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  سخن اول
نـام گرفتـه   ارتباطـات   يآور فـن انقـالب  عصرِ  ،يآور ات ارتباطات و فنیاز ح ریاخ ي دههسه 
 و یل طراحـ ین دلو به همی ر داده استییافراد را تغ يو فرد یاجتماع ینترنت زندگیا. است
امکـان دسترسـی   و قدرت ارتباطی  شبکه جهانی وب .ار مهم شده استیبس ها گاه وب ییکارا

از منشـورات   ،بتوان اخبار را در سراسر دنیـا خوانـد   آورد تا میرا فراهم  گسترده یبه اطالعات
از علـوم از   يا سـتره مربـوط بـه گ   يهـا  ا با خبـر شـد و داده  یدر سراسر دن یعلم یکیالکترون
خریـد کـردن    ي نحـوه وب بـر   ،عالوه بر آن ؛را پیدا نمودو حقوق  یگرفته تا مهندس یپزشک

از بـه حضـور   یـ ق وب و بـدون ن یـ از طر ر گذاشته است، شهروندانیز تأثیشهروندان معاصر ن
ن هاي مجازي گونـاگو  فروشگاهکنند و از  یخرند، در هتل جا رزرو م یم بلیط هواپیما یکیزیف

ن اسـت کـه   یـ دارد ا يادیـ ت زیان و متناسب با بحث ما آنچه اهمین میدر ا .کنند یمبازدید 
تواننـد بـا ارائـه     یهـا مـ   ر قرار داده و سازمانیز تحت تأثیرا ن یدولت ط وب ارائه خدماتیمح

 ي گسـتره ت در ارائه خـدمات،  یفیش کیع و افزایتحت وب عالوه بر تسر یکیخدمات الکترون
. آنـان پاسـخ دهنـد    یکـ یزیاز به حضور فیر نیاز مراجعان را همراه با کاهش چشمگ يشتریب

تجـارت   هـاي  مدلدیجیتالی، تحول و استفاده از  يها اتصالانواع  يریگ شکلظهور اینترنت، 
عمـومی فشـار   و  یدولتـ الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی در بخش خصوصی، به بخـش  

ک یـ الکترون دولتقت یدر حق. دکن ي تجدید نظرساالر وانیدسازمانی  هاي مدلتا در  آورد می
. ارد کـه عملکـرد دولـت را بهبـود بخشـد     د یو ارتباطات سع اطالعات يآور فنبا استفاده از 
کـه عصـر    شـود  مـی ر و تحـولی  اطالعات و ارتباطات، منجر بـه تغییـ   يآور ن، فنیافزون بر ا

. دکن می ینیبازآفرو اشخاص را  ها دولتو کسب و کارها،  کند میهوشمندي شبکه را معرفی 
تـوان اعتمـاد کـرد؟     گاه می شود که به کدام وب ها مطرح می در این میان است که این سؤال

هـا   گـاه  وب يبنـد  و رتبه یابین اوصاف ارزیکند؟ لذا با ا گاهی خدمات بهتري ارائه می چه وب
 تـر  کـم با این وجود بـه ارزیـابی خـدمات دولتـی در اینترنـت       .رسد امري ضروري به نظر می
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مختلـف   يهـا  تیـ در مل خـدمات و  سـازي  پیادهت یفیک ن کهیل ایبه دل. است پرداخته شده
ـ   ، ار متفاوت باشدیتواند بس می  یگـونگ در مـورد چ  يریـ و فراگ ین المللـ یهنـوز اسـتاندارد ب
 ربـاز یداز و متون موجـود در وب  ارزیابی محتوا . ن نشده استییتب یدولت يها گاه وب یابیارز

ک یـ ارمغـان آورده کـه هـر    بـه  را جدیـدي   يها و کاربردها جنبهمطرح بوده است ولی وب 
ها از جهت کشف مشکالت موجود  گاه لذا ارزیابی وب .طلبند یجدا جهت مطالعه را م یفرصت
  . تواند بسیار سازنده باشد ها می در آن

  یابیارز يها شاخصن یمطالعه و تدو
 ي رخانـه یدب، یتیو حـاکم  یدولتـ  يهـا  گـاه  ها، خصوصـاً وب  گاه وب یابیاز و ضرورت به ارزین

 یدولتـ  يها گاه وب یابین جشنواره ارزیرا بر آن داشت که در دوم یاطالع رسان یعال يشورا
در  یو عمـوم  یدولتـ  يهـا  ت دسـتگاه یـ زان موفقیـ تر، با تمرکز بر م قیشتر و دقیب یالعاتمط

ران یـ ا یاسـالم  يجمهـور  یتیحـاکم  يهـا  گاه وب یابیک، به ارزیالکترون تحقق اهداف دولت
 ي مطالعـه آن بـه   یمطالعـات  يهـا  جشـنواره و گـروه   یعلمـ  ي تهیکمب ین ترتیبه ا. بپردازد
هـا پرداختنـد و    گاه وب یابیرامون ارزیمعتبر پ یعلم ي گرفتهصورت  يها تیفعالها و  پژوهش
ت یـ حاصل مطالعـه و فعال . مورد مطالعه قرار گرفت یمرجع علم 300ش از ین مرحله بیدر ا
 یابیـ در ارز يدیـ جد يک الگـو و طـرح معمـار   یبه  یابیته، دستین کمیا یقیو تطب یقیتحق
 یر بـوم یـ غ يالگوهـا هـا و   هـا و مشـکالت طـرح    ه چالشران است کیا یتیحاکم يها گاه وب

 يهـا  در دسـتگاه  وب یوضـع کنـون   يهـا  تیواقعدهد و با  یموجود را تا حد امکان پوشش م
از  یکلـ  ي دسـته شـامل دو   يجـار  يمعمـار . خـوان اسـت   کشـورمان هـم   یو عمـوم  یدولت

نـاظر   یعموم يها شاخص. هستند» یعموم يها شاخص«اول آن  ي هاست که دسته شاخص
هـا   یژگین ویرود که ا یانتظار م یمورد بررس يها گاه وب ي هیهستند که از کل ییها حداقلبه 
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» بـر خـدمات   یمبتنـ  يها شاخص«ن شده، یتدو يها شاخصدومِ  ي دسته. را برآورده سازند
ت و بـر  یـ فعال وب، محدوده و چارچیبا توجه به رسالت سازمان یدولت يها گاه هستند که وب

قـرار   یمـورد بررسـ   ها آند ارائه دهند، توسط یا بایدهند  یکه ارائه م یاساس خدمات مختلف
خـدمات   یکلـ  ي دسـته به سه  یکی، خدمات الکترونيشنهادیپ يالگون یدر ا. خواهند گرفت

، خـدمات  )محتـوا  ي هیسـو  کی ي ضهعرو  یرسان ، اطالعیشامل خدمات ارتباط( یرسان اطالع
 یسـازمان  یو خدمات تعامل) کیالکترون يدار د و فروش تحت وب و بانکیخر( یتراکنش مال

) را داشـته باشـند   یکـ یت ارائـه بـه صـورت الکترون   یکه قابل یمرسوم یانواع خدمات سازمان(
  .اند م شدهیتقس

رد اندازه يها مشخص شد، شاخص يو طرح معمار یابیارز يپس از آن که الگو  يریگ خُ
ـرد   يهـا  شـاخص ن یاند و در کـار تـدو   ن شدهیل، تدویت هر بخش، به تفصیت و کمیفیک خُ

ـ  اتیـ تجربدرون هر بخش، تا حد ممکن از  ، یتیحـاکم  يهـا  گـاه  وب یابیـ در ارز یالمللـ  نیب
هـر   ياهـ  و شـاخص  ي، طرح معماریابیارز يالگو. شده است يبردار بهره یو خدمات یعموم

د کـه  یشاخص رسـ  300به حدود  یعلم ي تهیکم ین در کارگروه مطالعاتیبخش پس از تدو
ن یا ینظران دانشگاه ، صاحبوب ي حوزه یبا حضور متخصصان تجرب يا در جلسات جداگانه

و در  ل قـرار گرفـت  یـ و تحل یابیـ ، ارزیمـورد بررسـ   لیتفصبه  یتخصص يها انجمنعرصه و 
  .دیجشنواره رس یب ناظران علمیت به تصوینها

  يرو شیکتاب پ ي درباره
 یابیـ ارز ي جشنوارهن یدوم یابیارز يها شاخص یلیتفص یید، بازنمایدار يش رویکه پ یکتاب
 يهـا  تـالش از  ينـد ین اثر، صـرفاً برآ یا يمحتوا. است) وب یملّ ي زهیجا( یدولت يها گاه وب

م یران و ترسـ یـ ا یدولتـ  يهـا  دسـتگاه  يهـا  گـاه  وبم وضـع مطلـوب   یرست يانجام شده برا
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گسـترده بـر وضـع موجـود      ي مطالعـه ن اثـر بـا   یـ ان ایـ بن. آن اسـت  يضـرور  يهـا  شاخص
کـه   هـا  آن ي تجربـه نهاده شده اسـت و   ها گاه وب یابیارز ي عرصهدر  یالملل نیب يها شاخص

ا اعـم  ی یر دولتیو غ یتیرحاکمیغ ينهادها يها گاه وب يبند و رتبه یابیبعضاً با اهتمام به ارز
ن امـر را  یـ ا يها نشانه. شده است يو بازساز يساز ینجا بومیشکل گرفته است، در ا ها آناز 

همچـون   یبـه مبـاحث   هـا  شـاخص  ي مطالعـه کـارگروه   ي ژهیـ وتوان در نگـرش   یم یبه خوب
 یداخلـ  يهـا  گاه وبت یران، محتوا و امنیا یوب دولت يدر فضا یپاسداشت خط و زبان فارس

  . دید

  ن برندگانییو تع یابیمراحل ارز
سع ایا ا شکل گرفت که متناسب با و مـه و بـا   یـ ن مرحله از جشنواره در چند گام مجزّ ن مقد

  .م پرداختین مراحل خواهیک از ایح هر یت اختصار به تشریرعا

  ها گاه وبثبت نام : گام اول
ران یـ ا یاسـالم  يجمهور یتیو حاکم یدولت گاه وب 527تعداد  ،و ثبت نام ییدر بخش اجرا
ثبت نام شده  يها گاه وبرا نسبت به تعداد  يریش چشمگین رقم افزایاند که ا ثبت نام کرده

انگر توجـه  یدهد و حداقل، ب ینشان م یدولت يها گاه وب یابیارز ي جشنواره ي دورهن یدر اول
ن مرحلـه  یآنچه در ا. هاست گاه وب يبه استاندارد ساز یتیو حاکم یولتد يها شتر دستگاهیب

 يهـا  زان رغبـت و مشـارکت دسـتگاه   یـ م ییبود، افزون بر شناسا مورد نظر یابیند ارزیاز فرا
 یتیریو مـد  یعمـوم  افـت اطالعـات  ی، درهـا  گـاه  وب یابیـ گانه در ارز سه يقوا ي رمجموعهیز

  .بود ها آن یفن ي هیاول يها یژگیو یو برخ ها گاه وب
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  یتیو حاکم یدولت يها دستگاه يخود اظهار: گام دوم
و  یکلّ يها یژگیکه حامل و يو ضرور يدیشاخص کل 30، حدود یابیاز ارز ي مرحلهن یدر ا
رد آن بودند، تدو يها و شاخص ي، طرح معماریابیارز يالگو یاساس سـپس از   .دیـ ن گردیخُ

 یکیالکترون یثبت نام کننده در جشنواره خواسته شد که با توجه به نوع خدمات يها دستگاه
ن شده بر یتدو ي پرسشنامهل یدستگاه، نسبت به تکم یگاه اختصاص ق وبیعرضه شده از طر

خـود   ي مرحلـه «، یابیـ نـد ارز ین گـام از فرا یـ ا. اقـدام کننـد   يدیپرسش کل 30ن یاساس ا
از  يادیـ تعـداد ز . ده شـد یـ نام هـا  آن گـاه  وبت یوضـع  ییشناسـا  يها بـرا  دستگاه» ياظهار
ل یـ را تکم يخـود اظهـار   يها فرمن یه ایثبت نام اول ي مرحلهشرکت کننده در  يها دستگاه
  .نمودند

ده یـ نام» 5/2گـام  «جشنواره بـه عنـوان    یعلم ي تهیکمگر که در ید یانیک گام میدر 
ا پرداختنـد  یـ جشنواره به دو فعال یعلم ي تهیکممکار شد، کارگروه ه ن کـارگروه  یـ ا. ت مجـزّ

، به يخود اظهار ي مرحلهثبت نام کننده در  يها ک از دستگاهیهر  گاه وبابتدا با مراجعه به 
ن مرحلـه،  یـ ن کـار گـروه در ا  یـ گـر ا یت دیفعال. ها پرداختند دستگاه يها پاسخ یاعتبار سنج

 يل قادر به خود اظهـار یبود که به هر دل ییها گاه وب يدوم برا ي مرحله يها پرسشل یتکم
  .اند خود نبوده گاه وب يدیکل يها یژگیو اعالم و

  یابیارز یینها ي مرحلهبه  یابیراه: گام سوم
 يهـا  ک از بخـش یـ حاصل از گـام قبـل، در هـر     يها بر اساس داده یابین مرحله از ارزیدر ا
شـده   ینیش بی، حدود سه برابر تعداد پیدولت يها گاه وبز یجوا ياهدا يشده برا ینیب شیپ
 ین مرحلـه کـارگروه تخصصـ   یدر ا. افتندیراه  یابیارز یینها ي مرحلهبه  ،اعالم برندگان يبرا
 50حـدود   يهـا  گـاه  وبدوم،  ي مرحلـه نسبتاً متفاوت از کارگروه فعال در  یبیبا ترک يگرید

به دست آمده  ن اطالعاتیدوم و همچن ي مرحلهحاصل از  يها بر اساس داده یتدستگاه دول
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رد تدو 300با حدود  ها گاه وبن یق ایاز تطب و  یبررسـ  یعلم ي تهیکمن شده در یشاخصِ خُ
 یمـ عل ي تـه یکمخود را در باب برندگان هر بخش بـه   ن کارگروه نظریتاً اینها. مطالعه شدند

ن دوره از جشـنواره  یـ برنـدگان ا  یعلمـ  ي تـه یکمد ییو تأ یم نمود و پس از اعتبارسنجیتسل
ن یجشـنواره تـدو   ي وابسـته  یعلمـ  يهـا  تهیکم ياعالم به اعضا يبرا ها آنب ین و ترکییتع
  .دیگرد

  ن دوره از جشنوارهیز ایب جوایترک
ن بـا در  یو همچنـ  وب ي حـوزه ران در یا یتیحاکم ينهادها یط بومیشرا ي مطالعهبر اساس 

ک، یـ الکترون در مبحـث دولـت   یدولتـ  يهـا  دستگاه يور براآ و الزام یداشتن اسناد قانون نظر
ـ  ي زهیجـا ( یدولتـ  يهـا  گاه وب یابیارز ي جشنوارهن یدوم یعلم ي تهیکم پـس از  ) وب یملّ

ل یبحث و بررس کـه در ادامـه آمـده     يا گانـه  ششب ین دوره را در ترکیز ای، جوانسبتاً مفص
 :اعالم نموداست، 
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 :فصل اول

م، ضرورت و ی؛ مفاهوب یابیارز
  ها   چالش



  ها ارزیابی وب؛ مفاهیم، ضرورت و چالش: اولفصل   2
 

 

  مقدمه - 1-1
نـام گرفتـه   ارتباطـات   يآور فـن انقـالب  عصرِ  ،يآور از دنیاي ارتباطات و فن ریاخ ي سه دهه
 ياسـتاندارد بـرا   يابزار وب. ر داده استییافراد را تغ يو فرد یاجتماع ینترنت زندگیا. است
 ییو کارا یل طراحین دلیبه ا ؛ا در ارتباط باشنده يگر و با مشتریکدیشده است تا با  تتجار
ایالن .[1] ار مهم شده استیبس ها گاه وب اي از اسناد متصـل بـا    وب را به عنوان مجموعه 1بار

 .[2]بـه یکـدیگر اتصـال دارنـد تعریـف کـرده اسـت         2متنی یکدیگر که بوسیله پیوندهاي ابر
موجود در شبکه جهانی وب هستند که ممکن است توسـط   اي از صفحات ها مجموعه گاه وب

، علمی، موضوعی، ملی و بـین المللـی ایجـاد و پشـتیانی     هاي مختلف تجاري افراد یا سازمان
  .شوند 

ع آن نه تنهـا کانـال   یو توسعه سر استستم یاختراعات در قرن ب نیتر بزرگاز  یکی وب
شتر یب. دهد یقرار م تأثیرانسان را تحت  یبلکه تمام ابعاد زندگ استل کننده ارتباطات یتسه
را در بـر   خـدمات و  از اطالعـات  يشتریو مجموعه ب هستند توسعهدر حال  همواره ها گاه وب
 ی تـا ت بازرگـان یریاز کاربردهـا از مـد   یعیمحدوده وس خدماتن اطالعات و یا. [3] رندیگ یم
 خـدمات بازرگانـان و   يرا بـرا  ياریبسـ  يها که فرصت را شامل خواهد شدحات ید و تفریرخ
و  اسـت  يا دهیچیپ یاطالعات طیوب مح ،ن حالیدر ع. آورد یکاربران فراهم م يرا برا يادیز
  .[4]است  یخاص يواسط کاربرازمند تعامل و ین

ـ و  قدرت ارتباطیِ شبکه جهانی وب رقیبـی را فـراهم    بـی  یه اطالعـات امکان دسترسی ب
پزشکی مربـوط بـه    اطالعات و بتوان اخبار را در سراسر دنیا خواندبه عنوان مثال آورد تا  می

اي بـه هـر موضـوع را     وب امکان دسترسی لحظـه . هر بیماري غیر قابل تصوري را پیدا نمود
به عنوان و ر گذاشته است یز تأثینردن خرید ک ي نحوهوب بر عالوه بر آن . فراهم آورده است
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  3 مقدمه
 

 

رزرو هتـل   خریـد و  بلـیط هواپیمـا   یکیزیاز به حضور فیق وب و بدون نیاز طرتوان  میمثال 
هـا و   هـاي اجتمـاعی، وبـالگ    شـبکه . هاي مجازي زیادي بازدید نمود فروشگاهاز انجام داد و 

ر مقیاس بـاال را تغییـر داده   توانایی ارتباط با دیگران دو هزاران شبکه دیگر زندگی اجتماعی 
تواننـد بـا    یها م ز مورد هدف قرار داده و سازمانیرا ن یدولت ن ارائه خدماتیوب همچن. است

ت در ارائـه خـدمات،   یـ فیش کیع و افـزا یتحت وب عـالوه بـر تسـر    یکیارائه خدمات الکترون
مورد پوشش قرار  یکیزیاز به حضور فیر نیچشمگ ن را با کاهشیاز مراجع يشتریب ي گستره
توان اعتماد کرد؟ چـه   گاه می شود که به کدام وب ها مطرح می این سؤال ،در این میان. دهند
هـا امـري    گـاه  وب يبند و رتبه یابین اوصاف ارزینماید؟ با ا گاهی خدمات بهتري ارائه می وب

هـا و   جنبـه مطرح بوده است ولی وب  ربازیداز و متون ارزیابی محتوا  .یدآ می ضروري به نظر
  .[5]طلبند  یجدا جهت مطالعه را م یک فرصتیارمغان آورده که هر جدیدي به  يکاربردها

خواهند در  چه را که می توانند آن موارد افراد نمی 60%تحقیقات نشان داده است که در 
صـورت   يدهایـ از بازد یشود که تعـداد قابـل تـوجه    یجب من امر مویا ،ها پیدا کنند گاه وب

 .[6]باشـند   يجه موجب اتالف زمان و انرژیو در نت يگاه، ناخواسته و تکرار ک وبیگرفته از 
در . تواند بسیار سـازنده باشـد   ها می ها به جهت کشف مشکالت موجود در آن گاه وب ارزیابی

. پـردازیم  الکترونیـک مـی   ، به بیان مفهوم دولتهاي وب چالشاین فصل ابتدا پس از بررسی 
را شرح داده و سپس به بیان تفاوت میان ایـن   2و ارزیابی وب 1یسنج پس از آن مفاهیم وب

  . پردازیم دو مفهوم می

                                                 
 Webometricمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 Web Evaluationمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
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  وب ارزیابیهاي  چالش - 1-2
. اسـت  کپارچـه نمـوده  یخـود  ر را د يادیز يها مؤلفهکه است  اي پیچیده یشبکه ارتباط وب

 ،ونیـ زیلم و تلویهمانند فـ . آورد یفراهم مرا با متن  يبصر يمحتوا يساز کپارچهیوب امکان 
 همچـون  يگـر ید يهـا  مؤلفه ،عالوه بر آن. آورد یر را فراهم میب صدا و تصویوب امکان ترک

 ي تـا نحـوه   دهـد  ین امکـان را مـ  یتعامل کاربر را آسان نموده و به کاربر ا 1دادهفرا يوندهایپ
 فـراوان،  يایـ در کنـار مزا  ب منـابع مختلـف  ین ترکیا. دیب انتخاب منابع را مشخص نمایترت

 وب و ارزیـابی که  مطرح يها چالش در ادامه برخی. را مطرح خواهد نمود يادیز يها چالش
  :میده یقرار م یمورد بررس ،اند ر قرار دادهیرا تحت تأث وب

دادن صـفحات مختلـف    وندیپ يها براابرپیونداستفاده از  ییتوانا:  2هاابرپیونداستفاده از  −
بـا   ک صـفحه شـامل اطالعـات   یر که اگ جایی از آن. است ات جذاب وبیاز خصوص یکی
 وند دارند از نظریکه به آن صفحه پ یست که صفحاتیآن ن يباشد لزوما به معنا یتیفیک
و جداگانـه مـورد    ییبـه تنهـا  د یبا يا هر صفحه، یفیاز نظر ک ،باشند هم سطح  یتیفیک
  .ردیقرار گ یابیارز

شـود خـود    یش داده مـ ینمـا  قـاب صـفحات بـا    درونکـه   یاطالعات: 3ها بقااستفاده از  −
که پنجره مرورگـر را   است از صفحه وب یتیخصوص ،قاب. دینما یجاد میرا ا ییها چالش
 یهـا شـامل صـفحات مختلفـ     د که هر کـدام از آن ینما یم میمختلف تقس يها به بخش
ک یـ اوقـات   یر کنـد و گـاه  ییتواند به طور جداگانه تغ یم قابی اوقات هر  یگاه. هستند
. ابـد ی یر مـ ییـ له کـاربر تغ یگر بـه وسـ  ید يها قابماند و  یدر پنجره مرورگر ثابت م قاب

                                                 
 Metadataارسی کلمه انگلیسی معادل ف 1
 Hyperlinkمعادل فارسی کلمه انگلیسی  2
 Frameمعادل فارسی کلمه انگلیسی  3
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وجـود دارد کـه   ز ینن امکان یااما  هستند گاه وبک یمختلف اغلب از  يها قاب يمحتوا
جداگانـه   دیـ ز بایـ قـاب ن هـر   نیبنابرا. جاد شودیمختلف ا يها گاه وباز ها  قاب يمحتوا
  . شود یابیارز

افـزاري   نمایـد، از جملـه نیازهـاي نـرم     افزارهاي خاص، کاربران را محدود می نیاز به نرم −
ش و ارائـه  یمرورگرهاي مختلف ممکن است در نمـا . توان به نوع مرورگر اشاره نمود می

از بـه  یـ عـالوه بـر آن ممکـن اسـت ن    . اشته باشـند گاه رفتار یکسانی ند ک وبی خدمات
  .گاه باشد براي استفاده از خدمات وب 1ها خاصی مانند افزونه يافزارها نرم

ها موجود  گاه ممکن است صفحاتی را بازیابی نمایند که دیگر در وب 2موتورهاي جستجو −
گري منتقل شـده باشـد یـا بـه     دی گاه به آدرس الکترونیکی نیستند و یا ممکن است وب

  .طور ناخواسته آدرس اینترنتی به آدرس دیگري تغییر یافته باشد

تغییر غیـر عمـدي زمـانی    . در معرض تغییر عمدي و یا غیر عمدي هستند صفحات وب −
به عنوان مثـال  . شود کاربر پسندانه تبدیل می  افتد که محتواي صفحه به قالب اتفاق می

ها ممکن است در محیط پردازش اسناد مناسب نشان داده شـود ولـی در    متون و عکس
تغییـرات عمـدي   . دیگري تبدیل شـود ممکـن اسـت خـراب شـوند       صورتی که به قالب

  .گاه مورد حمله امنیتی قرار بگیرد افتد که وب گاه زمانی اتفاق می وب

حتواي صفحات در صورت م. است ات وبیز یکی دیگر از خصوصیگاه ن عدم پایداري وب −
بازدید دوباره کاربر ممکن است دیگر وجود نداشته باشند و یا بـه میـزان زیـادي تغییـر     

  .یافته باشند

                                                 
 Plug-inمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 Search Engine معادل فارسی عبارت انگلیسی 2
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  الکترونیک دولت - 1-3
هاي تجارت الکترونیـک و کسـب و   ظهور اینترنت، اتصال دیجیتالی، تحول و استفاده از مدل

هـاي سـازمانی   آورد تا در مدلبخش خصوصی، به بخش عمومی فشار میدر  کار الکترونیکی
هـاي  مشتریان، شهروندان و کسب و کارها، هر روز با مـدل . نماید تجدید نظر 1يساالر وانید

-کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی جدیدي که به وسـیله بخـش خصوصـی مـی    

هاي دولتی نیز مجبور شوند تـا  شوند تا سازمانها باعث میاین مدل. گردند می شوند، مواجه
رن و گابلر. [7] کار گیرنده ها را بمشابه آن مـی  ، شهروندان را به عنوان مشتریان دولتآسب-

، قدرتمنـد باشـند و بتواننـد از    2رسـانی  ها نیاز دارند تا به جاي خـدمت دانند، چون که دولت
به سمت کار تیمی و شامل نمودن مردم در فرآینـدها حرکـت کننـد،     یمراتب سلسلهاختار س

 ،متمرکز باشند و در نهایت بجاي درمـان  روي مشتري ،همچنین در جهت مأموریت سازمان
و تحـول  هـایی در تغییـر   ها در سراسر جهان بـا چـالش  دولت. روي پیشگیري متمرکز شوند

  .[8] هاي مدیریتی را نوسازي کنندهاي اداري و سیستممواجه هستند و نیاز دارند تا روش
و ارتباطـات را اعمـال    الکترونیک را به عنـاون دولتـی کـه اطالعـات     سازمان ملل دولت

بر اسـاس ایـن   . ه استاش را تغییر دهد تعریف کرد کند تا بتواند ارتباط داخلی و خارجی می
  :بخش تقسیم شده است 4تعریف کار دولت به 

  داخلی همانند نگهداري سوابق هاي پردازش −

  دولتی ارسال خدمات −

  اجتماع مجازي براي آزادي دیجیتالی −

  امکان تجارت الکترونیک همانند خرید اینترنتی −
                                                 

 Bureaucraticمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
  .استفاده شده است Serviceي انگلیسی  ادل فارسی کلمهبه عنوان مع» خدمت«ي  واژهدر این کتاب از  2
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براي توسعه دادن دسترسـی و ارائـه    يآور فناز دولت  ي الکترونیک به معنی استفاده دولت 
 يا انـه یرادولت الکترونیک در حقیقت کـار  . [9]است دولت به شهروندان  خدماتو  اطالعات

هـاي   تـا الگـوي رهبـري و راه   ، دنشـو  انجام مـی  کاغذکه هم اکنون با  است هایی کردن رویه
تـوان بـه    از فوایـد دولـت الکترونیـک مـی    . [10] را مهیا نمایـد گیري جدید  مذاکره و تصمیم

. [11]داشتن دولت بهتر با کیفیت خدمت دهی بـاالتر و نتـایج سیاسـی بهتـر اشـاره نمـود       
هاي دولتی در تمامی سطوح در حال توسعه دولت الکترونیک هستند و در عین حال  سازمان
بـراي ارائـه خـدمت بهتـر دریافـت       هاي دولتی فشار بیشتري از طـرف مشتریانشـان   سازمان
ود متفاوت است، از آن جملـه  ش هایی که در دولت الکترونیک دنبال می هدف. [12]کنند  می
و مدیریت ارتباطات اشاره  ، دموکراسی الکترونیکیییوان به ارائه خدمت و اطالعات، کارات می

و  خـدمت ارائـه   ينترنـت بـرا  یا یشبکه جهانها از  امروزه در سراسر جهان دولت. [13]نمود 
می تمـا  يسـت بـرا  یبا یک مـ یـ دولـت الکترون  ،[14]د ینما یاطالعات به شهروندان استفاده م

اطالعـات و   يآور فـن قـت بـا اسـتفاده از    یک در حقیدولت الکترون. شهروندان سودمند باشد
  .دارد که عملکرد دولت را بهبود بخشد یارتباطات سع
هـاي بـالقوه ارائـه شـده بـه      یی فرصت، بخش عمومی شروع به شناساهاي اخیردر سال

نمـوده اسـت، تـا     هاي کسب و کـار الکترونیکـی  و ارتباطات و مدل اطالعات يآور فنوسیله 
دان ارائـه  بـه شـهرون  را بهتـري   و خـدمات  نمودهانطباق ایجاد  انبتواند با تقاضاهاي شهروند

اطالعات و  يآور فن. ساده و مؤثر نمودن فرآیندها افزایش دهد ي وسیلهی را به ید و کاراینما
کنـد و  شود که عصر هوشمندي شـبکه را معرفـی مـی   ارتباطات، منجر به تغییر و تحولی می

ایـن تغییـر و تحـول در بخـش     . نمایـد ها و اشخاص را دوباره ایجاد میکسب و کارها، دولت
، 1زاي داخلـی کـارایی بهـره  ي هـا  یژگـی و ي وسیله مدل سنتی به. باشدی نیز شایع میعموم

                                                 
 Internal Productive Efficiency  معادل فارسی عبارت انگلیسی 1
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 4و مدیریت قانون مـدار  3یمراتب سلسله، کنترل 2، تقسیم بندي به ادارات1عقالنیت عملکردي
وسیله نیازهاي اقتصـادي رقـابتی و   در حال جایگزین شدن به مدل سنتی. شود شناسایی می

، 7عمـودي یـا افقـی    ، یکپـارچگی 6ايشـبکه  دهـی  سـازمان ، 5مدار نظیر انعطاف پذیري انشد
و اسـتراتژي   ،، بـاالبردن سـرعت در تحویـل خـدمات    9، آموزش سازمانی8کارآفرینی نوآورانه

ایـن   .دارد یان مـ یرا ب یدر خدمات عموم ها تحولر و ییتغ) 1-1(جدول   .است مدار مشتري
بـر  دهنـد کـه   الکترونیکی سوق می را به سمت مدل دولت ها تحولهاي جدید، تغییر و مدل
  .اي هماهنگ، همکاري خارجی و خدمات مشتري تأکید داردساخت شبکه روي 
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  [7] عمومی در خدمات ها تحولتغییر و  ) 1- 1( جدول

 هاي دولتمدل   يساالر مدل دیوان الکترونیکی مدل دولت

رضایت و کنترل توسط کاربر، 
 انعطاف پذیري

 جهت  تولید کارایی هزینه

 دهی سازمانسلسله مراتب افقی، 
 اي، به اشتراك گذاري اطالعاتشبکه

عقالنیت، تقسیم بندي به ادارات، 
 سلسله مراتب کنترل عمودي

 دهی فرآیند سازمان

مدیریت منعطف، کار تیمی درون 
 اداره بر اساس هماهنگی مرکزي

 اصول مدیریتی مدیریت بوسیله قانون و حکم

تسهیل و هماهنگی، کارآفرینی 
 نوآورانه

 سبک رهبري  دستور و کنترل

اهنگی شبکه چند بعدي با هم
 مرکزي، ارتباطات مستقیم

 ارتباطات داخلی یمراتب سلسلهباال به پایین، 

رسمی و غیر رسمی سریع  1بازخورد
 چندگانه يها کانالو مستقیم، 

 ارتباطات خارجی متمرکز، رسمی و محدود يها کانال

امالت غیر ، تعتبادالت الکترونیکی
 رودررو

 حالت تحویل خدمات حالت مستند و تعامالت میان فردي

خصوصی سازي و شخصی سازي 
 براي کاربر

 اصول تحویل خدمات استانداردسازي، بی طرفی، برابري

  
ا، نیوزلنـد،  دولتـی در کشـورهایی هماننـد انگلسـتان، آمریکـ      خـدمات  1990از اواخر سـال  

هاي زیادي بـراي پشـتیبانی    تالش. [15] استرالیا، پرتقال، ایتالیا، مالزي و سنگاپور ایجاد شد
از در آمریکـا   ینیقـوان  2002به عنوان مثـال در سـال    ؛الکترونیک انجام شده است از دولت

 درگـاه انتشـار   ي دولتـی، ها گاه وب می، در خصوصه استانداردهاي اطالعاتی عمویتکمطرف 
هـاي زیـادي مشـکل     گاه وبجایی که  از آن. فدرال و استفاده از امضاي دیجیتال تصویب شد

دولـت   ،همانند بخش مربوط به افراد ناتوان ،هایی از قانون بخش، [16]دارند  2يپذیر دسترس

                                                 
 Feedbackمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 Accessibilityمعادل فارسی کلمه انگلیسی  2

 خصوصیات
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هـا کـرد کـه قابـل      گـاه  گـرفتن تمهیـداتی بـراي وب    الکترونیک آمریکا را مجبور به در نظـر 
تنها بخشـی از خـدمات   . [17 ,16]باشد اي فیزیکی دارند ه براي افرادي که ناتوانی یدسترس

هـاي زیـادي    ن تفاوتیمربوط به دولت الکترونیک به طور کامل براي عموم آزاد است همچن
بـه عنـوان نمونـه در    . [18]مختلف در زمینه دولت الکترونیک موجود اسـت   يبین کشورها

بایسـت   دولـت مـی  . کنـد  استرالیا دولت در سه سطح محلی، بین المللی و استانی عمـل مـی  
  . دهی نماید اند را خدمت مجموعه افراد محدودي که در سطح وسیعی پراکنده شده

ی خصوصاً اینترنـت در حـال توسـعه اسـت، تمـام      اطالعات يآور به همان نسبت که فن
و بـه همـان    [19]نماینـد   از اینترنت براي ارائـه خـدمت اسـتفاده مـی     سطوح مختلف دولت 

 نماید، عالقه بـه ارائـه و اسـتفاده از خـدمات     میزانی که دولت سعی در ارائه خدمت بهتر می
 تـر  کـم خـدمات دولتـی در اینترنـت     با این وجود به ارزیـابی . شود شتر مییالکترونیکی نیز ب
مختلـف   يهـا  تیـ در مل خـدمات و  سـازي  پیادهت یفیک ن کهیل ایبه دل. است پرداخته شده

ـ ، [20] ار متفاوت باشدیتواند بس می  یابیـ ارز یدر مـورد چگـونگ   ین المللـ یهنوز استاندارد ب
  [21] ن نشده استییتب یدولت يها گاه وب

ق قـرار  یـ معرفی شـد و مـورد تحق   ]22[الکترونیک نخست توسط کایلور  دولت ارزیابی
 آورد را در نظـر  که یک شهر به طور معمول فراهم می و عملیاتی این تحقیق خدمات. گرفت
رِستن . گرفت می آفریقاي جنوبی از  هاي دولتی گاه ابزاري براي ارزیابی وب ]23[پس از آن ک

. دولتی را مورد مطالعه قرار داد 2يها ن درگاهیارائه نمود، همچن 1منظر محتوا و کاربردپذیري
هایی همانند کارایی و میزان رضایت تمرکـز   ، بر روي شاخصکاربردپذیري یابیجهت ارز يو

هـاي خطـا    ، مشکالت کدنویسی و پیغـام 3مان دریافتهایی همانند ز ن شاخصیداشت همچن
ها در سراسر دنیـا   ابزار ارزیابی بوسیله دولت. ز در نظر گرفته بودیرا ن کاربردپذیري در آزمون
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هـاي انجـام گرفتـه روي دولـت الکترونیـک بـه        شود و تمرکز بیشتر ارزیابی به کار گرفته می
س  2005در سـال  . م کننـدگان خـدمات آن اسـت   سمت فراه بیـان   [24]و دیگـران   1بنگـرِ

بایسـت از ایـن فراتـر رود و     هاي مربوط به ارزیابی دولت الکترونیـک مـی   داشتند که شاخص
عالوه بر فراهم کردن خدمت مالحظات دیگري همانند عملکرد داخلیِ دولت را نیز مـد نظـر   

 را برآورده نماید زیربایست اهداف  دولت الکترونیک می 2آنچا اونیبر اساس تعریف  ..قرار دهد
[23]:  

 هاي دولتی بهبود بخشیدن به عملکرد داخلی سازمان −

 بهتر و اطالعات خدمتارائه  −

 براي کاهش انحراف در آن افزایش شفافیت کار دولت −

 تقویت کردن صحت و اعتبار سیاسی −

 افرادمی خاطر مشارکت عموتوسعه دادن آزادي به  −

انجام شده است مربوط بـه بخـش خصوصـی و     وب خدماتهایی که در زمینه  بیشتر ارزیابی
. [28] انـد  کـاربر پرداختـه   يمنـد  مواردي نیـز بـه رضـایت   . [27-25]وب است  کاربردپذیري

م شده است به مدل رفتـاري بـین کـاربران و بخـش     تحقیقات دیگري که در این زمینه انجا
کا را یآمر یدولت يها گاه وب یابیارز 3رلفدن بار شیاول يبرا. [31-29] ندا پرداخته تر کمدولتی 

 داشـتند، یی که در این ارزیـابی مـورد توجـه قـرار     ها شاخص ،[29] انجام داد 2001در سال 
انتشـارات، پایگـاه   همچـون   ییها یژگیومچاك د. بودندزمانی سا يها یژگیبیشتر مربوط به و
، یهـاي امنیتـ   هاي حـریم خصوصـی، دسترسـی بـه زبـان خـارجی، سیاسـت        داده، سیاست

بـراي   پست الکترونیکـی  ، اطالعاتخدماتدسترسی به زبان خارجی، دسترسی افراد ناتوان، 
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مـورد  ارزیابی را جهت  استگاه قابل مشاهده  هاي جستجو که در وب تتماس با افراد و قابلی
  . [30]قرار داده است  یبررس

  یسنج وب -1-4
بـا   و سـاختار وب  يآور فـن ، یجـاد و اسـتفاده از منـابع اطالعـات    یا می، ک مطالعه یسنج وب
 جنبـه چهار شامل  یسنج وب. [32]است  2یسنج و علم 1یسنج منبع يها از جنبه يریالگوگ

  :[33]است  ریبه شرح ز مطالعاتی

 وب يل محتوایتحل −

 وب 3يهاپیوندل ساختار یتحل −

 و مرور کردن آني وب مربوط به جستجو 4هاي نگاري رویهشامل ، ل استفاده از وبیتحل −

 ي جستجوموتورها ییشامل کارا، وب يآور فنل یتحل −

 ،نوع اسـناد، زبـان اسـناد    از نظر صفحات وب  بندي طبقهتوان به  ی میسنج از کاربردهاي وب
بررسـی آمـاري   و ، هـر یـک از صـفحات وب   در  5 تعداد استنادهاها،  آن ارائه اطالعات ي نحوه

در فصـل  . اشـاره نمـود   زمانی مشخص ي دورهکنندگان از صفحات وب در یک  تعداد استفاده
 .م پرداختیو ابعاد آن خواه یسنج مفصل وب یبعد به بررس
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  ها گاه وب ارزیابی - 1-5
هـا بـا    گـاه  وبو تعـداد   نفر استون یلیب 5/1در حدود  وب ي ن زده شدهیتعداد کاربران تخم

انجـام شـد در    2009ل سـال  یـ کـه در آور  یقـ یدر تحق. [34]است در حال رشد  یینرخ نما
کـه   هسـتند  يپربـار  یها منابع اطالعات گاه وب. استدر دسترس  گاه وب ونیلیم 231حدود 

ـ . اسـت ع ینترنت آسان، ارزان و سریدر ا انتشار اطالعات. استها باال  آن روزرسانی بهنرخ   یول
اد مـورد اسـتفاده قـرار    یـ زان زیـ ز بـه م یـ برانگ پرسشمبهم و اطالعات  ،عت وبیبه علت طب

رنـد و  یگ یقرار نم یابیاست که صحت اطالعات مورد ارز ین حالیدر ع مسألهن یرد و ایگ یم
 ییت بـاال یـ از اهم گـاه  وب یابیارز ینبنابرا. گرفته نشوند اطالعات خوب ممکن است در نظر

  .استبرخوردار 
ه بـر  کـ  اسـت و کیفـی داده   مـی  ، تحلیل و ارزیابی کآوري جمعگاه پردازش،  وب ارزیابی

نمایـد بـه ایـن     گاه اهـدافش را بـر آورده مـی    ازه وباساس آن مشخص خواهد شد به چه اند
 کاربردپـذیري گاه یا مطالعـه   ارزیابی وب .گاه خود را افزایش دهد فیت وبتواند کی صورت می
کـه چـه    آن رامـون یپ یقابـل تـوجه   مطالعـات هاي قبل مورد توجه بوده اسـت و   آن از سال

انجـام   رد،یـ هـا صـورت گ   یابیـ ارز نیـ چگونه ابایست مورد ارزیابی قرار گیرد و  چیزهایی می
. وجـود دارد  يادیـ ز يراهبرد يها مثال گاه وب یو طراح یابینه ارزیدر زم .[35] است گرفته

 ,36]را داشـته باشـد    هـا  شاخصاز  یستیباشد که ل 1یخطبر يها تواند فرم ین راهبردها میا

بـه   هـا  گاه طراحی و ارزیابی وب الزم برايي ها مقاالت متعددي شامل شاخص نی، همچن[37
ها در سـطح سـازمان یـا     گاه ارزیابی کارایی وبدر مورد . [41-38]شده است  طور عام منتشر
؛ [47 ,46] ي آکادمیک و آمـوزش مجـازي  ها گاه وب؛ ارزیابی کیفیت [45-42] بنگاه اقتصادي
هاي مربوط به بهداشـت، سـالمت و    گاه وب و [49 ,48] هاي تجارت الکترونیکگاه ارزیابی وب
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در مـورد  همچنـین   .اسـت  هـاي زیـادي انجـام گرفتـه     پژوهشنیز  [51 ,50] انسانی خدمات
متعـددي   يهـا  ز مقـاالت و پـژوهش  یها ن گاه وب یدر طراح ت اطالعاتیفی، الگو و کیطراح

صورت گرفته را مورد  يها نده به طور مفصل پژوهشیآ يها که در فصل [54-52]وجود دارد 
  .م دادیمطالعه قرار خواه



 

 

  
  
  
  

  : 2 فصل
 : ومفصل د

 یسنج وب
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  مقدمه - 2-1
ی سنج هاي سنجشی مشابه با آن همانند منبع ی و حوزهسنج در این فصل به بیان مفهوم وب

سـنجی   هـا و مفـاهیم مـرتبط بـا وب     پس از آن به شـرح شـاخص  . پردازیم ی میسنج و علم
گیریـد   ی مـورد مطالعـه قـرار مـی    سـنج  وب و پیوندها که در حـوزه وب  د ضریب نفوذهمانن
در ادامـه ابتـدا بـه بیـان     . دهـیم  پردازیم و میزان اهمیت و نقش هر یـک را توضـیح مـی    می

جام شـده در حـوزه   هاي نظري و کاربردي ان ی پرداخته و سپس پژوهشسنج هاي وب چالش
  . نماییم ی را بررسی میسنج وب
 یسـنج  هـا و وب  گـاه  وب یابیز ارزیبه وجه تما يبحث الزم است مختصر شروعش از یپ

گیـرد و از اصـول    مـورد بررسـی قـرار مـی     کمی  گاه از نظر ی، وبسنج در وب. پرداخته شود
گـاه از نظـر    گـاه، وب  در ارزیـابی وب . ی استفاده خواهد شدسنج ی و علمسنج مربوط به منبع

گـاه تنهـا    ی و ارزیـابی وب سنج به عبارتی دیگر وب. گیرد و کیفی مورد بررسی قرار می  کمی
هـاي کیفـی همچـون سـرعت،      گاه شـاخص  در ارزیابی وب. ندفصل مشترکاتی با یکدیگر دار

ی سـنج  گیـرد در صـورتی کـه در وب    امنیت، طراحی و فن آوري نیز مورد ارزیابی قـرار مـی  
ی سـنج  بـه همـین علـت از وب   . و تحلیل پیوندها است تمرکز اصلی روي محتوا از نظر کمی 

  .شود ها استفاده می هاي دانشگاه گاه تیازدهی وبعموماً براي مطالعه و ام
  

  هاي مشابه سنجش اطالعات سنجی و حوزه وب - 1-1- 2
ن مطالعـه  « :ن گونه مطرح نمودیارا  یسنج وبمفهوم  شگام،ی، به عنوان پ[56 ,55] 1اینگوِرس
 2یسـنج  اطالعـات و  یسنج منبعهاي  لگوگیري از شیوهبا اکه   میهاي ک با روش محتواي وب
 .»گیرد صورت می
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پایـه گـذاري    مسـأله و بر اساس این  است مربوط به وب رویدادهاي می مطالعه ک یسنج وب
طراحی شده  1علمی هاي هجلمقاالت مسنجی  کتابهایی که براي تحلیل  که روش استشده 
تواند بر روي صفحات وب اعمال شود و موتورهاي جستجو نیز داده خام مورد نیـاز   می ،است

  :توان در چهار حوزه عمده مورد بررسی قرار داد ی را میسنج وب .نمایند را فراهم می
  

د، یـ ند تولیفرا یفیتا حد امکان ک و یکمل یه و تحلیعبارت است از تجز ی، کهسنج علم −
 ینـ یب شین و پـ یـی ف، تبیعوامل مؤثر بر آن و توص و یعلم ع و استفاده از اطالعاتیتوز
 و یعلمـ  ينگـر  نـده یو آ یآگـاه  ،يذارگـ  تاسـ یس، ، اعتاليزیر برنامه جهتند، ین فرایا

 .یللالم نیو ب ی، ملی، سازمانی، گروهيدر ابعاد فرد یپژوهش

نـه  (اطالعات به هر شکل آن  می ک يها از مطالعه جنبهاست عبارت  ی، کهسنج اطالعات −
 يها جنبه یسنج اطالعات. ]57[ یو در هر گروه اجتماع) ها سنجی کتابا یفقط مدارك 

 یرا مـورد بررسـ  ) یاهمعموالً شـف ( می ر رسیو غ) مکتوب( می از رس عمارتباطات امی ک
 یبـه بررسـ   یسـنج  اطالعات. [58] ردیگ یرا در بر م یاجتماع يها قرار داده و همه گروه

  .پردازد یمژه استفاده از متون یبه و یو ارتباط یاطالعات يندهایفرآ میک يها جنبه

هـاي   امـور و فعالیـت   ي                       کمی کلیهل روش تجزیه و تحلیعبارت است از  ی، کهسنج منبع −
 هاي ریاضی و آماري بـه منظـور جسـتجوي راه حـل     اي، از طریق کاربرد روش کتابخانه
و اسـتفاده از   یجـاد ا یکمـ عبـارت اسـت از مطالعـه     یسنج وب.  مشکالت کتابخانه براي

 یسـنج  اطالعات يها ترنت با استفاده از روشنیا يها يآور فن، ساختار و یمنابع اطالعات
رسـانی   نامـه کتابـداري و اطـالع    ف واژهیـ بر اساس تعری سنج منبع .[59]ی سنج منبعو 

هـاي آمـاري بـراي تحلیـل      انجمن کتابداري آمریکـا عبـارت اسـت از اسـتفاده از روش    
. ، نشـر و کـاربرد  تألیفرشد تاریخی موضوعات، الگوهاي  روشن کردندف ها به ه نوشته

                                                 
  Journalمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1



  سنجی وب: دومفصل   18
 

 

ثبـت  انتقال دانش مدون و  یندفرا یکم هآن عبارت است از مطالعمی ف جامع و علیتعر
نـد صـورت   ین فرایـ ا ینـ یب شین و پـ یـی ف، تبید تا استفاده که با هدف توصیاز تول شده
  .[33]رد یگ یم

 يکه مطالعه آمـار  است یسنج وبعام  یمعن 1ياطالعات در فضاي مجاز سنجش کمی  −
ک یـ و تراف ي، توپولـوژ يآور فـن  مـی  ک یـري گ و انـدازه نترنت یدر ا یل ارتباطیگر وساید
 . ز در بر داردینترنت را نیا

اطالعـات در   سـنجش کمـی   . آمـده اسـت  ) 1-2(شـکل  گر واژگان در یبا د یسنج وبرابطه 
وب، سـاختار   يهماننـد محتـوا   مربـوط بـه وب   يهـا  لیـ بـا تحل  یسنج وبو  فضاي مجازي

 . دارد یهمپوشان با یکدیگر وب يآور فنها، کاربرد و  وندیپ

 

  

  

  

  

  

  

 [60] ه هاي سنجشی مشاب حوزه سایربا  یسنج وبارتباط  ) 1-2( شکل
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 اعـم از  تحت وبپوشش داده شده چون مدارك  یسنج منبعبه طور کامل توسط  یسنج وب
ذخیـره  وب هستند که بر روي سرورهاي  يا شده ثبت اطالعات 1اي رسانه چند يمحتوامتن و 
هاي  زیرا بسیاري از فعالیت ،ی پوشش داده شدهسنج توسط علم یسنج وبز بخشی ا. اند شده
از مرزهـاي   در فضـاي مجـازي   اطالعات یکمسنجش بخشی از . ي وب هستند پایه بر یعلم
 يهـا  ي مجازي مثل تبـادالت اتـاق  هاي فضا خارج شده چون بسیاري از فعالیت یسنج منبع
  سنجش کمی. شوند شوند و به صورت همزمان مبادله می به صورت معمول ذخیره نمی 2گپ

 یسنج اطالعات زیراگیرد  قرار می یسنج اطالعاتمجموعه  در زیر اطالعات در فضاي مجازي
 .[61]در هر شکلی و در هر گروه اجتمـاعی اسـت    اطالعات یکمهاي  هپیرامون مطالعه جنب

، يخبر يها نترنت همانند گروهیا کل یکممطالعه  در فضاي مجازي، اطالعات یکمسنجش 
مورد اسـتفاده   یسنج منبعهایی که در  استفاده از روش. است یکیست پست الکترونیگپ و ل
وب و همچنـین  گیِ شـد  خصوصـیت توزیـع   ،گیرد به دلیل پویا بودن، متنـوع بـودن   می قرار

. قابل اعمـال نیسـت   یسنج وبکمبودهایی که موتورهاي جستجو دارند، به راحتی در بحث 
 فـراداده و کمبود موتورهاي جستجویی که  استي مستنداتی که در وب موجود  نبود فراداده

  .[32] نماید را استخراج نمایند، شناخت محتوایی صفحات وب را دچار مشکل می
ن یـ بـر ا  یسنج وب. ونددیپ یبه وقوع م که در وب است یاتفاقات ی مل کیتحل یسنج وب

ناد مربـوط  ن اسـ یاز ا ياریکه بس است یاساس مطرح شد که وب همانند مخزن اسناد بزرگ
 3يگـذار  نمایهجستجو  يق موتورهایکه وب از طر ییجا از آن این، عالوه بر. استبه دانشگاه 
 .ندیها استفاده نما گاه وبو استخراج  یبررس جهتتوانند  یج مین نتایمحققان از ا ،شده است
. اسـت جهـان واقعـی    دربـاره  یافتن اطالعاتینهفته و  ایجاد دانش از اطالعات یسنج کار وب
 اطالعـات، آوري  جمع جهتهایی  هاي مختلفی همانند توسعه و بهبود روش بخش یسنج وب
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شـامل اسـتفاده و پوشـش موتورهـاي      مسألهاین . دهد پردازش و تفسیر نتایج را پوشش می
ی به سنج کاربردهاي وباز برخی  .[62]شود  یز مینطالع رسانی به هدف ا جستجوي تجاري

  :]57[شرح زیر است 

 میـزان ، اعتبـار،  گـاه  یـک وب گـذاري  تأثیرضریب  :ها گاه وب گذاري  تأثیرمیزان سنجش  −
 .کند گاه را در سطح ملی و جهانی مشخص می و شانس بازیابی وب 1رؤیت

گـاه   این عامل، بستگی بـه تعـداد پیونـدهاي ورودي وب   : ها گاه وب سنجش میزان رؤیت  −
گاه  گاه بیشتر باشد میزان بازدید آن وب هر چه تعداد پیوندهاي ورودي به یک وب. دارد

گاه، تـأثیر بیشـتري در میـان جامعـه      توسط کاربران بیشتر بوده است و بنابراین آن وب
 .کننده داشته است استفاده

ها باید میزان  گاه همکاري بین وب براي مشخص نمودن :اه گاه وب همکاري بین سنجش  −
 ییهـا  گـاه  وب ،پیونـد  هـم  يهـا  گاه وب. ها تحلیل گردد گاه میان این وب 2هاي پیوندي هم

 .داشته باشد وندیگاه پ همواره به آن دو وب گاه سومی  وب هستند که

ـ     اهگـ  وب ، هاي محبوب گاه وب : محبوبهاي  گاه وب تعیین  −  نیتـر  شیهـایی هسـتند کـه ب
 .گیرد ها تعلق می به آن وروديهاي  پیوند

تـوان   ی میسنج هاي وب در محیط وب، با استفاده از شیوه: تحلیل محتواي صفحات وب −
هـاي مربـوط بـه موضـوعی خـاص       گـاه  گاه یا وب به تحلیل و سنجش محتویات یک وب

هاي گردآوري شده به توصیف وضعیت موجود یـا   و تحلیل دادهبندي  پرداخت و با دسته
 . گیري براي فعالیتی جدید اقدام کرد تصمیم
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مطالعــات مربــوط بــه رویــدادهاي : یــابی کــاربران در محــیط وب بررســی رفتــار اطــالع −
تواند الگـوي جسـتجوي    هاي موتورهاي جستجو نیز می گاه شده در سرور وب آوري جمع

مفیـدي دربـاره    گاه را مشخص نمایـد و عـالوه بـر آن اطالعـات     براي یافتن وبکاربران 
جایی که رویداد،  عالوه بر این از آن. نماید آوري جمعتعامل کاربران با منابع الکترونیکی 

دارد  نمایـد را نگـه مـی    اي که کاربر مرور می آدرس اینترنتی قبلی و آدرس جاري صفحه
 .را نیز استخراج نمود 1ر ناوبريتوان آما می

هـر چـه میـزان حضـور کشـوري در محـیط وب       : بررسی حضور کشورها در محیط وب −
اي داشته باشـد،   و ارتباطی فعال و گسترده هاي علمی، تجاري گاه بیشتر باشد، یعنی وب

توانند به  رها داشته و کشورهاي دیگر میاین کشور امکانات ارتباطی بهتري با سایر کشو
  .کنند تبادالت گوناگونی با این کشور بپردازند که به رشد بیشتر آن کشور کمک می

بازیافـت،   ی، موتورهـاي کـاوش از نظـر   سنج در وب: عملکرد موتورهاي جستجو ارزیابی −
 یبررسـ جستجو، زمان جستجو و بسیاري مـوارد دیگـر مـورد    ها و امکانات  دقت، قابلیت

 .گیرند قرار می

در محـیط وب و از طریـق مطالعـات    : بـه محـیط وب   داري کتابتعمیم برخی از قواعد  −
 .پژوهش کرد توان در خصوص جذب پیوندهاي ورودي یا همان ارجاع ی نیز میسنج وب

گونـه کـه از طریـق اسـتنادهاي منـابع مکتـوب        همـان : هاي ایجاد پیونـد  نگیزهمطالعه ا −
توان ساختار توسعه علم یک موضوع یا کشـور را ترسـیم نمـود، از ایـن طریـق نیـز        می
 . را شناسایی و ترسیم کرد توان الگوهاي ارتباطی و توسعه علم در محیط وب می
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رویکرد پژوهشی است کـه بـه الگوهـاي    تحلیل شبکه اجتماعی : تحلیل شبکه اجتماعی −
شناسـی، روانشناسـی    پردازد و ابتـدا در جامعـه   ها می ها و سازمان روابط بین افراد، گروه

ی از ایـن رویکـرد در   سنج دانشمندان حوزه وب. اجتماعی و علوم ارتباطات شکل گرفت
هـاي اجتمـاعی محـیط پیوسـته      اند و به تحلیل شبکه کرده استفاده مطالعات حوزه وب

 .اند پرداخته

 یعلمـ ها و مراکز  موجود در دانشگاه از طریق تحلیل پیوندهاي:  سنجش ارتباطات علمی −
  .برد ها و مؤسسات پی به ارتباط علمی بین دانشگاه توان یم

 مفاهیم مرتبط - 1-2- 2

 یسـنج  وب يهـا  پـژوهش ز در ایـ م مـرتبط و مـورد ن  یمفـاه  یبرخـ  ین بخش به بررسیدر ا
  .میپرداز یم

  وب ب نفوذیضر -2-1-2-1
ن بوسیله  1وب ضریب نفوذ وب  تـأثیر مطرح شد که بـراي محاسـبه    1998در سال اینگوِرس
ورودي و  هـاي  داد پیوندتعجمع  ضریب نفوذ وب، .ها معرفی شد هاي دانشگاه گاه خصوصا وب
بـراي  ضـریب نفـوذ وب   . [63]اسـت   گـاه تقسـیم بـر تعـداد کـل صـفحات       وب خودپیوندي

گاه در سـطوح داخلـی و بـین     کارایی، میزان جذابیت و موفقیت وب ي و مقایسه گیري اندازه
میـزان اعتبـار و    باشد به همـان  تر بزرگهر میزان که ضریب نفوذ وب . رود المللی به کار می

. [64] آن در عرصه داخلی و خـارجی بیشـتر خواهـد بـود     مشاهدهو قابلیت ي پذیر دسترس
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بـه وسـیله    مـی  ضریب نفوذ مجله عل. است 1میضریب نفوذ وب همانند ضریب نفوذ مجله عل
شده  يگذار نمایه  یعلم يها لهکه از دیگر مج  یعلم يها براي مجله 2علمی ه اطالعاتمؤسس
 یعلمـ  هیـأت مقـاالت تعـداد افـراد     یبعدها در برخ. شود منتشر می ،کنند دریافت می ارجاع
بـه ایـن علـت     شـاخص ایـن  . [65] گرفته شد گاه در نظر به جاي تعداد صفحات وب دانشگاه

دانشگاه تعداد زیادي صفحات غیر قابل استفاده همانند آمار جایگزین شد که ممکن بود یک 
وب مبتنـی بـر قیـاس بـین      ضـریب نفـوذ  . گاهش داشته باشـد  ي سرور در وبها نگاري رویه

 )1-2(فرمـول    .گـذاري مجـالت اسـت   تأثیرفراپیوندها و استنادها است و اقتباسـی از عامـل   
  .دهد نفوذ وب را نشان میمحاسبه ضریب  ي نحوه

  

 

WIF )1- 2( فرمول =                                           
  

  
در مقـاالت   وب هاي دیگري نیز بـراي محاسـبه ضـریب نفـوذ     الزم به ذکر است که از فرمول

  .هاي کاربردي بیان خواهند شد شود که در ادامه در پژوهش استفاده می

  خروجی پیوند -2-1-2-2

بـه   گـاه  وبموجود در یک  شود که از یک صفحه وب گفته می ییبه پیوندها 3خروجی پیوند
در آثـار   4ارجـاع  ي اژهشود و در واقـع معـادل و   دیگري داده می گاه وبصفحه وب موجود در 

   . [66]چاپی است
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  ورودي پیوند -2-1-2-3
هـاي وب   از سـایر صـفحه   شـود کـه یـک صـفحه وب     ی گفته مـی یبه پیوندها 1ورودي پیوند

ن یتـر  مهمپیوند ورودي  .در آثار چاپی است اداستن ي این مفهوم معادل واژه. کند دریافت می
 گـاه  وبتوان گفت که هر چـه پیونـدهاي دریـافتی یـک      می .وند استین نوع پیو ارزشمندتر

مفیدي وجود دارد که کـاربران   العاتطا گاه وببیشتر باشد نشان دهنده این است که در آن 
بـه   يهـاي ورود  پیوند.  [32]دهند ها را بیشتر مورد استفاده قرار می ها نیاز داشته و آن به آن
زان یـ پیونـد ورودي بـه معنـاي م    .[67] دارد گاه را بیان می گاه کارایی و اهمیت کلی وب وب

  .گاه است استفاده کاربران از وب

   پیونديخود  -2-1-2-4

به همان صفحه  گاه وب در یک شود که یک صفحه وب میی گفته یبه پیوندها 2خود پیوندي
هـاي   هر چه میزان خودپیونـدي . کند میبرقرار  گاه وبهاي دیگر موجود در همان  و یا صفحه

به خـوبی بـه    گاه وبو صفحات درون  بیشتر باشد، نشانگر این است که اطالعات گاه وبیک 
 .[66] اند هم ربط داده شده

 يپیوند هم -2-1-2-5

 ونـد یهـا پ  گـاه  آن وب يبـه هـر دو    میسو گاه وبکه هستند  ییها گاه پیوند وب گاه هم دو وب
وقتـی دو  . نادي در منابع چاپی اسـت است این وضعیت مشابه حالت هم. داشته باشد یخروج
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داشته باشند از این جهت حائز اهمیت ي پیوند نادي یا هماست با یکدیگر هم گاه وبنوشته یا 
  . ]33[ ها با یکدیگر است است که نشانگر نوعی رابطه بین آن

 مجموع پیوندها -2-1-2-6

مجمـوع   .گـاه اسـت   وبک یـ  يونـدها یو خودپ ورودي يونـدها یپ مجمـوع  1وندهایمجموع پ
و  یبررسـ . سـت چگونه ا وندیافت پیاز لحاظ در گاه وبت آن یدهد که وضع ینشان موندها یپ

ها،  يوندیو خودپ یافتیدر يوندهایها و سپس مطالعه جداگانه پ گاه وبوند یمطالعه مجموع پ
آن بـه دسـت    يونـدها یو اعتبـار پ  ط وبیدر مح گاه وبت حضور یدر خصوص وضع یجینتا
   .دهد یم

منابع با ارزشـی بـراي توسـعه     پیوندهاي وب. [56] است یسنج تحلیل پیوندها پایه وب
اسـت  هاي مختلـف شـبکه    و مطالعه الگوهاي پیوندي بین موجودیت یسنج اطالعاتتئوري 

  :شوند یم آوري سه روش جمعبه مربوط به پیوندها  اطالعات. [68]

  Google و Altavistaجستجوي اینترنتی همانند  يهااستفاده از موتور −

  انـد هماننـد   و ابزارهـایی کـه در ایـن مـورد طراحـی شـده       هاي موجـود افزار نرمترکیب  −
[69] Intentent Explorer, WebStat. 

 ،[70] 3لـوال مایـک ت  2ي استفاده از ابزارهاي نوشته شده در این زمینـه هماننـد خزنـده    −
 .CheckWeb [72]و  [71] 4نسمتعلق به الرِ CiteSeer خزنده
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  یسنج هاي وب چالش - 2-2
ي تـر  کـم ت یـ فیوب ک موجود در اطالعاتجه یکنترل نشده است و در نت یتیفیک از نظر وب

 ،اسـت  وب اسـتاندارد نشـده   هـا در  گر آن است که دادهید مسأله. دارد ینسبت به متون چاپ
هـا سـخت    پیونـد تعداد  از جملهها  ن آنیتر ر از سادهیبه غ ی اطالعاتتمامن استخراج یبنابرا
بـه عنـوان مثـال جـداکردن     . استجه جدا کردن انواع مختلف ارجاعات مشکل یدر نت. است

وجـود دارد کـار    1بـرخط درس  بـه کـه   یارجاعاتدسته از آن  برخط  مجله علمیارجاعات به 
  :]57[ی در ادامه آمده است سنج اي وبه برخی چالش. [73] ستین یآسان

 ناپایداري صفحات وب −

  گستردگی وب −

   و استناد وندیوارد بر پ اشکاالت −

  مشکالت مربوط به زبان −

   به عنوان ابزارهاي گردآوري اطالعات جستجوموتورهاي مربوط به مسائل  −
از زبـان جـاوا   کـه بـا اسـتفاده     یپیونـدهاي موجـود در صـفحات    شناسـایی عدم  ♦

  .باشند  نوشته شده 2اسکریپت
از بـه رمـز   یـ درج شده و ن یاطالعات هاي گاهیکه در پا یبه اطالعات یعدم دسترس ♦

  .عبور دارند
 .[74]توسط موتورهاي جستجو  عدم پوشش صد در صد وب ♦

  .دارند جو متفاوت نتایج متفاوتی را اعالم میموتورهاي جست ♦

  .اند ي نشدهگذار وجود صفحاتی که نمایه −
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  یسنج هاي وب شاخص - 2-3
هاي نظري  ی در قالب پژوهشسنج گرفته شده براي وب هاي در نظر در این بخش به شاخص

  .مپردازی و کاربردي می

  هاي نظري پژوهش - 3-1- 2
و تعداد بسیار محـدودي   هاي دانشگاهی گاه وبمربوط به  یسنج وببیشتر مباحث مربوط به 
جـایی کـه    از آن .اسـت  هاي پزشکی و تجـاري  گاه ها از جمله وب گاه مربوط به دیگر انواع وب

 یسنج بنابراین وب است،مرتبط  انشگاهآن د گاه موفقیت یک دانشگاه به میزان زیادي به وب
 يهـا   گـاه  بیشتر مطالعاتی کـه روي وب  . شود هاي بسیار مهم براي آن محسوب می از ارزیابی
 برخـی، داشـته اسـت ولـی     ها را مد نظر هاي بین دانشگاه است، پیوند گرفتهها انجام  دانشگاه
را  ي دیگـر جامعـه هماننـد صـنعت و دولـت     ها هاي بخش گاه بها و و ي بین دانشگاهها پیوند

  . [75]اند  مورد توجه قرار داده
دانشگاه انگلستان انجـام شـد حـاکی از آن اسـت کـه       25روي  2001که در سال  پژوهشی

 هـا ارتبـاط تنگـاتنگی دارد    گاه با میزان کیفیت تحقیقات در آن دانشگاه هاي وب تعداد پیوند
تواند  نمی ها لزوماً تعداد پیوندداد  ینشان مکه هایی مشاهده شد  بعد ناهمگونی در سال .[76]

ـ       به طور کلی می .[77] مناسبی باشد شاخص ه توان بیان کـرد کـه کمیـت تحقیقـاتی کـه ب
هاي دانشگاهی موجود است دلیل اصلی جـذب   گاه در وب ها علمی دانشگاه هیأتوسیله افراد 

هـا   هاي بیشتري بـه آن  پیوندهاي بیشتري داشته باشند،  هایی که محقق دانشگاه. است پیوند
تـر   مهم مسألهاند و این  گاه جا داده ن محتوا و مطلب بیشتري در وبیشود زیرا محقق میداده 
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در سـال   1یـو . گاه باشد که پیوند بیشتري به خود جذب نماید از آن است که مطالبی در وب
  . [78]شود  می محسوب نمیبسیار مه عامل کلیها به طور  تعداد پیوندد بیان نمو 2002

رِیس 2واقان در هر دو سطح داخلی و بین المللـی  دانشگاهیهاي  گاه ارتباط بین وب 3و ف 
لوال در سال . [79 ,56]اند  قرار داده یرا مورد بررس ها را بـه عنـوان    استفاده از پیوند 2002ت

نتـایج بـه   . [77] و رقابت تجاري بررسـی نمـوده اسـت    ی تجاريی براي بررسی کارایشاخص
که چگونـه   دست آمده دانش موجود درباره نحوه کار موتورهاي جستجو را افزایش داد و این

توانند براي بهبـود بازیـابی    ها می گاه وب هاي بین  ها و شبکه شده و پیوند آوري جمعهاي  داده
بــراي  کــه یکمــهــاي  بیــان نمــود روش 2004لــوال در ســال ت. بــه کــار رود وب اطالعــات
توانـد بـا اسـتفاده از     مـی  اند طراحی شده  میمقاالت مجله عل ارجاع سنجی کتابهاي  تحلیل

. [78]کننـد   يآور را جمـع  هـاي مـورد نظـر    د و دادهنموتورهاي جستجو روي وب اعمال شو
در وب همان اطالعـاتی کـه از ارجاعـات    در  هاپیوند«مقاالت زیادي بر مبناي این نظریه که 

بـه ارتباطـات پژوهشـی در وب    » نمایـد  قابـل اسـتخراج اسـت را ایجـاد مـی       مـی عل تمجال
گـاه بـه عنـوان     بـه وب  یهـاي خروجـ   گاه و از پیوند به وب يهاي ورود از پیوندو اند  پرداخته
هاي مختلف استفاده کردنـد   گاه کیفیتی صفحات وب و ارتباط بین وب یابیی براي ارزشاخص

ن یـ ونـدها در وب ا یو پ یعلم يها ان ارجاعات در مجلهیمتفاوت . [81 ,80 ,77 ,59 ,56 ,32]
و انتشـار آن بخـش اصـلی     وجود داردرجوع شده  در اسناد  یعلم تمجال ارجاعات است که
تنهـا  ها ابرپیونـد در حـالی کـه    ،اسـت نه ین زمیدر ا یدانشگاهقات یف تحقو اهدا يها تالش

ان ارجاعات در یممخالف شباهت ز یو همکارانش ن 4هارتر .شوند در وب می سبب ایجاد پیوند
  . [83 ,82] بودندوندها در وب یو پ یعلم يها مجله
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 هـایی کـه از نظـر    دانشگاهاست که انجام داد حاکی از آن  2009در سال لوال تپژوهشی که 
 هـاي  و پـژوهش  نماینـد زیـرا محتـوا    هاي بیشـتري جـذب مـی    تحقیقات بهتر هستند، پیوند

دهند و نه لزوما به این خاطر که مطالبشان از کیفیت بـاالتري برخـوردار    بیشتري را ارائه می
نـدهاي بیشـتري را دریافـت    دانشگاهی که پژوهشگران بهتـري دارد پیو بنابراین  .[84]است 
بـراي   1تیاسـم  .[60] نماینـد  نمایـد زیـرا پژوهشـگران محتـواي بیشـتري را تولیـد مـی        می

از  ينـوروز . [74] اسـتفاده نمـوده اسـت    وب ضریب نفـوذ هاي استرالیا از  امتیازدهی دانشگاه
ـ   براي امتیازدهی بـه دانشـگاه   ضریب نفوذ وب ایـن   .[67] ی اسـتفاده کـرده اسـت   هـاي ایران

صفحاتی که  نی، همچندارند هاي ایران بیشتر به یکدیگر پیوند نشان داد که دانشگاه پژوهش
بیشـتر از   می دارنـد، عل اطالعات ي هدر مجالت متعلق به مؤسس چاپ شده به مقاالت ارجاع
هاي کانادا نشان داد  تحقیقات دانشگاه. دنگیر کانادا مورد رجوع قرار میهاي آمریکا و  دانشگاه

به عنوان مثـال  .  [85]استعامل در امتیازدهی  نیتر مهمگاه  وب که کیفیت دپارتمان و زبانِ
رجـوع   تـر  کـم هاي انگلیسی زبـان   هاي فرانسوي زبان نسبت به دانشگاه در کانادا، به دانشگاه

جـایی کـه تعـداد     در یـک دانشـگاه از آن   هـاي موجـود   خودپیونـدي  در مورد تعداد. شود می
 یهـاي دانشـگاه   گـاه  وب ، در ارزیابیاستبسیار کم  هاي مختلف، عموماً بخشمراجعات بین 

  .بایست بسیار با مالحظه از آن یاد شود می
ت الکترونیکی بسـیار مطـرح   تجار به خاطر رشد رو به افزونِ هاي تجاري گاه وبشناخت 

هاي تجـاري   گاه وببه  وروديهاي  پیوندنشان داده است تعداد  یسنج هاي وب پژوهش. است
بـین   و [85 ,81]تجاري دارد  گاه وبیک و کارایی  وري بهرهو  ارتباط تنگاتنگی با میزان سود

اي مالی و اقتصادي در بسیاري از صنایع آمریکـا  گاه و متغیره به وب يهاي ورود تعداد پیوند
هـاي تجـاري،    هـا، سـاختمان سـازها، فروشـگاه     ایـن صـنایع، بانـک   . [80] ارتباط وجود دارد

  .[86] هاي توزیع برق و معادن بودند شرکت
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تحقیقـات و طراحـی    ، هزینـه وري بهره، سود هاي تجاري گاه وببراي  بندي رتبهي ها شاخص
. مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت     رویکـرد  هاي تجـاري دو   گاه وب یِسنج وب در مورد. است
سـاختار  رویکـرد دوم   و [87 ,79]را مورد بررسی قرار داده است  گاه وباول محتواي  رویکرد
حاکی از آن است که  1یه نتایج تحقیقات .[88]نموده است ها را بررسی  گاه وب يهاابرپیوند

بـا   ،معروف ممکن اسـت در یـک کشـور     2تجاري هاي شرکتهاي  گاه وبدر  وب ضریب نفوذ
   . [87]برابري نداشته باشد ها امتیاز جهانی آن شرکت

  هاي کاربردي پژوهش - 3-2- 2
  :شرح زیر هستندبه  یسنج وب ي نهیهاي کاربردي مطرح در زم پژوهش

اسـتفاده نمـوده    یسـنج  هاي پزشـکی از وب  گاه براي امتیازبندي و تحلیل وب 3مارکیس −
بـه شـرح زیـر    مورد استفاده قرار گرفته اسـت   یی که براي ارزیابیها شاخص. [89] است
  :است
تکنیکـی،    س، گـزارش ، مقاله کنفراننامه انیپا گاه شامل اسناد منتشر شده در وب ♦

 ، کتاب، پروژهیمقاله مجله علم

 گاه زبان وب ♦

 گاه وبنویسندگان  ♦

از  شـرحی گـاه و یـافتن    امکـان جسـتجو در وب   :موضـوعات مختلـف   شرحی از ♦
 گاه موضوعات مختلف وب

 گاه همکاري دارند با وب مؤسساتیچه  :منابع همکاري ♦
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مطلـق   وب شکی از ضـریب نفـوذ  هاي علوم پز هاي دانشگاه گاه پور براي تحلیل وب امین −
و ضـریب نفـوذ وب   ) گاه تقسیم بر تعـداد کـل صـفحات    تعداد پیوندهاي ورودي به وب(

اسـتفاده شـده   ) گاه تقسیم بر تعـداد کـل صـفحات    هاي وب تعداد خودپیوندي( عمومی 
 Altavistaجسـتجوي   براي محاسبه تعداد پیوندها و تعداد صفحات از موتور.  [64]است

 . استفاده شده

  :[62]ی استفاده کرده است سنج وببراي زیر خصوصیات از  1برگمهول −

  گاه پیوندهاي ورودي به وب تعداد  ♦
  تعداد کل صفحات  ♦
  گاه عمر وب  ♦
  اهگ زبان وب  ♦
   وب ضریب نفوذ  ♦

 يهـا  که بـر اسـاس پاسـخ   ی سنج براي وبمهم  عاملن یچند 2009در سال  2مسکوین −
  :[90] دینما یان میب زیررا به صورت  است جستجو به دست آمده يموتورها

 گاه تعداد صفحات وب ♦

 .میزان مشاهده شدن، که به معنی تعداد ارجاعات خارجی یکتا است ♦

 .است pptو  ,pdf ps, docهاي  ها که شامل تعداد کل فایل تعداد فایل ♦

 .ها است پژوهش، که به معنی تعداد اسناد آکادمیک و ارجاعات آن ♦
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نگ − است راز مطرح ینی سنج منبعها که در مباحث  گاه وب یابیارز يبرا ، پنج شاخص1و 
  :[91] بیان نموده است زیربه قرار 

 هایی که دارد تخصص سازمان مطبوع ونام، : نویسنده ♦

 ن که آیا مورد بازنگري قرار گرفته است و یا خیریمناسب بودن و ا: محتوا ♦

 محتوا، صفحات، مراجع و منابع از نظر: روز بودن به ♦

 صحت محتواي صفحات، نمایش، سازماندهی مطالب و معتبر بودن مراجع ♦

ـ    از نظر ♦ ش، جسـتجوي  محتوایی شامل کدام یک از موارد حل مسـأله، ایجـاد دان
 .سازنده و کاربردي، و شک برانگیز است

 يکـه بـه معنـا    است 2اتصال معرفی نمود مختص صفحات وبونگ که  يگرید شاخص
 يع شـده وب رو یـ منـابع توز  دریافتسرعت ارتباط، سرعت درخواست، سرعت انتقال و 

 زیـر را بـه قـرار   ی سـنج  گاه براي وب و اختصاصی وبچهار شرط مهم ونگ  .استسرور 
  :[91]نموده است  یمعرف

اگـر بـه   . شـود  می آن که چقدر از دنیاي خارج به آن پیوند به معناي 3محبوبیت ♦
 .هاي دیگر پیوند شده باشد گاه وسیله وب

. گاه به چـه میـزان اسـت    هاي وب  عمق به معناي آن است که تعداد خودپیوندي ♦
 .هاي مؤثر است گاه از دیگر شاخص ع وبتعداد صفحات و مناب

به عبارت دیگـر تعـداد   . خروجی به چه میزان است هاي پیوند 4نشد قابلیت دیده ♦
 .است هاي دیگر مد نظر گاه به وب پیوند
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. دهنـده اسـت   و خـدمت  1خطاها شامل خطاهاي سمت مشتري: خطاهات یریمد ♦
و صـفحاتی کـه   » 2پیـدا نشـد   صـفحه مـورد نظـر   «مثالی از این خطاها، خطاي 

 .هستندشده  3ها ممنوع دسترسی به آن

− بهیـأت ها عالوه بـر تعـداد صـفحات، تعـداد افـراد       دانشگاه يها گاه وب یابیارز يبرا 4لا 
ن صورت کوچک و بـزرگ بـودن دانشـگاه    یبداست، داشته  ز مد نظریرا ن دانشگاه یعلم

 هـاي  خودپیونديف شده نسبت تعداد یکه تعر يگرید شاخص. در نظر گرفته شده است
 .[92]است به تعداد کل صفحات  گاه وب

 زیـر ي هـا  شـاخص است،  گرفتهانجام  هیجریدر ن یه که توسط دانشگاه يا در امتیازدهی −
  :[6]  گرفته شده در نظر  هاي مختلف دانشگاه بخشهاي  گاه وب براي ارزیابی

 ها گاه تعداد صفحات وب ♦

گـاه، خصوصـاً بـه     هاي خـارجی کـه بـه وب    گاه، که بر اساس تعداد پیوند اثر وب ♦
 .شود، محاسبه خواهد شد وارد می ها ها و کنفرانس ها، گزارش نامه انیمقاالت، پا

گـاه انجـام    وب هـا و مقـاالت   اتی که به هـر یـک از بخـش   ارجاع تعداد مقاالت و ♦
 .شود می

 هاي مختلف تحقیقاتی و انتشارات به قالبهاي  منابع موجود در زمینه ارزیابی ♦

 تعداد افراد هیأت علمی ♦

 .گاه حضور دارند در وب که یعلمتعداد افراد هیأت  ♦

 .با محتوا دارند صفحات وب که یعلمتعداد افراد هیأت  ♦
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 و یا موجود بودن فایل وجود مقاالت با ذکر پیوند ♦

 گاه در دسترس بودن وب ♦

 محتوا ♦

 ها پیوند ♦

خوپادیاي − ابرپیونـد . ها مورد بررسی قرار داده اسـت  گاه وب را براي ارزیابی ابرپیونداثر  1م 
تـوان آن را   نماید که همانند یـک شـبکه اجتمـاعی مـی     میارتباطی بین صفحات ایجاد 

اعمال  توان در زمینه صفحات وب هاي شبکه اجتماعی را می تحلیل بنابراین. متصور شد
 ها، تعداد پیونـد  را تعداد صفحات، تعداد کل پیوند مؤثرهاي  شاخصعوامل و  .[93] نمود

 نیهمچنـ  .گرفته است ی که پیوند به خارج دارند در نظربه خود صفحات، تعداد صفحات
ها تقسیم بر تعداد کل صفحات وب در نظر گرفته و بیـان   وب را تعداد پیوند ضریب نفوذ

نماینـد و   جایی که بیشتر موتورهاي جستجو تنها محتـوا را بازیـابی مـی    داشته که از آن
در حال . استرو  هارزیابی صفحات وب با چالش روب ،نمایند بی نمیپیوند صفحات را بازیا

هسـتند کـه بـا     Allthewebو   Altavista, Hotbotموتـور جسـتجوگر   سـه حاضر تنهـا  
 .هاي پیوندي انجام داد تحلیل توان ها می استفاده از آن

رن در سال  − زیـر بـه قـرار    تندهسـ  مؤثرصفحات  یابیکه در ارز یسه عامل 2001بیجرنب 
  : [32]ان نموده استیب

  تعداد صفحات وب ♦

 ها پیوندساختار  ♦

توانـد   یجستجو و باز کردن صـفحات کـه از رفتـار کـاربران مـ     د همانن یاطالعات ♦
  .استخراج شود

                                                 
 Mukhopadhyayانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
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ــالل و دیگــران  − [94] انــد کــرده امتیــازدهیو  یهنــد را مــورد بررســ يهــا دانشــگاهج .
  :عبارتند از اند گرفتهقرار  ینه مورد بررسین زمیکه در ا هایی شاخص

 تعداد صفحات ♦

 ي ورودي و خروجیها پیوندتعداد  ♦

 1ها  میزبانتعداد  ♦

 2اتصال پهن باند پر سرعت ♦

  :اند شده بندي طبقهر یهند بر اساس نوع به صورت ز يها دانشگاه
 یدانشگاه دولت ♦
 وزارت بهداشت دانشگاه تحت نظر ♦

 يآور فن مؤسسات ♦
 موزش از راه دورآ ♦

ي مـورد  ها شاخصاز  يا توان به پاره یم زیر دستوراتجستجو و  يبا استفاده از موتورها
هـاي زیـر را نشـان     نحوه محاسبه شاخص )1-2(جدول  .افتیدست  یسنج نیاز در وب

بـر اسـاس   یکی : است صورت متفاوت انجام شده دوها به  دانشگاه ارزیابی. [94] دهد می
بـراي   زیـر هـاي   شـاخص . و دیگري به صورت ترکیبی انجام شده است وب ضریب نفوذ

  :شود می آوري جمعتعریف و  ضریب نفوذ وبمحاسبه 
♦ A گاه موجود در وب تعداد کل صفحات وب  
♦ B  گاه به وب ورودي يها پیوندتعداد  
♦ C  ها نديخودپیوتعداد  
♦ D  ها  پیوندتعداد کل 

                                                 
 Hostمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 High Speed Broadbandمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
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  [94] وب هاي الزم براي ضریب نفوذ شاخص نحوه محاسبه ) 1- 2( جدول

موتورهاي جستجوگر پشتیبان   نتیجه  نام فرمان
  کننده

Domain:abc تعداد کل صفحات وب  Google، Altavista،Yahoo! 

Site:abc تعداد  کل صفحات وب  Google، Altavista،Yahoo!  

Linkdomain:abc – domain:abc 
گاه  هایی که به وب تعداد کل پیوند
 !Altavista، Yahoo  شود می

Linkdomain:abc  domain:abc 
گاه به  هایی  وب تعداد کل پیوند

 !Altavista، Yahoo  خودش دارد

Linkdomain:abc ها تعداد کل پیوند  Altavista، Yahoo! 

Site:abc filetype:html ابرمتني ها تعداد کل فایل Google، Altavista،Yahoo!  
Linkdomain:in AND   

domain:jp ها از ژاپن به هند تعداد کل پیوند  Yahoo! 

Linkdomai:jp AND domain:in ها از هند به ژاپن تعداد کل پیوند  Yahoo! 

Linkdomain:xyz رداندگ ا بر میر ها هم پیوندي  Altavista 

  
  :تعریف شده استزیر به سه صورت  وب ب نفوذیضر

  

=            )2- 2( فرمول       

=             )3- 2( فرمول       

=              )4- 2( فرمول       
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  :اند دهگرفته و محاسبه ش در نظر زیر يها ترکیبی شاخص یازدهیمحاسبه امت يبرا

جسـتجو   يله موتورهایهر دانشگاه به وس يکه برا یصفحات تعداد کل: (S)اندازه  ♦
و   Google, LiveSearch, Yahooاز موتورهـاي جسـتجوي  . شـود  یمـ  یابیـ باز

Exalead شود محاسبه میصفحات  تعداد ينگار هروینماید و  استفاده می.  

کـه   گـاه  وببـه   ورودي يهـا  پیونـد داد کل با تعبرابر است  :(V)شاهده قابلیت م ♦
 .شود یاستخراج م Yahooله یبوس

که براي هر ) ,pdf, ps doc, ppt(هاي مختلف   قالبهاي به  تعداد فایل: (R)فایل  ♦
و  Googleایـن کـار بـا اسـتفاده از موتـور جسـتجوي       . شود گاه محاسبه می وب

 .ا با یکدیگر قابل انجام استه هاي مختلف و جمع آن استخراج تعداد انواع فایل

 Google Scholarها را با اسـتفاده از   تعداد مقاالت و ارجاع :(Sc)میزان پژوهش  ♦
 . نماید گاه آکادمیک استخراج می براي هر وب

گـاه   هـر وب و  ترکیـب گر یکـد یبـا   زیـر به صورت   شاخص 4ن یاگاه امتیاز  براي هر وب
  :آمده است )5-2(فرمول  که در  شود یمنهایی  یازدهیامت

  

4   )5- 2( فرمول ×      +  4 ×      +       +           

  
 :شده استگرفته  ز در نظریها ن دانشگاه یجهان یازدهیامت

 2009تـا   2008هـاي   هاي روسیه در بـین سـال   براي دانشگاه 2010مسکوین در سال  −
 درامتیــازدهی نحــوه انجــام داده اســت کــه اســاس امتیــازدهی آن شــبیه  یســنج وب

  :استدر ادامه آمده  یی مورد نظرها شاخص.  [90]هاي آمریکاي التین است دانشگاه
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 تعداد کل صفحات  ♦

 گاه وبتعداد ارجاعات یکتایی به  :مشاهدهقابلیت  ♦

 ps و pdf, doc, ppt هاي تعداد فایل :فایل ♦

هـاي   که با فرمول یسنج وب نمایهتعداد اسناد و ارجاعات دانشگاهی و : تحقیقات ♦
 .[95] شود ریاضی محاسبه می

  

اي  هاي بنیاد علوم اطالعـاتی و کتابخانـه   گاه ی را بر روي وبسنج هاي وب حیدري روش −
در ابتداي امر پیوندهاي موجـود  . [96]در سطح داخلی و بین المللی اعمال نموده است 

گـاه،   هـاي ورودي بـه وب   ها را مورد بررسی قرار داده است سپس تعداد پیوند گاه در وب
هـا محاسـبه نمـوده اسـت و      گـاه  را براي این وب وب ها و ضریب نفوذ تعداد هم پیوندي

اي که مورد بررسی  وم اطالعاتی و کتابخانهگاه بنیاد عل وب 28نتیجه گیري نموده که از 
 .گاه از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار بودند وب 4اند تنها  قرار گرفته

  



 

 

  
  
  
 

  : 3 فصل
  : فصل سوم

 ها گاه وب هاي ارزیابی شاخص
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  مقدمه - 3-1
ی میـزان مـؤثر بـودن    هاي شناسایی و تحقیقاتی بـراي بررسـ   گاه استفاده از رویه وب ارزیابی
هـا و   ها، رصد کردن فعالیت اي در برنامه ریزي سازمان ارزیابی نقش عمده. است وب اطالعات
ریـزي   گـاه بـه واحـد برنامـه     نتـایج ارزیـابی وب  . [97]ها و تغییر اهداف است  گاه وب خدمات

  .اي جدید تبیین شوده رود تا برنامه سازمان یا شرکت می
. براي اطمینان از بازگشـت سـرمایه گـذاري در طـول زمـان الزم اسـت       گاه وب ارزیابی

بـراي آنکـه چنـین    . اسـت بسـیار زیـاد    بر پایه وب خدماتها در مورد  سرمایه گذاري دولت
مطمـئن   شـان  هیسـرما ت از بازگشـت  بایسـ  هاي دولتی مـی  سرمایه گذاري هدر نرود سازمان

رشـد تجـارت    .الکترونیک اسـت  بر پایه وب دولت خدماتباشند که این امر مستلزم ارزیابی 
بـراي  .  [98]گاهش نموده اسـت  ها را بسیار وابسته به کیفیت وب موفقیت شرکت الکترونیکی

کیفیـت   و و نگهداري کاربران بسیار مهم است جذب تشیمأموری جدا از هدف و گاه وبهر 
  .گاه نیازهاي کاربران را برآورده خواهد نمود باالي وب
 اسـت کـه اطالعـات    یشـود روشـ   یکـه مطـرح مـ    یاز جمله مسـائل  گاه وب یابیدر ارز
بخـش مهـم    یابیـ برنامـه ارز . ندشـو  یمـ  ين نـاوبر یش داده شده و همچنیو نما یسازمانده
 .شود يآور روز بهست به صورت متناوب یبا ین میو بنابرا است با کیفیت د وبیتول ياستراتژ

و  يآور فـن  از نظـر  گـاه  شدن وبنه یبه سببتواند  یم دقیقشده  یابیاطالعات ارزهمچنین 
را بـه صـورت زیـر بیـان      گـاه  ارزیـابی وب  فوایدوود  .شود يبعد يبهبودها زیربنايمحتوا و 

  :[31]دارد  می

 )کاربر پسندانه بودن(و جستجو  ، ناوبريیحابهبود بخشیدن طر −

 مخاطبیننیازهاي گاه با  وب بیشتر منطبق کردن −

 هاي ارزیابی شاخصاهمیت نسبی  ارزیابی −
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 گاه وب جدید ها و عملکردهاي ویژگیتخمین  −

 دریافتشخیص و بهبود بخشیدن کارایی و زمان ت −

 .است  هاي کاربري که از قبل مشخص نبوده مشخص شدن گروه −

 گاه با اهداف شرکت در مورد کارایی وب میزان کاربردپذیري ي مقایسه −

  :[99] مطرح خواهد بود مسألهها دو  گاه وب یابیدر ارز

 گاه وبعمومی  هاي ویژگی یابیارز −

 ) ارزیابی جنبه خاص(گاه  میزان برآورده شدن نیازهاي مورد انتظار از وب یابیارز −

ها از دو منظـر ارزیـابی کلـی و     گاه وب هاي انجام شده در زمینه ارزیابی در این فصل پژوهش
ارزیـابی  . دهـیم  گاه را مورد بررسی قـرار مـی   ي خاص از وبها گاه و ارزیابی جنبه عمومی وب

دهد و  گاه را از منظر محقق نمودن هدف مشخصی مورد بررسی قرار نمی کلی و عمومی، وب
در ارزیـابی  . هـا دارا باشـند   گـاه  بایسـت تمـامی وب   هایی است که مـی  هدف، بررسی شاخص

ی محقق شدن هدف خـاص اسـت و   گاه بررس گاه، هدف از ارزیابی وب هاي خاص از وب جنبه
هـاي   لذا، در ارزیـابی جنبـه  . هاي ارزیابی حسب هدف مشخص، متفاوت خواهند بود شاخص

دهـیم و سـپس بـه بیـان      هـاي خـاص را شـرح مـی     گاه، ابتدا هر یـک از جنبـه   خاص از وب
و  [99] 1جانسـن  هـا توسـط   گـاه  وب. پـردازیم  هاي نظري و کاربردي انجام شده مـی  پژوهش
  :اند بندي شده به صورت زیر طبقه [100] 2کوك جانسن و

-مـی  الکترونیکـی  دولت سازي پیادههایی که سراغ عمده سازمانگاه  وب :3حضور در وب −

                                                 
 Janssenانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Kukانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Web Presenceانگلیسی  عبارتمعادل فارسی  3
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  خدمات مشترك

 ...... n گاه وب 2 گاه وب 1 گاه وب

 ...... nمشتري  2مشتري  1مشتري 

الکترونیـک   کنند تا صـرفاً در اینترنـت حضـور داشـته باشـند و خـدمات      روند سعی می
 .دهند، در این گروه قرار دارندهمیتی به مردم ارائه نمیچندان با ا

که عالوه بر حضور اینترنتی خدماتی نیز به مردم ارائـه   ییها گاه وب :1ارائه کننده خدمت −
این است که یـک شـهروند بتوانـد     منظور از خدمات. کنند در این قسمت قرار دارندمی

بسـته بـه   . را از طریق اینترنت انجام دهـد  د نظربخشی از مراحل اداري یک خدمت مور
-تواند خیلی کوچک باشد نظیر قابلیـت دریافـت فـرم   مختلف این بخش می يها گاه وب

هاي اداري و یا بسیار گسترده باشد نظیر قابلیت انجام یک پروسه اداري به طـور کامـل   
 . در اینترنت

وسـیله  کننـد کـه بـه   دولتی خدماتی فراهم مـی  يها گاه بوبرخی از  :2مشترك خدمات −
در واقـع خـدمتی کـه ممکـن اسـت در بسـیاري از       . شـود هاي دیگر استفاده میگاه وب

هـا از آن اسـتفاده   شود و بقیه سـازمان ها ارائه شود فقط در یک سازمان ارائه میسازمان
 .دهد نحوه تعامالت خدمات مشترك را نشان می) 1-3(شکل . کنندمی

 

  مشترك خدماتهاي  گاه وب ) 1- 3( شکل
                                                 

 Service Providerانگلیسی  عبارتمعادل فارسی  1
 Shared Serviceانگلیسی  عبارتمعادل فارسی  2
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دولتی ممکن است در چندین سـازمان مختلـف بـه     برخی از خدمات :1هماهنگ کننده −
کننـد کـه در   محیطی را فـراهم مـی   ها گاه وببرخی از . صورت پشت سرهم انجام شوند

نحـوه تعـامالت   ) 2-3(شـکل  . فت نمودرا دریا توان آن خدمت مورد نظرمیگاه  وبیک 
 .دهد کننده را نشان می هماهنگ

 
 هماهنگ کنندههاي  گاه وب ) 2- 3( شکل

-مختلف عمومی ارائه مـی  ی است که نقطه ورودي به خدماتگاه وبیک درگاه  :درگاه −

د و آن خـدمات بایـد در   باشـ دیگـر نمـی   يها گاه وببه  کند که این خدمات لزوماً پیوند
مشغول بـه   درگاهدولتی در ایران به نام  يها گاه وببسیاري از . ارائه شوندگاه  وبهمان 

نحـوه  ) 3-3(شـکل  . تـر اسـت  بسـیار جـامع   درگـاه کار هستند، در صورتی که تعریـف  
 .دهد تعامالت درگاه را نشان می

  

                                                 
 Orchestrationمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1

  هماهنگ کننده

 ...... n گاه وب 2 گاه وب 1 گاه وب

 ...... nمشتري  2مشتري  1مشتري 
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  درگاه ) 3- 3( شکل
 

  هاي انجام شده پژوهش - 3-2
 .ردي خـود را دا هـا  شـاخص هـر کـاربري    .نیستها موجود  گاه وب براي ارزیابی روش یکتایی
عمـدتا  گاه به دست آیـد،   ارزیابی یک وبچندین بار به ازاي یکسان که یک نتیجه  امکان آن
رغم آنکه ابزارهاي بیشماري  علی. ارزیابی در طول زمان ممکن است تغییر نماید. وجود ندارد
ولـی همچنـان    اسـت موجود ي پذیر دسترسهاي امنیت،  شاخصبا  گاه وبه ارزیابی در زمین

ي ارزیـابی بیشـتر بـه صـورت     هـا  شـاخص . شـود  ارزیابی بیشتر به صورت دستی انجـام مـی  
هاي امتیازدهی نیز وجود دارد که افـراد   گاه گرفت ولی وب پرسشنامه در اختیار افراد قرار می

  .دادن در آن دارند رأينمایند و کاربران حق  یشان را ثبت نام میها گاه وب

  :[98]ها سه روش بیان نموده است  گاه کیفیت وب براي ارزیابی 1میچ −

 ISO [102]مدل  ،ISO 9126 [101]  مدل( افزار نرم هاي ارزیابی استفاده از مدل ♦

 )IEEE [103] و رویکرد  14598

  تمرکز بر رویکردهاي موجود در زمینه کاربردپذیري ♦

 گاه  وب هاي مخصوص طراحی یا ارزیابی استفاده از مدل ♦

                                                 
 Michانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
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سلوین − 104[ که عبارتند از معرفی نموده است سه نوع فن ارزیابی 1ا[:  
این نوع ارزیـابی   .دهند اي ویژه کار ارزیابی را انجام میهافزار نرم :خودکار ارزیابی ♦

تواند در مدت زمان کـم،   است و می به دخالت عامل انسانی نیاز ندارد، کم هزینه
ي هـا  شـاخص میـزان انطبـاق بـا     هـا را از نظـر   گـاه  از صفحات وب  میحجم عظی

قیـاس بـا سـایر مـوارد ارزیـابی در       ارزیـابی خودکـار در  . مختلف ارزیابی نمایـد 
گیرد اما در عین حال از نظر کیفیـت و دقـت    ترین زمان ممکن صورت می سریع

بـراي مثـال ایـن نـوع ارزیـابی بـه سـختی        . نتایج ارزیابی قابل اطمینان نیسـت 
هاي بـه   گاه و تصاویر و رنگ وب 2هزمین پسبین رنگ خوانی و تطابق  تواند هم می
به طور خالصـه مزایـا و معایـب    . هاي آن را ارزیابی نماید ار رفته در سایر بخشک

  :]105[ توان چنین شرح داد این ارزیابی را می

خودکار امکان ایجاد سریع گزارش را در مورد مشکالت  ابزارهاي ارزیابی •
 .و مسائل موجود دارند

را بـه   مـی  ، تکـرار پـذیر و دائ  هـاي متعـدد   این نوع ابزارها امکان ارزیابی •
 .کنند فراهم میمی راحتی و دائ

تخصصـی   ، کاربران به دانش و اطالعاتارزیابینوع براي استفاده از این  •
 .کاربران فراهم است ي آن براي همهاز نیاز ندارند و امکان استفاده 

ي پذیر دسترس خودکار ممکن است از نظر هاي ابزارهاي ارزیابی گزارش •
 .باشندداراي اشتباهات و ایرادهاي فنی  وب

اي پیچیـده، فنـی و    ازهانـد  ممکـن اسـت بـه    ها در این ارزیـابی  گزارش •
تخصص ها براي کاربران عادي و غیر م طوالنی باشند که درك و فهم آن

 .آسان نباشد
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ي پـذیر  دسـترس ، ابزارهـاي خودکـار   تحـت وب هـاي   يآور فنبا توسعه  •
 94امـروزه بـالغ بـر    . انـد  و کیفی توسعه یافته می ک از نظرها نیز  گاه وب
هـا طراحـی و    گـاه  وبي پـذیر  دسـترس فقط براي  ویژه ارزیابی افزار نرم

ها را به طـور کامـل و جـامع     گاه ابزاري که ارزیابی وب. است عرضه شده
 .[34]انجام دهد وجود ندارد 

انجـام   کـار ارزیـابی را   نیروي انسانی متخصص یا غیـر متخصـص   :دستی ارزیابی ♦
تقیم عامل انسـانی  بایست با دخالت مس می ها در عمل، بخشی از ارزیابی .دهد می

بـراي  . افزارهاي خودکار ارزیابی شده باشند ها با استفاده از نرم باشد حتی اگر آن
توانند به سرعت تشخیص دهند که متون توضیحی در قالـب   ها میافزار نرممثال، 

اسـتفاده شـده در     2نمادهـاي تصـویري  بـراي تصـاویر و    1متن جایگزینساختار 
تواند به خوبی تشخیص دهد  عامل انسانی است که می گاه قرار دارند، اما این وب

هـاي   یافتـه . آیا توضیحات به کار رفته متناسب و مناسب با تصاویر اسـت یـا نـه   
تواند کیفیت و دقت باالیی داشته باشـد و توجـه بـه     حاصل از ارزیابی دستی می

ور کیفیت آن را به طـ  را متحول نماید و در نتیجه  گاه وبآن فرایند طراحی یک 
  :توان به سه شیوه انجام داد ارزیابی دستی را می. افزایش دهد ي توجهقابل 

ماننـد پدیدآورنـدگان محتـوا     هـاي غیـر فنـی    ارزیـابی  :غیرفنی ارزیابی •
براي مثـال ایـن نـوع ارزیـابی     . توانند این نوع ارزیابی را انجام دهند می
 نظـر ز را ا ALT+Textنـه  گرهاي استفاده شده در گزی تواند توصیف می

 .میزان انطباق و تناسب با تصاویر مرتبط ارزیابی نماید
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دهند  انجام می نویسان وب برنامه این نوع ارزیابی را معموالً :فنی ارزیابی •
توانـد   ایـن نـوع ارزیـابی مـی    . اي دارند هاي فنی و دانش پایه که مهارت
گـاه را از   ي و سـاختارهاي مختلـف وب  گذار انههاي نش ها، زبان کدگذاري

 .کمکی ارزیابی نمایدهاي  يآور فنمیزان انطباق با  نظر

هـایی اسـت کـه دربـاره      این نوع ارزیابی، کار ارزیـاب  :متخصص ارزیابی •
 هـا از دانـش و اطالعـات    گاه بفرایندها و چگونگی تعامالت کاربران با و

هـاي   توانند با تجزیه و تحلیل تعـامالت و دیـدگاه   الزم برخوردارند و می
 .یی براي مسائل مهم ارائه دهندها حل کاربران، راه

گـاه   این نوع ارزیابی را کاربران نهایی و مخاطبـان اصـلی وب  : محور کاربر ارزیابی ♦
فنـی  هاي  حل ارزیابی کاربر محور بر کاربر نهایی تاکید دارد و راه. دهند انجام می

دخیـل  . سـنجد  در رویکردهاي مختلف ارزیابی را با نیازهاي کاربران نهـایی مـی  
کردن کاربران نهایی و به خصوص کـاربران معلـول و نـاتوان در فراینـد ارزیـابی      

در . مطلـوبی برطـرف نمایـد   و  مؤثرگاه را به نحو  تواند مسائل و مشکالت وب می
توانـد بـا بررسـی و ارزیـابی      گـاه مـی   محور، کاربر نهایی وب فرایند ارزیابی کاربر

کـاربر نهـایی   . خود را نشـان دهـد   ، ایرادها و اشکاالت مورد نظرگاه صفحات وب
گاه را در مدت زمان مشخصی ارزیابی نموده و هـم زمـان    بایست صفحات وب می

هـاي مناسـب را بـراي رفـع نـواقص       د، متخصص و ارزیاب فنی راه حلبا این رون
هاي دیگر  زیرا برخالف شیوه استارزیابی کاربر محور بسیار مهم . پیشنهاد نماید

، کـاربر را در فراینـد   اسـت افـزار   ارزیابی که اغلب به صورت فنی یا به کمک نـرم 
صورت اسـتفاده از  این نوع ارزیابی به سه  .کند گاه دخیل می سنجش کیفیت وب

نامه و یا بررسی رویدادهاي مربوط بـه کـاربر و سـنجش عملکـرد کـاربر       پرسش
  :باشد زیرتواند به دو شیوه  محور می ارزیابی کاربر .استپذیر  امکان
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این نوع ارزیابی بسیار ساده اسـت و کـاربران نهـایی     :میغیر رس ارزیابی •
و مفیـد بـودن    مـؤثر با وجود . جام دهندان اتوانند آن ر غیر متخصص می
هـاي   دیدگاه تأثیرممکن است نتایج حاصل از آن تحت  ،این نوع ارزیابی

 .شخصی قرار گیرد

این نوع ارزیابی را کـاربران نهـایی متخصـص و صـاحب     : میرس ارزیابی •
زیـاب خـود   الزم اسـت افـراد ار  . دهنـد  در زمینه ارزیابی انجام مـی  نظر

گـاه را بـه راحتـی     هاي رفع مشکالت وب حل ازها، مسائل و راهیبتوانند ن
 .تشخیص دهند

  ها گاه کلی و عمومی وب ارزیابی - 2-1- 3
 یــا 1ابتکــاريهــاي  از روش اســت انجــام شــده وب بیشــتر کارهــایی کــه در زمینــه ارزیــابی

در . [108-106]نمایند و پایـه تئـوري قـوي ندارنـد      استفاده می هایی براي ارزیابی وب لیست
هـایی کـه در مـدیریت،     بـر پایـه تئـوري انجـام شـده اسـت میسـون از تئـوري         ی کهکارهای

  . [109] استفاده نموده است ها گاه براي ارزیابی وب روانشناسی و علوم سیاسی وجود دارد
گـاه   وب ي ارزیـابی هـا  شـاخص بـا ترکیـب و بررسـی     2رهاي تجربـی اولیـوِ   روشاز بین  −

یی را مشخص نمود و پس از آن از افراد خبـره درخواسـت نمـود تـا اهمیـت      ها شاخص
را مشخص نموده و عالوه بر آن تعیین کنند که آیا شاخص مشـخص مربـوط    ها شاخص

وي حـاکی از آن بـود   نتایج ارزیابی .  [110]استگاه  ا کیفیت وبو ی به کیفیت اطالعات
توانـد بـراي    گاه می شاخص مربوط به کیفیت وب 67شاخص کیفیت اطالعات و  71 که

 . ارزیابی منابع اینترنتی به کار رود
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سـرعت  ( دریافـت هـاي میـزان تـاخیر در     شـاخص بـه   بستگی را گاه موفقیت وب 1پالمر −
 )2سازماندهی، چیدمان و ترتیب گـذاري ( ناوبري ،)گاه وب رونددسترسی و نرخ نمایش 

و مسـئولیت  ) شخصی سـازي و تعامـل داشـتن   (، تعامل )میزان و تنوع اطالعات(محتوا 
را  گـاه  وبت یموفقنشانه  .[111]داند  می) 3هاي متداول و سوال داشتن بازخورد(پذیري 

 گـاه در نظـر   وبو فرکانس اسـتفاده از   گاه وببر اساس احتمال بازگشت کاربران به  زین
 Alexa [112] اسـتفاده از ابـزار   بـا  در نظر گرفته شده  هاي شاخص یابیارز. گرفته است
  .است انجام شده

و  گـاه  وب روزرسـانی  بـه کشور، آخـرین زمـان    13هاي دولتی  گاه وب یبا معرف آنچا اونی −
دارا  شـاخص سه کرده اسـت و چهـار   یگر مقایکدیها را با  ین آنمؤلفتاریخ انتشار حقوق 

را بـراي ایـن    گـاه  وبتمـاس و نقشـه    ، اطالعـات جستجو ر، موتوهاي بازخورد فرم بودن
و بیـان نمـوده    کردهرا محاسبه  وب و ضریب نفوذها مورد بررسی قرار داده است  گاه وب

گاه و اطالعاتی کـه دسترسـی بـه     است که داشتن پیوندهاي فعال و چندزبانه بودن وب
 .[23]خواهد بود  مؤثرها آزاد است در باالرفتن ضریب نفوذ وب  آن

ابعـاد مـورد بررسـی    . قرار داده است یهاي دولتی آمریکا را مورد ارزیاب گاه وب 4کلور مک −
  :[97] تعریف کرده است زیررا به صورت  ها گاه ارزیابی وب در

را از  شـاخص شود کـه ایـن    ی که به کار گرفته میخدماتتعداد و وسعت : وسعت ♦
شـده و همچنـین میـزان     دریافـت کاربران، تعداد اسـناد   5هاي جلسهروي تعداد 

 .آورده استازه زمانی بدست سطح فعالیت در ب
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 . است خدماتبه معناي استفاده از منابع در ایجاد : کارایی ♦

گاه اهـداف کلـی دولتـی و دیگـر اهـداف خـاص را        ازه وباند  به چه: تأثیرگذاري ♦
 .نماید برآورده می

انگین زمـان  که از طریق می ،است 1عملیاتیزان یچه مبه گاه  وب :خدمتکیفیت  ♦
بین درخواست کاربر و پاسخ شرکت و همچنین بـا توجـه بـه تعـداد شـکایات و      

 .شود پیشنهادهاي مشترکین محاسبه می

 

نماید که از طریق  گاه نیازهاي کاربران را برآورده می به چه میزان وب: سودمندي ♦
هـا،   گـاه  وبدیگر به  هایی همانند پیوند شاخص وآید  نظرات کاربران به دست می

 .استگذار تأثیر شاخصدر این  گاه وبشفاف بودن صفحه اول و ساختار 

هاي دولتی آمریکـا بـه    گاه وب کلور براي ارزیابی گرفته شده مک هاي در نظر ریز شاخص
  :صورت زیر است

 محتوا ♦

 .گاه موجود باشد کلی از وب تصویر •

 .ه باشدگاه بیان شد هدف وب •

 گاه مشخص باشد فراهم شده براي وب خدمت و اطالعات •

 .گاه وجود داشته باشد هاي نحوه استفاده از وب دستورالعمل •

 .گاه متناسب با مخاطبین آن باشد یت وبمأمورهدف و   •

 .ین مشخص باشدمؤلفحقوق  •

 .گاه باشد یت وبمأمورمحتواي صفحه اول منطبق با هدف و  •
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 .و پیوندها منطبق بر نیازهاي مخاطبین باشدمحتوا  •

گـاه بـا یکـدیگر     الزم و مفید باشد و مطالـب وب  گاه شامل اطالعات وب •
 .همپوشانی نداشته باشد

 .مراجع محتوا در دسترس باشند •

 .محتوا کیفیت باالیی داشته باشد که کاربران را تحت تأثیر قرار دهد •

 .یایی نوشته شده باشدمحتوا به شیوه انشایی گو •

 .محتوا شامل الفاظ زشت و یا شوخی نباشد •

 .محتوا به طرفداري از گروه خاصی نباشد •

گـاه و بـر اسـاس نیـاز کـاربر       محتوا به صـورت منطقـی در سراسـر وب    •
 .سازماندهی شده باشد

 روزسازي به ♦

روزرسانی در پایین صفحات نشـان   آدرس تماس با فرد و آخرین زمان به •
 .داده شود

 .روز نگهداري شوند صفحات به •

 .روز نگهداري شود گاه به محتواي وب •

 کنترل فهرست مطالب ♦

 .عناوین توصیفی و قابل فهم باشد •

 .هر صفحه عنوان داشته باشد •

 .توضیحاتی باشد يدارارساند،  ین به طور کامل مفهوم را نمیعناواگر  •

ـ هسـتند مهیـا   پیوند ي وسیلهه اطالعاتی که ب • ا عنـاوین و توضـیحات   ، ب
 .منطبق باشد

 .در تمامی صفحات استاندارد باشد ابزار ناوبري •
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 خدمات ♦

براي تمامی افراد رایگـان اسـت و بـا بخشـی از آن نیـاز بـه        آیا خدمات •
 دارد؟ پرداخت هزینه

 .ورده نمایندنیاز کاربر را برآ خدمات •

 باشند و در صورتی که نیاز بـه پرداخـت هزینـه    کامال عملیاتی خدمات •
 .باشد ذکر شده باشد

 دقت ♦

 .گاه وجود داشته باشد شرحی از وضعیت وب •

 .شده دقیق باشد مراجع و منابع اطالعاتی استناد •

 .یی وجود نداشته باشدخطاهاي نحوي و امال •

 حفظ حریم خصوصی ♦

 گاه هاي وب میزان آگاهی دادن به کاربران درباره سیاست •

 گاه درون وب میزان آگاه کردن کاربران از اطالعات •

گـاه   رمزنگاري شده را با وب آیا کاربران امکان رد و بدل کردن اطالعات •
 دارند؟

 امنیت ♦

 گاه مطمئن است؟ درباره امن بودن وب آیا کاربر •

 پذیر است؟ گاه امکان آیا استفاده رمزنگاري شده از وب •

 گاه نیاز به کلمه عبور است؟ آیا براي دسترسی به بخشی از وب •
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 موتور جستجو ♦

 گاه موتور جستجوي شخصی خود را دارد؟ آیا وب •

ارد به کاربر درباره چگـونگی  گاه وجود د هایی که در وب آیا دستورالعمل •
 کند؟ گاه کمک می انجام جستجو در وب

چـه انـدازه    میزان تأثیرگذاري، آسانی استفاده و قدرت موتـور جسـتجو   •
 است؟

 کیفیت پیوندها ♦

 .وجود نداشته باشد مرده پیوند •

 .پیوندهاي جدید قابل تشخیص باشند  •

نماینـد   گاه زیاد استفاده مـی  براي کاربرانی که از وب 1رب هاي میان پیوند •
 .وجود داشته باشد

 .اگر پیوندي محدودیت دسترسی دارد مشخص باشد •

به سند یا عکس با حجم بـاالیی باشـد، بـه نحـوي بـه کـاربر        اگر پیوند •
 .هشدار داده شود

 سرعت ♦

استفاده شده باشد تا زمـان   تر کمهاي روشن  و رنگهاي بزرگ  از عکس •
 .دریافت براي ارتباطات کند مناسب باشد

گاه حرکت  برنامه نویسی پیوندها مناسب باشد تا بتوان به سرعت در وب •
 .کرد
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 ي پذیر دسترس ♦

 .گاه در عنوان و آدرس سند موجود باشد نام کامل وب •

 .وجود داشته باشدگاه  امکان دسترسی به وب •

 .آن کاربر را دچار سردرگمی نکند آدرس الکترونیکی •

 .گاه در صفحه وجود داشته باشد منطبق بر وب فراداده •

 طراحی ♦

 .مناسب داشته باشد  قالب •

 .یکسان در تمامی صفحات استفاده شده باشد  قالب •

 .گاه ساده و کوتاه باشد صفحه اول وب •

 .استاندارد نوشته شده باشد ابرمتنگاه با  وب •

 .گاه باشد مندرج در وب هاي بصري و رنگ متناسب با اطالعات جلوه •

 .هاي بصري کوچک زیادي مورد استفاده قرار گرفته باشد جلوه •

نمادهاي تصویري قابل فهم باشند و تداعی کننده کاري باشد که انجـام   •
 .دهند می

 .ها را داشته باشند عکس امکان خاموش کردن بارگذاري کاربران •

 ناوبري ♦

 .نباشد نیاز به مهارت کاربران براي ناوبري •

 .باشد عملیاتی •

 .مشخص باشد هاي ناوبري انتخاب •

خصوصی باشند،  در صورتی که حاوي اطالعات هاي ناوبري دستورالعمل •
 .مالحظات امنیتی داشته باشند
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 قابلیت بازگشت به صفحه اول •

 قابلیت بازگشت به صفحه قبل و مرحله قبل •

 صدا و تصویر ♦

افزارهاي مـورد   هایی که امکان دریافت نرم گاه به وب صدا و تصویر پیوند •
گـاه مناسـب    کاربردهاي صدا و تصـویر در وب .را دارند، داشته باشد نظر
 .باشد

وزن کـار  گرفتـه و متنـاظر بـا آن     در نظر صوري براي صفحات وب هایی ویژگی 1فاباپِرِز −
عنوان عامل مثبـت   به ها ویژگیبرخی از این . داده استانجام را  دهی صفحات و ارزیابی

این خصوصیات به همراه وزن هر کدام به شـرح  . شوند و برخی عامل منفی محسوب می
  :[113]است  زیر

عامـل مثبـت بـا وزن    (انـد   صفحاتی که در ماه اخیر تغییر کـرده : صفحات جدید ♦
3/0( 

بـه فضـاي دیگـري در وب     هایی که از یک فضـاي وب  پیوند: هاي خروجی پیوند ♦
 )2/0عامل مثبت با وزن (داشته باشد  وجود

عنصر فراداده که عناصري مربوط به محتوا هستند همانند توصـیف،   15: فراداده ♦
 نوع، رابطه، منبع، موضوع، عنـوان و عناصـري مربـوط بـه خصوصـیات ابتکـاري      

مربـوط بـه پیکـر    همانند نویسنده، ایجاد کننده، منتشرکننده و عناصـر دیگـري   
 )2/0عامل مثبت با وزن (بندي مستند است 

اطالعاتی همانند نویسنده، ایجاد کننده، کلمه کلیدي، موضـوع،  : ي اصلی فراداده ♦
 )2/0عامل مثبت با وزن (عنوان، تاریخ 
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عامل مثبت (گاه  در هر یک از صفحات وب ابرمتنهاي  تعداد پیوند: نمت تراکم ابر ♦
 )1/0ب با ضری

 ي در هـر صـفحه از فضـاي وب   ا تعـداد اشـیاي چندرسـانه   : اي تراکم چند رسانه ♦
 )1/0عامل مثبت با ضریب (

از میـزان مشخصـی باشـند     تر کوچک اندازه نظرصفحاتی که از : صفحات کوچک ♦
 )1/0عامل مثبت با ضریب (

هاي قطع شده خروجـی هماننـد    پیوند): خروجی ورودي یا(هاي قطع شده  پیوند ♦
براي  5/0عامل منفی با ضریب (فایل پیدا نشد و امکان ارتباط وجود ندارد است 

هـاي قطـع    براي پیوند 3/0هاي قطع شده خروجی و عامل منفی با ضریب  پیوند
 )شده ورودي

ی باشـد  هـا خـال    آن ابـرمتن عنوان  1صفحاتی که برچسب: صفحات بدون عنوان ♦
 )3/0عامل منفی با ضریب (

باشد به نحوي کـه   تر بزرگها از یک میزانی  اندازه آن صفحاتی که (صفحات کند  ♦
عامـل منفـی   . (ها طول بکشـد  آن 2ثانیه بارگذاري 30تا  20به طور معمول بین 

 )2/0با ضریب 

یک صفحه به خودش قطع شـده باشـد،   هاي  خود پیوندي(پیوندهاي قطع شده  ♦
 )1/0عامل منفی با ضریب 

گاه رجوع دارد و  هایی که به خارج از وب پیوند(هاي بدون مشکالت اساسی  پیوند ♦
 )1/0عامل منفی با ضریب (کند  اي مشکالت کوچک فعالٌ کار نمی به خاطر پاره

 )2/0عامل منفی با ضریب (صفحاتی که عکس ندارد  ♦
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عامـل  (انـد   ماه بدون تغییـر مانـده   6اتی که براي بیش از صفح: یمیقدصفحات  ♦
 )03/0منفی با ضریب 

کلیـک از صـفحه اولیـه نیـاز اسـت تـا        4صفحات عمیق صفحاتی که به بیش از  ♦
  )02/0عامل منفی با ضریب (شوند  بارگذاري

اند به ایـن   جام دادهانهایی که  با بررسی اي دیگر در همان سال فاباپِرِز و دیگران مقالهدر 
هاي خارجی، تعداد صفحات  که از بین عواملی که در باال بیان شد، پیوند رسیدندنتیجه 
  .[114]هستند  يتر مهمگاه از عوامل  وب

هـاي دولتـی تولیـد کـرده اسـت       گاه براي بررسی وب E-Qualityابزاري به نام  1گارسیا −
کـه مربـوط بـه     هـایی  ویژگـی بـا   [116]نیلسـون   ارزیـابی که از ترکیب لیسـت   [115]

 .استفاده نمود 2ها قابلیت همکاري بین مؤلفهامنیت، حریم شخصی و  ي،پذیر دسترس

−  و  خـدمت محتـوا،   ،کاربردپـذیري امنیـت، حـریم شخصـی،     بندي طبقه پنج 3یتسکیلم
 5ایـن   در.  [117]نمـود  یهـا معرفـ   گـاه  وب یابیـ ارزهـاي   شـاخص  يشرکت افـراد بـرا  

 [15]بعـدها ابـزار   . جوابی بودند 4تاي آن  47ایجاد کرده بود که  سؤال 92 يبند طبقه

eGwet اضافه نمود کـه مسـائلی    ها این سواالت را توسعه داد و زیرگروهی به نام ویژگی
ایـن ابـزار بـه     .گرفت ته را در بر میسازي و قابلیت جستجوي توسعه یاف همانند شخصی

گـاه، امنیـت، صـفحات راهنمـا، اعتبارسـنجی       بودن وب هاي مربوط به عملیاتی شاخص
دهـد در امنیـت و حـریم     ها و جستجو ضـریب بیشـتري در ارزیـابی تخصـیص مـی      فرم

ور هـاي شخصـی، ذخیـره داده در سـر     براي ارسال داده SSLشخصی بررسی استفاده از 
هـاي امنیـت    گاه در صورت غیر فعال بودن کـوکی و شـاخص   امن، امکان استفاده از وب
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الیه امنیتی است کـه امکـان    SSLالزم به ذکر است . گیرد داخلی مورد ارزیابی قرار می
در . آورد کــاربر بــا ســرور را بــه صــورت رمزنگــاري شــده فــراهم مــی تبــادل اطالعــات

هـایی هماننـد خوانـابودن متـون، اسـتفاده از الگـوي همگـون در         کاربردپذیري شاخص
 گاه و آسـانی نـاوبري   گاه، چندزبانه بودن وب گاه، امکان دسترسی افراد ناتوان به وب وب

بنـدي منطقـی    بندي محتوا میزان اطالعات و گـروه  در طبقه. گیرد مورد ارزیابی قرار می
بنـدي   طبقـه . گیـرد  ن به اطالعات مورد ارزیابی قرار میاطالعات به منظور دسترسی آسا

در . شـود  تقسیم می به دو بخش خدمات مربوط به شهروندان و خدمات تجاري خدمات
در خـدمات تجـاري،   . گیرد هر دو این خدمات پرداخت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار می

در . گیـرد  خدمات شهروندان بازاریابی کاري مورد ارزیـابی قـرار مـی   و در  مناقصه برخط
هـاي   هاي مربوط به تعامل شهروندان با سـازمان  بندي مشارکت شهروندان شاخص طبقه

در . گیـرد  هاي نظرخواهی مورد ارزیابی قرار می گاه همانند وجود فرم دولتی از طریق وب
گـاه   یجـاد صـفحات شخصـی در وب   هایی هماننـد امکـان ا   ها شاخص بندي ویژگی طبقه

کشد تا سازمان به سواالت بـرخط افـراد پاسـخ دهـد، وجـود       دولتی، زمانی که طول می
 .گیرد تبلیغات تجاري، پیوندهاي خروجی و امکان جستجو مورد ارزیابی قرار می

  : [34]تعریف نموده است ارزیابی يپارامتر برا 10 1لی −

 .شود انجام می 2امتیازدهی صفحهبا استفاده از : میعمو از نظر محبوبیت پیوند ♦

 انـد را در نظـر   شـده  روز بـه فرکـانس و میـزان صـفحاتی کـه     : بودن روز بهمیزان  ♦
 .گیرد می

هاي موجـود   که با حذف برچسب HTMLمیزان اطالعات متون : متنی اطالعات ♦
 .آید به دست می HTML در صفحات
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هاي صدا و تصویر و فلش کـه اسـتفاده شـده     تعداد فایل: اي محتواي چند رسانه ♦
 .است

 تعداد خطاهاي امالیی در هر صفحه: دقت گرامري و امالیی ♦

مورد بررسی  HTMLخصوصیات مربوط به صفحات : HTMLمیزان دقت اسناد  ♦
 .گیرد قرار می

 وب 2هـاي  خزنـده و  1گذاري ترل کد، نهانهاي مربوط به کن ویژگی: امنیت محتوا ♦
 .شود بررسی می

متنـی مـورد    اي بـه اطالعـات   رسـانه  محتـواي چنـد  میزان نسبت : ترکیب محتوا ♦
 .گیرد بررسی قرار می

 .گیرد ررسی قرار میمورد ب قابمربوط به عکس، الگو و  اطالعات: محتوا ♦

تعـداد کـل    ،هایی همانند تعداد پیوندها در صـفحه اول  ویژگی: دیگر خصوصیات ♦
 .گیرد نویسنده محتوا مورد مطالعه قرار می مشخص بودنپیوندها و 

گـاه اسـتفاده    وب 735استفاده نموده و در فاز یـادگیري از   SVMاز روش یادگیري لی 
هاي ارزیابی  گاه وب ،و بعد از آن در فاز تست است تعریف کرده سطح ارزیابی 5نموده و 

  .نشده را مورد ارزیابی قرار داده

اسـتفاده   براي ارزیابی) اجتماعی -تکنیکی(تایی  از روش خطی مشی دو [118] 3چودري −
از . ه اسـت به عبارت دیگر هم از ارزیابی افراد و هم از ابـزار اسـتفاده نمـود   . نموده است

بـراي    میو دسترسـی عمـو   خـدمت ، ارائه اطالعاتي پذیر دسترسیی همانند ها شاخص
یی مربوط بـه پایگـاه داده، صـدا، تصـویر، زبـان      ها شاخص نموده وتهیه گزارش استفاده 
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ها، حـریم   دسترسی براي ناتوان، شهریه، نحوه پرداخت کاربر، جایگزین، تبلیغات تجاري
، امضــاي دیجیتــال، امکــان پرداخــت بــا کــارت اعتبــاري،  شخصــی، امنیــت، بــازخورد

 .است  گرفته در نظررا گاه  سازي وب شخصیروزرسانی و  به

از کـه عبارتنـد    [119]گرفتـه   گـاه در نظـر   ویژگی را بـراي طراحـی وب   شش 1هوزینق −
 .  ، جستجو، محتوا، کیفیت ساختار، عکس و الگوي نمایشساختار ناوبري

، توانـایی یـادگیري و کیفیـت    پیشنهاد کرد که در آن کیفیت اطالعـات  3یچارچوب 2لیو −
ایـن عوامـل   [120].  معرفی کرده استبر طراحی خوب  مؤثرن عوامل ارا به عنو خدمت

 .استشده  هاي مختلف آزمون شرکتهاي  گاه وبروي 

  : [12]گرفته است رظگاه در ن چهار خصوصیت را براي طراحی وب 4آکوستا −
 ساختار منوها  ♦

 گاه وبنقشه   ♦

 موتور جستجوي داخلی  ♦

 يا استفاده از چندرسانه  ♦

 شاخصم خصوصی را به عنوان تنها در زمینه حفظ حریم شخصی ذکر بیانیه حفظ حری
 را در نظـر  زیرهاي  در زمینه خصوصیات مربوط به محتوا ویژگی .قرار داده مورد ارزیابی
  : گرفته است

 روش تماس با سازمان  ♦

 آدرس  •
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 Acostaانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
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 پست الکترونیکی •

 شماره تلفن •

 ها مربوط به همکاري و دستورالعمل اطالعات: اطالع رسانی  ♦

 چارت سازمانی •

 پیغام از طرف مسئول سازمان •

 گاه تاریخچه وب •

 پیشنهادهاي استخدام •

 اجتماعی اطالعات: اطالع رسانی ♦

 امکان پست الکترونیکی •

 1تاالر  •

  گپ  •

 عضویت در روزنامه •

 تجارتی -خدمت اطالعات :انیاطالع رس ♦

 و محصوالت خدماتتوضیح در مورد  •

 و محصوالت خدماتقیمت  •

 اطالع رسانی مالی ♦

 یا پست الکترونیکی سفارش بوسیله برخط  •

  پرداخت الکترونیک  •

  .قرار داده است هاي دولتی اسپانیا مورد ارزیابی هگا وبرا روي  ها شاخصاین آکوستا 
                                                 

   Forumگلیسی معادل فارسی کلمه ان 1
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  : [111]منظر مورد بررسی قرار داده است 6ها را از  گاه وب ارزیابیپالمر  −

 )گاه وبدر سطح (اعتبار  ♦

 )در سطح صفحه(اعتبار  ♦

 دقت ♦

 گاه وب هدفبرآورده شدن  ♦

 روزآمدي ♦

  مطالب پوشش ♦

  :مورد بررسی قرار داده است بعد 4را از  بیارزیا [76] مرجع −

 ي پذیر دسترس ♦

 شناسنامه و هویت ♦

 ناوبري ♦

 محتوا ♦

  :بندي نموده است صورت زیر طبقهگاه را به  وب ارزیابیهاي  شاخص [121]در مرجع  −

 1، پایگاه داده، کوکیيگذار نمایه، فرم، وندهاپی: بودن عملیاتی ♦

 ، محتوا، ظاهرناوبري: کاربردپذیري ♦

 سیستم قابل تحمل، زمان باال بودنکاري سرعت، بار ِ: کارایی ♦

 امنیت ♦

  :قرار داده است ویکرد مورد ارزیابیر 5را بر اساس  ها گاه وب [122]در مرجع  −

 بودن  عملیاتی ♦

                                                 
   Cookieفارسی کلمه انگلیسی  نوشتار 1
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سـازگاري بـا مرورگرهـاي مختلـف، بیشـینه و کمینـه       : يپذیر دسترس •
گـرفتن   مانیتور مورد پشتیبان، چند زبانه بودن، در نظر 1يپذیر تفکیک
 براي افراد ناتوان خدمت و فراهم آوردن گفرهن

، دریافـت ازه صفحه و پیچیدگی، میانگین زمان اند : سرعت و پهناي باند •
 گاه و تعامل وب العمل عکساولین  ، زمان انتظار برايدریافتترتیب 

، عنـوان صــفحات،  ActiveXنداشــتن خطـا، کــارایی  : ابـرمتن کیفیـت    •
 دن جاوا اسکریپت و عکسهاي کلیدي، وابسته بو ها، کلمه رچسبب

، صـحت پیونـدها،   هـا  و گویـا بـودن نـاوبري    عملیاتی: و پیوندها ناوبري  •
 خروجیبه  وروديپیوندهاي تعداد نسبت 

بـه   اعبین المللی، ارجین مؤلفگرفتن قانون حقوق  در نظر: قانونی بودن •
نی بــودن هــا، قــانو در صــورت اســتفاده از مطالـب آن  گــاه نویسـنده وب 
 هاي آن گاه و فعالیت محتواي وب

 طراحی ♦

 2جه به قلمطرحی زیبا، تو: طراحی گرافیک •

 استفاده آسان، داشتن منابعی براي کمک، عملیاتی: کاربر پسندانه بودن •
 گویایی آنکاربر و ساده و  رابطبودن 

 هماهنگی رنگ، ظاهر مناسب: زیبایی •

هـا، چیـدمان    از الیه مؤثرپیچیدگی و کیفیت جداول، استفاده : چیدمان •
 ها ها و جداکننده هکنند کلی و استفاده از فضا، استفاده از تقسیم

 یرعناصر، همزمانی بین صدا و تصو استفاده متناسب از: یکپارچگی  •

                                                 
 Resolutionمعادل فارسی کلمه انگلیسی   1
 Fontمعادل فارسی کلمه انگلیسی  2
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 محتوا  ♦

گاه، مفید بودن و کیفیـت محتـوا و    خاص یا اهداف وب یتمأمور: هدف •
 دیگر منابع

هـاي   ، روزنامه، گروهیکیامکان عضو شدن، پست الکترون: تعامل با انسان •
 خبري، گپ

خالصـه،  هاي پیچیـده، اسـتفاده از    مؤلفهساده کردن : پردازش اطالعات •
هاي متداول، ایجاد تمهیداتی  مشخص کردن اهداف اصلی، ایجاد پرسش

 گاه وببراي دسترسی به اطالعات همانند نقشه 

ي، گـذار  شـانه گرامر و استفاده از زبـان، رعایـت ن   گویایی: توصیف زبانی •
 نبود تکرار در محتوا

د ناسازگاري، نبود صفحات دقتی، نبو نبود اشتباه یا بی: توجه به جزئیات •
شـان  با محتوایی که به طور کامل خـتم نشـده یـا صـفحاتی کـه تاریخ     

 .قدیمی است و نبود خطا در کد

 خالقیت ♦

هاي پیشرفته  حل یکتا بودن پیشنهادات، تسهیالت ستودنی، راه: ابداعات •
بـا ارزش    عمـومی  نظـر یا غیر معمول و ابـداعات در محتواهـایی کـه از    

 .شوند سوب میمح

 .گاه نوآوري داشته باشند هاي مختلف وب مؤلفه: خالقیت •

ــؤثراســتفاده : يآور فــن • ــناز  م  ,Java DHTMLهــایی هماننــد  يآور ف
ActiveX, XML,  وCSS ــک ــتفاده از تکنی ــرده  ، اس ــاي فش ــازي،  ه س

RealPalyer Flash,  وBeatnikودن ب و عملیاتی ، یکپارچگی 

 .گذارد تأثیري که روي احساس مخاطب می: متمایز بودن •
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 گذاريتأثیر ♦

تقاضـا و  ارتباط آسان و مسئولیت پـذیري، مـدیریت   : احترام به مشتري •
 .شکایات از طرف مشترکین

کـردن   فراهم، صداقت در تبلیغات، وجدان تجاري: هاي اجتماعی ارزش  •
 ایگان، ابزار  و تسهیالت رخدمات

د عواملی کـه تمرکـز را   وضوح و قدرت ارسال پیغام، نبو: متمرکز بودن  •
 مختل نماید

هـاي   ، اسـتفاده از نقشـه  WAP ،WebTVداشـتن  : هاي پیشرفته مؤلفه  •
 و سرورهاي امنیتی ارت الکترونیکیهاي تج تعاملی، راه حل

 گاه  آمار وب رافیک وت: گاه وبگذاري کل تأثیر  •

ي دیگري نیز در سطح دوم بـراي بررسـی   ها شاخصیی که بیان شد ها شاخصعالوه بر 
  :به شرح زیر استکه  گرفته استگاه مورد بررسی قرار  کارایی وب

 و هـاي تحلیـل داده   ، سیسـتم گـاه  وببررسـی ترافیـک   : گـاه  وبتحلیل کـارایی   ♦
  از پاسخگوهاي اتوماتیک مؤثراستفاده 

هـاي   برچسباز عناوین،  مؤثراستفاده : مشاهده بودن توسط موتور جستجوقابل  ♦
 هاي کلیدي، و محتواي صفحات، میزان مرتبط بودن کلمه فراداده

 قابلیت به حافظه سپردن داشته باشد، : گاه وبآدرس  گویا بودن ♦

 و نصب دیواره آتش ها درگاهاسکن کردن : هاي امنیتی در سرور چک ♦

، شـبکه  1و قابل دسترس بودن آن، زمان باال بودن نوع پهناي باند: کارایی میزبان ♦
 ترکالسو سرورهاي  2داخلی، داشتن آیینه

                                                 
 Uptimeمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 Mirrorکلمه انگلیسی  سیمعادل فار 2
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  :]5[بندي کرده است  بقهبه صورت زیر طگاه را  وب ایجاد و ارزیابی هاي شاخص 1تیت −

 گاه وباعتبار  ♦

 است؟گاه  آیا مشخص است چه سازمانی مسئول محتواي وب •

  ؟آیا روشی براي ارتباط با افراد مسئول در سازمان وجود دارد •

 ؟مشخص شده است هستند گاه مسئول وبآیا تخصص افرادي که  •
 2رمآآیـا   اسـت  تر بزرگاي از سازمان  زیر مجموعه گاه وبدر صورتی که  •

 ؟قرار داده است دخو گاه وبآن را در 
 .دارد مشخص باشد مؤلفدر صورتی که محتویات صفحه حق  •

 صحت ♦

 چاپی، نحوي و امالیی يها اشکالنداشتن  •

 .مشخص باشد منابع اطالعات •

  .گذاري شده باشند نمودارها و جداول به درستی برچسب  •

 هدف ♦

 .مطالب نوشته شده مشخص باشدمسئول  •

 .ه مشخص باشددمنظور نویسن •

 .مشخص باشد گاه وبارتباط بین نویسنده و سازمان مسئول  •

 ؟امکان تبلیغات در صفحه وجود دارد و یا خیرآیا  •

                                                 
 Tateانگلیسی  اسممعادل فارسی  1
 Logoمعادل فارسی کلمه انگلیسی  2
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 روز بودن به ♦

 .مشخص باشد اولین زمان ایجاد اطالعات •

 .بینی مشخص باشددر صورتی که صفحه بازبینی شده است، زمان باز •

مشخص و شناخته شـده وجـود داشـته      قالبدر یک  روزرسانی بهزمان  •
  .باشد

 پوشش ♦

 گاه وبمشخص بودن عناصر موجود در  •

اي در دست ساخت باشد، تـاریخ کامـل شـدن آن     در صورتی که صفحه •
 .مشخص باشد

 .مخاطبین صفحه مشخص باشند •

 هاي تعامل و تراکنش ویژگی ♦

گـاه   وجود داشـته باشـد آیـا وب    گاه وبلی در در صورتی که تراکنش ما •
 ؟گرفته است آن در نظر یتامنبیان نموده است که چه تمهیداتی براي 

در صورتی که سازمان از کاربران اطالعاتی درخواست نماید آیا مشخص  •
 ؟استفاده خواهد نمود شده که چگونه از این اطالعات

شـود آیـا کـاربر متوجـه      اسـتفاده مـی   گـاه  وبدر  در صورتی که کوکی •
 ؟شود می

 ؟آیا بیان شده تا چه تاریخی کوکی اعتبار دارد •
 ؟وجود دارد گاه وبدر  آیا مکانیزم بازخورد •
کـردن و اسـتفاده از محتویـات صـفحه      دریافتآیا محدودیتی در مورد  •

 ؟وجود دارد
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 ناوبري ♦

گـاه   نام سازمان، شرکت یا فـرد مسـئول وب  اول شامل ه آیا عنوان صفح •
  است؟

 ؟نماید آیا عنوان صفحه محتواي صفحه را توصیف می •
 ؟شود آیا از عنوان صفحه نوع صفحه مشخص می •
 ؟آیا عنوان صفحه کوتاه است •
 است؟گاه یکتا  صفحه در وب عنوانآیا  •

 ؟آیا آدرس صفحه در متن صفحه آمده است  •
 ؟وجود دارد گاه وباخلی در آیا موتور جستجوي د •
 ؟کند نتایج کامل و مناسب بازیابی می آیا موتور جستجو •

  کاربردپذیري ♦

 .کند آیا در مرورگرهاي مختلف به درستی کار می •

به ازاي هر مطلبی در  pdfو  HTML  قالببه  آیا امکان تبدیل اطالعات •
 ؟گاه وجود دارد بو

اي که آدرس آن تغییـر نمـوده اسـت     آیا روشی براي دستیابی به صفحه •
 ؟وجود دارد

 ؟وجود دارد گاه وبآیا امکان برقراري ارتباط با مسئول  •

بـا   جـامع در رابطـه   و یک ابـزار ارزیـابی   لیست بررسیخود یک  ي نامه در پایانلیونگود  −
شده توسـط وي در   ي ارزیابی ارائهها شاخص.  [123]م کرده استمنابع اینترنتی را فراه

 :است زیرکلی  بندي طبقهچهار 

  مربوط به موارد فنی ي ارزیابیها شاخص ♦
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  اي رسانه ي چندها مربوط به تحلیل ویژگی ي ارزیابیها شاخص ♦

  مربوط به تحلیل محتوا ي ارزیابیها شاخص ♦

 کاربر مربوط به تحلیل رابط ي ارزیابیها شاخص ♦

  : به شرح زیر است ها شاخصریز 

   محتواشناسایی هدف  ♦

  چیست؟ گاه وبپدیدآورنده از تهیه این  ها و مقاصد مورد نظر هدف •
  اند؟ ها به وضوح بیان شده آیا این هدف •
دست یافتـه اسـت؟ در واقـع آیـا      هاي مورد نظر ده به هدفآیا پدیدآورن •

  هدف بیان شده را به انجام رسانده است؟ ،گاه وب
؟ در ایـن صـورت بایـد در    استهاي تبلیغاتی نیز  داراي آگهی گاه وبآیا  •

  .ها تردید کرد مورد هدف

   گاه وبمخاطبان  ♦

ــان  کــاربران • ــوزان دانــش(چــه کســانی هســتند؟  گــاه وبو مخاطب  ،آم
   )...نوجوانان و ،بزرگساالن ،پژوهشگران و محققان ،اساتید ،دانشجویان

 ،راهنمــایی(چیســت؟  گــاه وبســطح آموزشــی اســتفاده کننــدگان از   •
   )...تحصیالت تکمیلی و ،فارغ التحصیل کارشناسی ،دانشجو ،دبیرستان

بــا ســطح آموزشــی مخاطبــان  محتــوا درمــورد اســتفاده هــاي  آیــا واژه •
  دارد؟  هماهنگی

 سازد؟  مینیازهاي مخاطبان خاص خود را برآورده  گاه وبآیا  •
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  گاه وبپوشش محتوایی  ♦

  ؟ هستندچه مواردي  گاه وبهاي موضوعی تحت پوشش  زمینه •
کـافی موضـوع یـا     میـزان   بـه گـاه   موجـود در وب  مطالـب آیا محتـواي   •

  را تحت پوشش قرار داده است؟  موضوعات مورد نظر
  ؟ هستندمربوط به دوره زمانی خاصی  گاه وبارائه شده در  العاتآیا اط •
  آیا دامنه پوشش موضوعات ملی یا بین المللی است؟  •
بیشـتر یـا ارتبـاط بـه      براي دستیابی به اطالعات خروجیآیا پیوندهاي  •

تهیـه   وندمنابع مشابه ارائه شده است؟ آیا اطالعات توصیفی براي هر پی
و اگـر چنـین اسـت بـر چـه       انـد  شده است؟ آیا پیوندها گـزینش شـده  

  مفید و روزآمد هستند؟  ،مبنایی؟ آیا پیوندها به منابع
  از پیوندهاي داخل متنی استفاده شده است؟  گاه وبآیا در  •

  و نگهداشت منبع  روزرسانی به  ♦

   در اینترنت مشخص است؟ گاه وبآیا تاریخ تهیه  •
ذکـر شـده اسـت؟ تـاریخ بعـدي       اطالعات روزرسانی بهآیا تاریخ آخرین  •

   ؟اطالعات روزرسانی بهاطالعات چه زمانی است؟ فاصله  روزرسانی به
و فراینـد آن   اطالعات روزرسانی بهمربوط به فاصله زمانی  یمشط خآیا  •

  بیان شده است؟ 
ي ا فرادادهخوبی انجام شده است؟ آیا پیوندهاي  به گاه وبآیا نگهداشت  •

  کنند؟  میبه درستی عمل 
را بـر عهـده دارنـد؟     گاه وبآیا افراد و گروه خاصی مسئولیت نگهداشت  •

  ها چگونه است؟  دانش و مهارت آن
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  اعتبار  ♦

  چه کسی است؟  گاه وبپدیدآورنده  •
باط با وي در منبع ذکر شده تماسی کافی براي برقراري ارت آیا اطالعات •

  است؟ 
اشاره شـده  در حوزه موضوع  يا شده شناختهآیا پدیدآورنده فرد معتبر و  •

  ؟ استگاه  در وب
آثار چاپ  ،تجربه کاري ،سازمانی بستگیوا ،آیا اطالعاتی مربوط به شغل •

  ارائه شده است؟  ندهبراي تعیین خبرگی و اعتبار پدیدآور... شده و
  شرکت داشته است؟  ها گاه وب محتواي دیگرر تهیه آیا پدیدآورنده د •
تماس آن ارائـه شـده    اي است؟ اطالعات همؤسسناشر منبع مربوطه چه  •

  است؟ 
ه یـا دانشـگاه معتبـر    مؤسسـ ه پشتیبان وابسته به یک مؤسسآیا ناشر یا  •

  است؟ 
و  ه پشتیبان مربوطه در زمینـه موضـوعی مـورد نظـر    مؤسسآیا ناشر یا  •

  ؟ استچاپی یا اینترنتی داراي اعتبار   قالبانتشار منابع به 

   گاه وب صحت و درستی اطالعات ارزیابی  ♦

 آیا منبع داراي یک ویراستار متخصص در حـوزه موضـوعی مـورد نظـر     •
  ؟است

را توضـیح داده   گاه وببراي  آیا پدیدآورنده چگونگی گردآوري اطالعات •
  است؟ 

  ارائه شده ذکر شده است؟  آیا منابع و ماخذ اطالعات •
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  شود؟  میمشاهده  گاه ي وبمحتواآیا اشتباهات امالیی و گرامري در  •

   )میزان یا درجه بی طرفی پدیدآور(عینیت  ♦

  ه است؟ ها در رابطه با یک موضوع مطرح شد آیا تمام دیدگاه •
  شود؟  میمشاهده  گاه وبدر  اطالعات یک طرفهآیا شواهدي مبنی بر  •
  اي از بی غرضی پدیدآور اطمینان حاصل کرد؟  توان به گونه میآیا  •

   گاه وببه ي پذیر دسترس  ♦

است یا اینکه به طور مکرر آدرس خـود را تغییـر    ثابت گاه آدرس وبآیا  •
آیـا پیونـدي بـه آدرس     ،تغییر کـرده اسـت   گاه وبدهد؟ اگر آدرس  می

  جدید فراهم شده است؟ 
قابل دسترس است یا اینکه به طور مکـرر غیـر    ایستابه طور  گاه وبآیا  •

 غیـر  گـاه  وبآیا مدت زمانی کـه  در این صورت، شود؟  میقابل دسترس 
  قابل دسترس است مشخص شده است؟ 

گان است یا در قبال پرداخـت حـق اشـتراك    رای گاه وبآیا دسترسی به  •
باید از آن استفاده کرد؟ آیـا مـدت زمـانی بـراي اسـتفاده و دسترسـی       

  مشخص شده است؟  گاه وبآزمایشی از 
  ؟ استیی در دسترس ها به چه زبان گاه وب •
  باید کاربران ثبت نام کنند؟  گاه وبآیا براي استفاده از  •
ي متنـی یـا   هـا  از طریق فایل گاه وبارائه شده در  دسترسی به اطالعات •

HTML است؟   
ي نیاز است؟ آیا جدیـدترین نسـخه   افزار نرمبه چه  گاه وببراي مشاهده  •

 مرورگرها مورد نیاز است؟ 
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   نحوه ارائه و نظم دهی اطالعات: گاه وبساختار  ♦

داراي نظـم   ،براي دسترسی سریع و آسـان  گاه وبآیا محتواي اطالعاتی  •
  ؟ هستند )... تاریخی و ،موضوعی ،اي رده ،الفبایی(خاصی 

؟ اسـت آیا این ساختار و سازماندهی براي کاربران قابل درك و مشاهده  •
  هایی است؟  شامل چه بخش گاه وبتوان فهمید  میآیا با یک نگاه 

و  تاسـ  گـاه  وبگرفته شده مناسب آن نوع  آیا طرح سازماندهی در نظر •
   ؟استفاده از منبع را آسان ساخته است

 منبـع اطالعـاتی  و یا فهرست مندرجات در صـفحه اول   گاه وبآیا نقشه  •
  وجود دارد؟ 

  سهولت استفاده از منبع  ♦

  آسان است؟ به طور کلی آیا استفاده از منبع  •
  آیا دسترسی به منبع آسان است؟  •
یا اینکه بـراي   آیا منبع به صورتی آسان و کاربرپسند طراحی شده است •

  از آن به آموزش و تجربه نیاز است؟  مؤثراستفاده 
بـه آسـانی    آیا حرکت در سراسر منبع به آسانی انجام شـده و اطالعـات   •

  شوند؟  پیدا می
ارائه شـده و اسـتفاده از    طور واضحبه  کردنآیا امکانات جستجو و مرور •

  آن آسان است؟ 
مربوط به راهنمایی و آموزش کـاربر در منبـع وجـود دارد؟     عاتآیا اطال •

  اند؟  آیا به صورتی واضح و جامع ارائه شده
  سواالت مکرر ارائه شده است؟  آیا بخشی با عنوان •
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  امکانات جستجو  ♦
  موتور جستجویی تعبیه شده است؟  ،آیا براي جستجو در منبع •
کـرده   يگـذار  تمام مطالب ارائه شده در منبع را نمایه آیا موتور جستجو •

  است؟ 
آیا امکان جسـتجوي سـاده و پیشـرفته فـراهم شـده اسـت؟ چـه نـوع          •

انـد؟ آیـا امکـان ترکیـب      گرفته شده یی براي جستجو در نظرها شاخص
جود دارد؟ آیـا از  و منطقیبا استفاده از عملگرهاي  ها شاخصمفاهیم یا 

وجود ...  همجواري و ،امکان استفاده از دیگر عملگرها چون کوتاه سازي
  دارد؟

  آیا امکان مرور مطالب وجود دارد؟  •
با توجه به نـوع   )...کلیدواژه و ،پدیدآور ،عنوان ،موضوع( ها آیا انواع نمایه •

  وجود دارد؟ گاه محتواي وب
  نمایش نتایج چگونه است؟   قالب •
تواند نتایج جستجو را با یکدیگر ترکیب کرده و جسـتجوي   میبر آیا کار •

  جدیدي انجام دهد؟
  اي وجود دارد؟  راهنماي جداگانهگاه  وبدر  آیا براي جستجو  •

و نمـایش صـفحات    تاخیر زمانی الزم براي دسترسی به منبع مورد نظـر : سرعت ♦
  آن 

  شود؟ میآیا آدرس منبع سریعا پیدا  •
  ؟ استدن سریع صفحات نمایش داده شده امکان پذیر آیا عوض کر •
 ارتباط برقرار کرد؟ ،توان در مدت زمانی معقول با همه پیوندها میآیا  •
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  ارتباط با آثار دیگر  ♦
  است؟  در دسترسي دیگري ها  قالببه گاه  وبموجود در  يمحتواآیا  •
اي هـ  آیا کلیه مشخصـه  ،هاي دیگري گرفته شده باشد  قالباز  محتوااگر  •

آیا مواردي به آن اضافه شـده اسـت؟ چـه امتیـازاتی      ؟اصلی را داراست
  دارد؟ 

  رابط کاربر  ♦
را تسهیل  به اطالعاتي پذیر دسترسکه  است اي گونهآیا رابط کاربر به  •

  کند و سرعت بخشد؟ 
   ؟تاس بخش براي کاربر لذت گاه وبآیا استفاده از رابط کاربر  •
را قابل فهم گاه  وبکه ساختار و محتواي  است اي گونهآیا رابط کاربر به  •

  سازد؟
  ؟ استدر حد مطلوبی شناسی  زیبا از نظر گاه وبآیا رابط کاربر  •

  و کاربر  گاه مسئول وبمیزان یا درجه ارتباط میان : تعامل  ♦

ـ  آیا اطالعات •  گـاه  وبا پدیدآورنـده یـا ناشـر    مربوط به برقراري تماس ب
آدرس  ،فـاکس  ،تلفـن  ،پسـت الکترونیکـی  ( ؟مرجع فـراهم شـده اسـت   

   )پستی
 ،اگر پیوندي به پست الکترونیکی پدیدآورنده یا ناشر برقرار شـده اسـت   •

 شود؟ میفعال است و سریع برقرار  آیا این پیوند

سـاختمان بـراي ارزیـابی     زیـابی ي ارهـا  شـاخص از  2004اي در سـال   قالـه مدر  1هنگ −
بایسـت سـه شـرط     ي ارزیابی مـی ها شاخص و بیان نموده [124]کرد ها استفاده  گاه وب
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  : داشته باشند
توان اطمینان داشت که جـامع   در این صورت می. پایه تئوري قوي داشته باشند ♦

 . [126 ,125]گرفته شده است در نظر کاربردپذیريهاي  جنبه می بوده و تما

نتـایج مـورد    شـود بایست اعتبار سنجی شوند تا اطمینـان حاصـل    می ها شاخص ♦
 .[127]کنند  انتظار را ارائه می

بـودن   مـؤثر . ها قابل اعمال باشـد  گاه بایست روي انواع مختلف وب می ها شاخص ♦
بـه  .  [126]اسـت هـا متفـاوت    گـاه  مختلـف وب  بر روي انواع ي ارزیابیها شاخص

مـوزه   گـاه  وبولـی بـراي    استمهم  هاي تجاري گاه وبعنوان مثال امنیت براي 
 .یستمهم ن

 ,36] ي طراحـی سـاختمان اسـت   ها شاخصیی که بیان شده است به موازات ها شاخص

انطور که ساختمان بـراي افـراد در   نویسندگان بر پایه آن است که هم مبناي نظر. [128
 .رود گاه نیز براي افراد در دنیاي مجازي بـه کـار مـی    وب ،دنیاي واقعی ایجاد شده است

 بنـدي  طبقـه هـا معرفـی کـرده اسـت کـه در سـه        گـاه  وب شرط براي ارزیـابی  6 هنگ
  :شرح زیر استبه  ها شاخص. اند ، سودمندي عملکرد و زیبایی گنجانده شده1استحکام

گاه به معنی استحکام ساختار سیسـتم در برابـر حمـالت     استحکام وب: استحکام ♦
  .انتظار و غیر قابل انتظار است قابل

قابلیـت  . [129]اسـت  گـاه   وب پایداري عملیاتی: قابلیت اطمینان داخلی •
ــراي اســتحکام ســاختار وب  ــرا  اســتگــاه مهــم  اطمینــان داخلــی ب زی

نماید و تجربه بـدي بـراي    اي غیر پایدار کاربران را ناراضی میه سیستم
 .[130]کاربران به جا خواهد گذاشت 
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 .ها سریع جواب دهد به درخواست گاه وب §

ها مطمـئن   و فایل گاه در فرایند ارسال و دریافت اطالعات وب §
 .عمل کرده و شرایط پایداري دارد

  [131]استهاي بیرونی  تم در برابر حملهامن بودن سیس: امنیت بیرونی •

محافظـت  کـاربران  غیر معتبـر   يهاگاه در مقابل دسترسی وب §
 .شده باشد

گاه تمهیدات الزم براي ایجـاد فضـاي امـن را انجـام داده      وب §
 .باشد

ــخ  وب § ــت س ــاه سیاس ــات  یرانهتگگ ــت از اطالع  اي در حفاظ
 . اشخاص داشته باشد

 .هاي مناسب براي تعامل با کاربران داشتن ویژگی: سودمندي عملکرد ♦

 .[129] گاه وجود دارد کیفیت اطالعاتی که در وب: محتواي مفید  •

 .گاه هدفمند باشد محتواي وب §

 .گاه دقیق باشد محتواي وب §

 .شود روزرسانی بهگاه به طور متناوب  محتواي وب §

 .دارزشمندي باش اطالعاتحاوي گاه  محتواي وب §

 . استگاه  به معناي آسانی ناوبري وب: قابل استفاده ناوبري  •

 .گاه آسان باشد تشخیص مکان جاري وب §

 .گاه قابل فهم باشد کل وب ساختار ناوبري §

 .گاه تا مکان مشخص آسان باشد وب ناوبري  §
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 زیبایی ♦

 است،م کردن واسط کاربر جذاب به معناي فراه: واسط سیستم مناسب  •
 . گاه مراجعه نماید به طوري که کاربر در آینده نیز به وب

 .هاي مناسب براي صفحه استفاده نماید گاه رنگ وب §

 .گاه ظاهر مناسب داشته باشد وب §

 .گاه طراحی مناسب داشته باشد وب §

به معنـاي فـراهم کـردن واسـط مناسـب بـراي       : واسط ارتباطی مناسب •
 .استبران با یکدیگر ارتباط کار

 .انجام باشدقابل ارتباط کاربران با یکدیگر به آسانی  §

گاه مکان راحتی براي ارتبـاط مجـازي افـراد بـا یکـدیگر       وب §
 .باشد

 .گاه ارتباط صمیمانه افراد با یکدیگر را توسعه دهد وب §

ـ ناز منظر نوع با توجه به میزان تعاملی که با کاربران دار ها را گاه وبهنگ  ه دو گـروه  د ب
هـاي   گـاه  وبکنند به  گاه دنبال می فعال و غیر فعال و از منظر هدفی که کاربران در وب

هـایی هسـتند کـه     گـاه  وبهـاي فعـال    گـاه  وب. تفریحی و کاربردي تقسیم نموده است
مثـالی از  . هسـتند گاه و یا با کاربران دیگر در حال تعامـل   کاربران به صورت فعال با وب

ي مطرح شده با توجـه بـه ایـن دو    ها شاخصدر . موزه است گاه وبیحی هاي تفر گاه وب
 7 سـؤال  81به عنوان پیش آزمـایش   .شده استگرفته  در نظر یضریب بندي، طبقهنوع 
گاه به سـواالت جـواب    وب 516کاربر روي  2396اي داشته در نظر گرفته شده و  گزینه
نهایی در نظـر   براي ارزیابی سؤال 38تنها  هایتاًها ن بر اساس مطالعه روي جواب دادند و

تفریحـی و کـاربردي از    ،غیر فعال ،ها به فعال گاه کردن وب  بندي طبقهبراي . گرفته شد
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هـا در نظـر    گـاه  مختلـف بـراي وب   بنـدي  طبقه 16. استفاده شده است سؤال 9مجموع 
  :گرفته شده است که در ادامه آمده است

 اي عمومی هاي زنجیره فروشگاه ♦

 اي خاص هاي زنجیره فروشگاه ♦

 حراج ♦

  خدمت ♦

 پزشکی و سالمت ♦

 کامپیوتر ♦

 اینترنت ♦

 اقتصاد و صنعت ♦

 ها زنان و بچه ♦

 بازي ♦

 درگاه ♦

 میزبانی وب ♦

 اجتماعی ♦

 هاي شخصی گاه وب ♦

 آموزش برخط ♦

 پخش وب ♦

گاه استفاده شده است و بر اساس تحلیـل ضـریب    وب 211 کاربر براي ارزیابی 2381از 
فعـال، غیـر   (گـاه   بر اسـاس نـوع وب   ها شاخصضرایب اهمیت مختلفی براي  1اطمینان
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  :به دست آمده است زیراند و نتایج  محاسبه کرده) و کاربردي می فعال، سرگر

 .استتر  هاي کاربردي مهم گاه وببراي  ناوبري ♦

 .استتر  هاي غیر فعال مهم گاه وبمحتواي مفید براي  ♦

 .استتر  هاي کاربردي مهم گاه وبقابلیت اطمینان داخلی براي  ♦

 .استتر  هاي غیر فعال مهم گاه وبامنیت بیرونی براي  ♦

تـا توسـعه دهنـدگان و    هـا ارائـه نمـوده اسـت      گاه کیفیت وب مدلی براي ارزیابی 1میچ −
ایـن مـدل شـامل    . گـاه خـود را ارزیـابی نماینـد     گـاه بتواننـد کیفیـت وب    دارندگان وب

  : [98]است  زیرهاي  بندي طبقه

 هویت و شناسنامه ♦

 محتوا ♦

 پوشش •

 ، منابع و نویسندگانکیفیت اطالعات: دقت •

 خدمات ♦

 .ق با اهداف کاربر باشدمطاب: بودن عملیاتی •

 ، امنیت، رعایت وجدان و حریم شخصیخدمتدرست بودن : کنترل •

 محل ♦

 درس اینترنت با مسماآ: يپذیر دسترس •

 تماس موجود بودن اطالعات: تعامل داشتن •
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 مدیریت ♦

 آوري محتوا و انجام بازنگري روز به: بودن روز به •

 نگهداري •

  پذیريکاربرد ♦

نیازهـاي  قابل دسترس براي افراد ناتوان، مشخص بودن : يپذیر دسترس •
 افزاري افزاري و نرم سخت

 گاه زمان دریافت، ساختار وب: ناوبري •

 نحوه نوشتارگاه،  وب بانز: قابلیت فهمیدن •

 امکانات ♦

 منابع مالی و انسانی •

 افزار افزار، نرم سخت: و ارتباطات اطالعات يرآو فن •

  بنـدي  طبقـه  گـروه  10که در  شاخص 137حاوي  بررسی لیستیک  با استفاده از 1پاي −
را مـورد   هندشوراي مدارس دانشکده شرق مرکزي  هاي گاه وب شده بود، درجه کیفیت

اعتبار، صحت، هدفمندي، : د ازعبارت بودن بندي گروه طبقه  10. [132] بررسی قرار داد
هـاي   هاي تعاملی، تسهیالت گشت و گذار، جنبـه  و مخاطبان، جنبه جدید بودن، پوشش

، بنـدي  طبقـه  10از بـین ایـن   . هاي استخدام علمی و جنبه غیرمتنی، کمک به پیشرفت
بودند  هایی گروه) 8/41%(و اعتبار ) 06/42(%صحت ) 50/42(% تسهیالت گشت و گذار

هـاي   که شـامل جنبـه  هایی  گاه وبمحتواي . اختصاص دادند رین رتبه را به خودکه باالت
و کمک بـه  ) 95/8%(، جدید بودن )70/8%(هاي تعاملی  جنبه ،)74/6% ( استخدام و ابقا

هـاي ایـن پـژوهش،     یافته. رتبه را دریافت نمودند ینتر کم بود،) 33/9%(پیشرفت علمی 
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دهد که از طریق آن، عناصـر   ها قرار می دانشکده اختیار هاي مشخصی را در دستورالعمل
 . شود ، آشکار میها گاه وبگذار در کیفیت تأثیر

 
ي دیگـر  هـا  گـاه  وب بـراي ارزیـابی   هـا  گاه وبهایی که بوسیله برخی از  شاخص) 1-3(جدول 

ـ هایی که در اینجا اسـتفاده شـده   شاخص. شود را خالصه نموده استاستفاده می د، عمـدتاً  ان
هـا   ایـن شـاخص  . گردنـد گاه بر مـی  تکنیکی هستند و مستقیماً به رضایت مصرف کننده وب
اما ایـن  . دارند گاه و رضایت مشتري بسیار مهم هستند زیرا تأثیر بسیاري روي استفاده از وب

  .حیاتی هستند، نه مدیر باالیی ها براي طراحان وب شاخص

    گاه  چند وب ارزیابی هاي شاخص ) 1- 3( جدول
  شاخص ارزیابی  عنوان ارزیابی  گاه وب آدرس

www.emarketer.com/elist/top10cat.html 10 ارائه، ، کاربردپذیريانتخاب، قیمت، خدمات  گاه برتر وب ،
  هاوِیژگی

www.bizrate.com 
بندي توسط  رده

مشتریان پس از 
  دهی سفارش

دهی، انتخاب محصول،  سهولت سفارش
هاي محصول، هدایت محصول، قیمت اطالعات

گاه، ارائه محصول، سطح و کیفیت  و ظاهر وب
هاي ، نوشته شدن سیاستپشتیبانی از مشتري

  حریم شخصی، ارسال محصول

www.cimpa.org/hotel.html 
بندي  رتبه
  هاگاه هتل وب

هاي گفتگو، ، اتاقشامل رزرو برخط(محتوا 
، سازگاري با مرورگرها، )نظرات مشتریان قبلی

، مکان در موتورهاي جستجو، HTMLصحت 
، صحت پیوندها، محبوبیت، زمان بارگذاري

  آمادگی، تلفظ

www.cyberbee.com/guid2.html 
بندي از  رتبه

لحاظ طراحی 
  گاه وب

، ظاهر کلی، سهولت هدایت، سرعت بارگذاري
استفاده از تصاویر، صدا، ویدئو، محتوا، صحت، 

  .تماس براي اطالعات آتی وجود اطالعات
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گـاه، تمـام    دهـد کـه آیـا وب   یت از طریق یک ابزار بازاریابی، تشخیص میدر این مدل، مدیر
بعضـی  ) 2-3(جدول . دهد یا خیرتواند براي سازمان انجام دهد را انجام می چیزهایی که می

  .ها را به تفکیک نویسندگان آورده است گاه وب هاي ارزیابی شاخص

  [133] ها گاه بو هاي ارزیابی شاخص ) 2- 3( جدول
  ها شاخص  نویسندگان

 [134] 1رایس
، يا طرح بندیت سازمان یفی، لذت بخش، کیا تجربه احساسی یطراح يهاوِیژگی

سرعت  گاه، وبت در ی، سهولت هدايت ظاهری، جذابشزیمحتوا، انگ/، اطالعاتییکتای
  .گاه  وبحرکت در 

 [135] 3و پالمر 2گریفیث
 يهاتیفعال گاه، وبت در یت حرکت و هدای، قابلياعناصر چند رسانهاستفاده از 

  .پس از فروش محصول ل، خدماتی، فروش و تحویارتقائ
  .استفاده، محتوا، ساختار، جستجو و ظاهر [136] 6و هان 5، وایت4ایبلز

  .ستمیس یت طراحیفی، ک9ی، شادابیستمی، استفاده سو اطالعات ت خدماتیفیک  [137] 8و آرنت 7لیو

 [138] 10وس
 .ل سفارشیمؤثر بودن، تکم گاه، وب ییپاسخگو: نییسطح پا
 .تی، وضع، اطالعاتيساز یاعتماد، خصوص: یانیسطح م
  .شرفته، خدمات با ارزش افزودهیپ خدمات: سطح باال

  .یملموس، فرهنگ مل  [139] 12و الوپیز 11فینک

                                                 
  Riceانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Griffithانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Palmerانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Abelsانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Whiteانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Hahnانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Liuانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
 Arnettانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  8
  Playfulnessمعادل فارسی کلمه انگلیسی  9

  Vossلیسی انگ اسمنوشتار فارسی  10
  Finkانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  11
 Laupaseانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  12
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  ها شاخص  نویسندگان

 [140] 1هویزینگ
 .هاوِیژگی، تعداد ی، تراکنش، سرگرماطالعات: محتوا
ت ساختار، یفیمحافظت شده، ک يت جستجو، محتوایت، قابلیساختار هدا: یطراح
  .وه ارائهیر، شیتصو

  .جهت دار نبودن، سهولت استفاده  [141] 3و وبستر 2آهوجا

- صفحه نمایش، ظاهر، محتوا، قابلیت دسترسی، هدایت، استفاده از عناصر چند رسانه  [142] 5و لی 4حسن
  .اي، فعالیت دوجانبه، ثبات

  .، تراکنش، ارتباطات، بارگذارياطالعات [143] 7و الو 6یئونگ

 [144]و رایس  8دآمبارا
خرید، اطالعات مشکل، تفریح، تأثیر اجتماعی،  ، هزینهآمادگی، جذابیت، اطالعات

  .کنترل شناسایی، کنترل استفاده

  [145] 10و کیم 9لیی
  .آوري اطالعات جمع: راحتی

  .رابط کاربري، رابط افراد: لذت سفارش دهی
  .با ثبات، ایمن: ثبات و استحکام

  .، فعالیت دوجانبه، امنیت، ظاهر شناسی، بازاریابی مناسبذیريکاربردپ [146] 11کنستانتینیدس

                                                 
  Huizinghانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Ahujaانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Websterانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Hassanانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Leeانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Yeungانگلیسی  اسمارسی نوشتار ف 6
 Luانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
 D’ambaraنوشتار فارسی عبارت انگلیسی  8
 Leeانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  9

 Kimانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  10
 Constantinidesنوشتار فارسی کلمه انگلیسی  11
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  ها شاخص  نویسندگان

  [124]  2و کیم 1هنگ

  .قابلیت اعتماد داخلی، امنیت خارجی براي استحکام ساختاري: بعد استحکام
  .محتواي مفید، کاربردپذیر: بعد ابزار

تم، جذابیت رابط جذابیت رابط سیستم، جذابیت رابط سیس: بعد جذابیت زیبایی
  .ارتباطات

 5و سالوندي 4، ازك3ینیسی
[147] 

  .هاي مربوط به سیاست و تصمیم گیري ، شاخصهاي عملیاتی شاخص

 8و ایسور 7یبه ونان، 6کایر
[148]  

اي، پیمایش منطقی اطالعات محصول، طراحی حرفه بندي، دسترسی به اطالعات طرح
  .هاي محصول، موجود بودن محصولطراحی صفحه، هدایت، نمایش ویژگیمحصول، 

، 10،  شیلوائرت9وولف
 12و رانگاراجان 11مویل

[149] 

  .يآور دهی، فنمحتوا، سازمان

 

  گاه هاي خاص از وب جنبه ارزیابی - 2-2- 3
هاي خاصی تمرکز  روي جنبه ها بر گاه وب هایی که در زمینه ارزیابی در این بخش به پژوهش

هـا   گـاه  هاي خاص پرداخته شده در ارزیابی وب براي اینکار ابتدا به جنبه. پردازیم اند می کرده
  . کنیم هاي انجام شده در آن زمینه را بیان می پردازیم و سپس پژوهش می

                                                 
 Hongانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Kimانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Yeniseyانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Ozokانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Salvendyانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Cyrانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Bonanniانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
 Iiseverانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  8
 Wulfانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  9

 Schillewaertانگلیسی  ماسنوشتار فارسی  10
 Muylleانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  11
 Rangarajanانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  12
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  گاه الکترونیک در وب خدمات ارزیابی -3-2-2-1
یک روش ایـن موضـوع را   . وجود دارد هاي متفاوتی از ارزیابی، روشبرخط اتدر زمینه خدم
 باشند کند که آیا خدماتی به صورت برخط وجود دارند که به طور کامل عملیاتی بررسی می

ل به صورت برخط اجرا شـوند را  روش دیگر تعداد خدماتی که ممکن است به طور کام .[49]
آخرین روش نیز وجود تعداد محدودي از خدمات مشخص بـه صـورت   [18]. گیرد اندازه می

هـاي انجـام شـده در ایـن زمینـه را       در ادامه پـژوهش  .[151 ,150] کندبرخط را بررسی می
  .نماییم بررسی می

پرداختند و ادبیات کیفیـت در   نیکیالکترو به بررسی کیفیت در خدمات 2و تانگ 1ژانگ −
ابعاد کیفیت خـدمات بـه صـورت    .  [152]خدمات الکترونیکی را مورد بررسی قرار دادند

  :باشندعام این موارد می

بدین معنی است که شرکت خدمت خودش را به درسـتی انجـام   : قابلیت اعتماد ♦
  .نمایدهاي خودش عمل میهکه شرکت به وعد معناستهمچنین بدین . دهدمی

  .مربوط است ه آمادگی کارمندان جهت ارائه خدماتب: مسؤلیت پذیري ♦
  .استها و دانش الزم جهت انجام خدمت به معنی دارا بودن مهارت: شایستگی ♦
  .استو آسان بودن برقراري تماس ي پذیر دسترسبه معنی : دسترسی ♦
شامل مؤدب بودن، احترام، رسیدگی و دوسـتانه بـودن پرسـنل    : 3نیادب و مهربا ♦

  .است..) نظیر مسئول پذیرش، اپراتورهاي تلفن و(ها مسئول تماس
به این معنی است که مشتریان را به زبانی که برایشان قابل فهـم اسـت،   : ارتباط ♦

  .مطلع نگاه دارند

                                                 
 Zhangنوشتار فارسی اسم انگلیسی  1
 Tangنوشتار فارسی اسم انگلیسی  2
 Courtesyمعادل فارسی کلمه انگلیسی  3
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  .استشامل اعتماد، قابلیت باور و صداقت : اعتبار ♦
  .استبه معنی نبود هر نوع خطر، ریسک یا شک : امنیت ♦
  .استشامل تالش جهت درك احتیاجات مشتریان : درك ♦
 .است شامل وجود مدارك و شواهد فیزیکی مربوط به خدمات: قابل لمس ♦

هـاي  اغلب از طریـق یافتـه   ها گاه وب ، اعتقاد دارند که مطالعات ارزیابی2و گرتزل 1پارك −
انجـام  گـاه   وبهاي ملموس یک افراد خبره و یا الگوهاي از پیش تعیین شده روي جنبه

مطالعـاتی کـه بـر اسـاس     .  [133]سـتند ینشود و چندان بر اساس نظرات مشـتریان  می
، رضـایتمندي الکترونیکـی و   هاي کیفیت الکترونیکـی نظرات مشتریان باشند، در زمینه

ي کلیدي کـه  ها شاخصچنین مطالعاتی بر روي . کنندفعالیت می 3ترونیکیوفاداري الک
کننـد، متمرکـز   مـی را اندازه گیري گاه  وبها و توقعات مشتریان در یک نیازها، خواسته

و ترغیب نمودن او  جهت افزایش رضایت مشتري گاه، وبباال بردن کیفیت یک . هستند
ی از قضاوت مشتري شاخصکیفیت معموالً به عنوان  ي ژهوا. استبراي بازگشت ضروري 

همین تعریف در مورد یـک   .روددر مورد عالی بودن و برتر بودن یک موجودیت بکار می
مشابه کیفیت الکترونیکی، رضـایت الکترونیکـی   . موجودیت الکترونیکی نیز صادق است

دنـد کـه خصوصـیات    معتق [153] 6و زاهـدي  5، یون4مک کینی. نیز اهمیت باالیی دارد
هـا بـراي رضـایتمندي مشـتري در یـک محـیط       محرك نیتر مهمآن  و خدمات گاه وب

وفاداري چیـزي نیسـت بجـز حمایـت      ]154[ 1و شفتر 7ریچهلد به نظر. باشدمی برخط
                                                 

 Parkانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
  Gretzelانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 E-Loyaltyانگلیسی  عبارتمعادل فارسی  3
  Mckinneyانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Yoonانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
  Zahediانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Reichheldانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
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معقـول و  کیفی مشتري، تحویل بموقع، نمایش کامل محصول، ارسال راحت و با قیمت 
 9پـارك و گرتـزل،   . حـریم شخصـی واضـح و قابـل اطمینـان     حفظ ت سوجود یک سیا

  :اندبرشمرده ها گاه وبموفقیت براي  شاخص

  ي، قابلیت هدایت، ساختار منطقیپذیر دسترس، کاربردپذیري: سهولت استفاده ♦
، خـدمت پسـت   هـاي خـدمات  تدر دسـترس بـودن تمـامی قسـم    : پاسخگویی  ♦

هـاي  تمـاس، وجـود قسـمت    ، اطالعـات بـرخط و روز  الکترونیک، پاسخ گویی به
  .مستقیم برخطکمکی نظیر تلفن بدون مالیات، کمک 

هاي خـدمت رسـانی، صـحت صـورت     فرآیندهاي سفارش، صحت وعده: تکمیل  ♦
  .موقعه ، تحویل ببرخطتأیید ها، فرآیند رزرو و حساب

در حین ارسـال و نگهـداري، امنیـت     محافظت از اطالعات: حریم شخصی/امنیت ♦
  .، وجود عبارت حریم شخصیبرخطخرید یا رزرو 

توجـه شخصـی سـازي شـده و یـا فـردي شـده بـه مشـتریان،          : شخصی سازي  ♦
  .ارائه شده اتخصوصی سازي موارد و اطالع

  .جذاب بودن، استفاده از تصاویر، زیبایی شناسی: جنبه هاي ظاهري  ♦
تنوع، حوزه، دقت، مختصر و مفید بودن، دقت اطالعات، حفـظ  : کیفیت اطالعات ♦

  .حقوق انتشار، قابلیت اعتماد، یکتا بودن اطالعات
  .، ثبات، هدف، اعتبارشناسایی نام تجاري: اعتماد ♦
مجـازي، ارتباطـات تعـاملی     يتورهـا  ریـ نظهاي تعاملی ویژگی: فعالیت دوجانبه ♦

 )گو و تگف ، تاالر2هاي میهمانان، کتابهاي متداول پرسش(

                                                                                                                        
 Shefterانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Gusts Booksمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
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: [155] انـد معرفـی نمـوده   برخطهاي مسافرتی ابعاد زیر را براي آژانس 2و بلک 1کایناما −
حتوا و هدف، در دسترس بودن، هدایت، طراحی و ارائه، پاسخگویی، شخصی سـازي و  م

 .خصوصی سازي

هـا،  وِیژگـی کـارایی،  :  [156]ارائـه نمودنـد   الکترونیکـی  بعد براي خـدمات  پانزده 3مادو −
ت رسانی، امنیـت  ساختار، زیبایی شناسی، قابلیت اطمینان، قابلیت ذخیره، قابلیت خدم

سیستم، اعتماد، پاسخگویی، تمایز قائل شـدن بـین محصـول و خـدمات و      و یکپارچگی
در این مـدل هـم   .  4، شهرت، تضمین و تلقینهاي ذخیره وبخصوصی سازي، سیاست

-مـی  تـأثیر عناصر مثبت و هم عناصر منفی که روي دید مشتریان یک عملیات مجازي 

 .ارند، معرفی شدندگذ

هاي متمرکـز بـر گـروه، تحلیـل محتـوا و      مصاحبه از طریق [157] 6و گیلی 5ولفینبارگر −
مشخص  برخطهاي خرده فروشی فرد، چهار فاکتور براي تجربه 1013از  برخطتحقیق 
 .حریم شخصی و خدمت مشتري/، قابلیت اطمینان، امنیتگاه وبطراحی : اندنموده

مشترك ارائه کنندگان خدمت اینترنت مصاحبه کردنـد و   271با  [158] 8و جون 7یانگ −
قابلیـت اطمینـان،   : را معرفـی نمودنـد   بـرخط شش بعد کیفیت خدمت خـرده فروشـی   

 .دسترسی، سهولت استفاده، شخصی سازي، امنیت و اعتبار

                                                 
 Kaynamaانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Blackانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
  Maduانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Empathyمعادل فارسی عبارت انگلیسی 4
 Wolfinbargerانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Gillyانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Yangانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
 Junانگلیسی  اسمی نوشتار فارس 8
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را  الکترونیکـی  ابعـاد خـدمات  دیگـري از   مجموعـه گسسـته   [159] 2و بینستاك 1کلیر −
 .بموقع بودن سفارش، صحت سفارش و شرایط سفارش: پیشنهاد کردند

پاسـخگویی، اعتبـار،   : [160] بعـد مشـخص نمودنـد    14، 2003درسـال  و بقیـه   3یانگ −
ربـانی،  ی، ادب و مهتگسهولت استفاده، قابلیت اعتماد، راحتی، ارتباط، دسترسی، شایسـ 

  .حریم شخصی و زیبا شناسی/شخصی سازي، ارتقاء مداوم، همکاري، امنیت

در مـورد کیفیـت    گذاري روي دیدگاه مشتري تأثیرفاکتورهاي عمده  ،[161] لی و لین −
ن، ، قابلیـت اطمینـا  گـاه  وبطراحـی  : انـد را این مـوارد دانسـته   برخطدر خرید  خدمات

  .سازي پاسخگویی، اعتماد، خصوصی

   :[162]هستند موارد زیر  برخط، فاکتورهاي مهم در خرید 5و دوبینسکی 4لیم به نظر −
  .، قیمتمحصول، انتخاب نام تجاري اطالعات: کاال ♦
  .لتحویل بموقع، سهولت سفارش دهی، نمایش محصو: راحتی ♦
هـاي  ، کمـک بـه انتخـاب، نوشـتن تجربـه     حمایت از مشـتري : فعالیت دو طرفه ♦

  .مشتریان قبلی
  .شهرت، امنیت، حریم شخصی: قابلیت اعتماد ♦
هـاي  مانند ارسال رایگان، ایجاد انگیزه بـراي خریـد  (گاه  وبارتقاء و بهبود : ارتقاء ♦

  ...) متوالی، جایزه و
ه صفحات مورد نیاز، زمان انتظار پیش بینـی شـده،   زمان براي رسیدن ب: هدایت ♦

 .انتظار اطالعات

                                                 
 Collierانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Bienstockانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Yangانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Limانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Dubinskyانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
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-مرتبط با بهداشت و سالمت را پیشـنهاد مـی   يها گاه وب عنصر براي ارزیابی 5 1رابرتز −

  : [163]کند

  .گاه وبنویسنده، صالحیت، شغل، آدرس : اعتبار ♦
  .فعلی، پیوندها تاریخ، مراجع، اطالعات: صحت ♦
  . قالبسطح، زبان، : وضوح ♦
  .دقیق، اطالعات کامل اطالعات گاه، وباهداف : محتوا ♦
 .، اندازهها، قلم، طرح بندي، رنگاحساس اولیه، پیدا نمودن اطالعات: ساخت ♦

  :[29] معرفی نمود ها اهگ وببراي سنجش کیفیت  شاخص دو دسته 2اشانفلدر −

  .، انتشار و حریم شخصیمحتوا، صحت، خدمات گاه، وبجهت : محتوا ♦
، در دسـترس بـودن، طراحـی و    دارتباطـات، مکـانیزم بـازخور   : سهولت اسـتفاده  ♦

  .قابلیت هدایت

 .[164] اسـت را مشخص نمـوده  بانکداري الکترونیکی شش بعد کیفیت خدمات 3جوزف −
و ي پـذیر  دسـترس مـدیریت شـکایت، کـارایی، مـدیریت صـف،      /ددقت، بـازخور /راحتی

 .خصوصی سازي

قابلیـت اعتمـاد،    :[165] را مشخص نمودند هفت جنبه کیفیت خدمات  5و ویجن 4نزبارِ −
 .ی، دسترسی، اعتبار، ارتباط و درك افرادی، پاسخگویتگشایس

                                                 
 Robertsانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
  Eschanfelderانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Josephانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Barnesانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Vidgenانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
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ی، ادب و تگسـنتی نظیـر شایسـ    اعالم نمودند که ابعاد کیفیت خـدمات  2و دیل 1کُکس −
، چنـدان معتبـر   بـرخط مهربانی، وضوح، راحتی و دوستانه بودن در زمینه خرده فروشی 

ــر   ــذیر دســترسنیســتند، بلکــه فاکتورهــایی نظی ــار، درك، ظــاهر و پ ــاط، اعتب ي، ارتب
 . [166]باشندحیاتی می برخطجهت موفقیت کسب و کارهاي ي پذیر دسترس

در .  [167]بانکداري اینترنتی متمرکز شدند روي مفاهیم کیفیت خدمات 4و کاي 3جون −
در وقایع اساسـی و حیـاتی در زمینـه بانکـداري اینترنتـی       مطالعه آنان، نظرات مشتري

آنـان سـه دسـته گسـترده کیفیـت خـدمات بانکـداري        . مورد تحلیل قرار گرفته اسـت 
کیفیت خدمات مشتري، کیفیت محصول خدمات بانکداري : انداینترنتی را معرفی نموده

 .برخطو کیفیت خدمات 

داروخانـه   از خـدمات  مشـتري  تـوا روي ارزیـابی  یک تحلیـل مح  2001در سال  5یانگ −
و  هزینـه : او سه دسته بعد براي کیفیت مشـخص نمـود  .  [168]اینترنتی ارائه داده است

  .برخطدر دسترس بودن محصول، خدمات مربوط به مشتري و سیستم اطالعاتی 

هـاي انجـام    هاي مهم در زمینه رضایت الکترونیکی با توجه به پژوهش شاخص)  3-3(جدول
  . دهد شده در این زمینه نشان می

                                                 
 Coxانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
  Daleانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Junانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Caiانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Yangگلیسی ان اسمنوشتار فارسی  5
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  [133] فاکتورهاي مهم در زمینه رضایت الکترونیکی ) 3- 3( جدول

  ها شاخص  نویسندگان

  .امنیت مالی، تجارت گاه، وبراحتی، طراحی  [169] 2و هایس 1زیمانسکی

 [170] 4و هورانگ 3گوان
قیمت رقابتی محصول، وجود کاال،  گاه، وبکلی در مورد طراحی  بازخورد

شرایط کاال، تحویل بموقع، سیاست بازگشت محصول، حمایت از کاربر، تأیید 
  .هاي ارتقاء،پست الکترونیک در سفارش کاربر، فعالیت

امنیت، سهام /تیبانی کاربر، تکمیل سفارش، حریم شخصیسهولت استفاده، پش  [171] 6و پترسون 5یانگ
  .محصول

، خصوصی سازي محصول، کیفیت محصول، کاربردپذیرياعتماد، تحویل،   [172] 8و بالنگر 7شاوپ
  .امنیت

نگ [173] 10و ونگ 9چ  
، کیفیت سیستم، سیاست خدمات، قابلیت مشتري ، خدماتکیفیت اطالعات

  .ها، راحتی، انجمن گزینهها، کیفیت  گزینهاعتماد فروشنده، ارائه 

 [174] 13و آونی 12، گلزِر11ویران
بودن اطالعات، شخصی سازي، کنترل  یلتکمو ارائه، جستجو،  اطالعات
  .خطاها

 [175] 15و کیم 14پارك
، خدمتمحصول، کیفیت اطالعات  یت اطالعاتکیفیت رابط کاربري، کیف

  .احساس امنیت
  

                                                 
 Szymanskiانگلیسی  اسمفارسی  نوشتار 1
 Hiseانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Wangانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Huarngانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Yangانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Petersonانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Schauppانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
 Belangerانگلیسی  اسمر فارسی نوشتا 8
 Chongانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  9

 Wongانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  10
 Zviranانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  11
 Glezerانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  12
 Avniانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  13
 Parkانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  14
 Kimانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  15
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بــه  را بــا توجــه زمینــه وفــاداري الکترونیکــیهــاي مــورد توجــه در  شــاخص) 4-3(جـدول  
  .دهد هاي انجام شده نشان می پژوهش

  [133]  هاي مهم در زمینه وفاداري الکترونیکی شاخص ) 4- 3( جدول

  ها شاخص  نویسندگان
 3، و شفلد2، کریشنان1گمانس
[176]  

، اعتماد و امنیت، ساخت ، پیشنهاد ارزش، پشتیبانی مشترييآور فنو  گاه وب
  .نام تجاري

  .اعتماد، ارزش درك شده [177] 5و سیرینیواسان 4اندرسن

 [178] 8و کُهلی 7، فن6دواراج
، تعامل )قیمت، کیفیت(، ارزش )شزمان، سهولت استفاده، تال(کارایی 

  )، هدایت، امنیت، زمان بارگذارياطالعات(
  اعتماد، ارزش مشاهده شده، رضایت مشتري [179]10و لین 9الرن
  .یچ نمودن، اعتمادسوئ سهولت استفاده، هزینه گاه، وبتخفیف قیمت، طراحی  [180] 12هنو س 11لی
  .، عادتارزش احساس شده، اعتماد، رضایت مشتري  [181] 14و ونگ 13لین

  .، سهولت استفادهکیفیت محتوا، ظاهر، کیفیت خدمات [182] 15ونگ و لیاو

                                                 
 Gommansانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Krishnanانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Scheffoldانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Andersonانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Srinivasanانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Devarajانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Fanانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  7
 Kohliانگلیسی  اسمر فارسی نوشتا 8
 Luarnانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  9

 Linانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  10
 Leeانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  11
 Sohnانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  12
 Linانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  13
 Wangانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  14
 Liaoانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  15
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هاي انجام  هاي مهم در زمینه کیفیت الکترونیکی را با توجه به پژوهش شاخص) 5-3(جدول 
  .دهد ده در این زمینه نشان میش

  [133] هاي مهم در زمینه کیفیت الکترونیکی شاخص ) 5- 3( جدول
  ها شاخص  نویسندگان

 2و دیمیتریادیس 1گناریس
[183] 

توجه به کاربر، ساده بودن ارتباط با : سکیو منفعت کاهش ر يتوجه به مشتر
، یکیالکترون يهاها، پاسخ به تقاضاها و پستت تراکنشی، امنکارکنان خدمات

  .کارکنان ت اطالعاتیامن
، یق شخصینان، اطالعات کامل، پوشش عالیقابل اطم اطالعات: یمنفعت اطالعات

: ملل تعایمنفعت تسه .تیروز، اطالعات مربوط به شخص هت، اطالعات بیامن
  .، سرعت، عملکردی، طراحيآور فن

  ری، امکان پذکاربردپذیريت، یری، مکان، مد، محتوا، خدماتییشناسا  [98]و گایو  4، فرانچ3میچ

 [184] 6و مکملون 5النگ
، ییکارانان، یت اطمین، اعتماد، قابلی، تضمخدمات یکیزیملموس بودن، شواهد ف

  .ي، توجه فردیی، پاسخگويبند د، سفارش، ارسال، بستهیند خریفرآ

 ، خدماتیم شخصیحر/تینان، امنیت اطمیقابل/انجام کامل گاه، وب یطراح  [185] 9ها نیسو  8، هیم7فیلد
  .ياز مشتر یبانیپشت

 12و کرادینی 11، مازنی10داوري
[186]  

ت ی، قابلیی، کارايپذیر دسترس، کاربردپذیريشرفته، یلکرد په، عمیعملکرد پا
  .رشیو پذ ينگهدار

                                                 
 Gounarisانگلیسی  اسمفارسی  نوشتار 1
 Dimitriadisانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Michانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Franchانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Longانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  5
 Mcmellonانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  6
 Fieldنوشتار فارسی کلمه انگلیسی  7
 Heimگلیسی ان اسمنوشتار فارسی  8
 Sinhaانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  9

 Davoriانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  10
 Mazzoniانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  11
 Corradiniانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  12
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  ها شاخص  نویسندگان
  ، تعامليپذیر دسترساطالعات،  تگیسی، شایکاف ت، اطالعاتیهدا [187] 1ژانگ و پریبوتک

ش اعتماد، ارائه یت از تجربه ارتباط کاربر، افزاید موجود، حمایانطباق تجارب خر  [188] 4و رابرتز 3، مینوچا2پِترِ
  تیفیک اطالعات

  تی، امنیباشناسیت، زی، هداکاربردپذیريدر دسترس بودن،   [42]وایت 

 [189] 5رولی
، ییت از کاربر، پاسخگوی، حمانانیت اطمیت، ارتباط، قابلی، امنگاه وب يهاوِیژگی
  .يساز یل، شخصی، در دسترس بودن، تحواطالعات

   کاربردپذیري -3-2-2-2
ز یـ ن يادیـ ز کاربردپذیريمشکالت  یدارد ول يادیز يکه کاربردها است یستم تعاملیس ،وب
. اسـت  پوشاند کاربردپذیري که محدوده وسیعی را می وب ارزیابییکی از اهداف .  [190]دارد
را درگیر کردن کاربر براي ارزیابی سیستم تعریـف کـرده اسـت     ارزیابی کاربردپذیري 6رابین

، امکاناتی بـراي  خوانایی متون، آسانی ناوبري توان به ي کاربردپذیري میها شاخصاز . [191]
مطالعـات مربـوط بـه    . نـام بـرد   هـاي قـدیمی    افراد نـاتوان و قابلیـت سـازگاري بـا سیسـتم     

هـایی کـه در زمینـه     پژوهشدر  .زبان روي تجارت بود تأثیردر ابتدا مربوط به  کاربردپذیري
از مواردي است کـه بـه آن پرداختـه شـده اسـت       ه است کاربردپذیريارزیابی وب انجام شد

گـاه و رضـایت    را کارآمـدي و قابلیـت وب   سازمان استاندارد سازي، کاربردپـذیري . [25-27]
بـه   اصل کاربردپذیري. است هاي خاص تعریف نموده کاربران خاص با اهداف ویژه در محیط

هـدف از  . شـود  سهولت انجام امور و جلـوگیري از خطاهـا و رفـع نیـاز کـاربران مربـوط مـی       
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زاده  حسـن . اسـت بخش  و رضایت مؤثرگاه به صورت کارآمد،  تعامل کاربر با وب کاربردپذیري
گاه و بـه ثمـر رسـاندن امـور مختلـف بـه        از وب را موفقیت شخص در استفاده کاربردپذیري

  .]192[نماید  صورت کارآمد و در زمان معین تعریف می
از مشـکالت مربـوط بـه     یهـا درجـات مختلفـ    گـاه  وب 1لسـون یقـات ن یبر اسـاس تحق  

ي آن همچنـان  پـذیر  و دسـترس  وب کاربردپذیري. [40] هستندرا دارا  گاه وب کاربردپذیري
مناسب برخـوردار نیسـتند و در حـدود     از کاربردپذیري ها گاه وب. [193]مشکل برانگیز است

اگـر  . [194]هاي فیزیکی غیر قابـل دسترسـی هسـتند     ا براي کاربران با ناتوانیه گاه وب %66
بـار   يرا بـرا  گاه وباز کاربران  40% نشوند، یبار اول راض يبرا گاه وبکاربران در مراجعه به 

و سـخت   یهمگـان  گاه وب کاربردپذیرين مشکالت یبنابرا. [116]دوم مشاهده نخواهند کرد 
با آن اسـت  یز«ن در وب از بحث یبنابرا. خواهد داشت گاه وبتوسعه  يرو یمنف تأثیراست و 

 يبـرا  یاز به آن وجود دارد کـه روشـ  ینو  [195]حرکت شده است  »بایست که می«به  »که
 یکـاربر مـدار و اصـول مهندسـ     یطراحـ  يبـر اسـاس تئـور    .کرد یوب طراح کاربردپذیري
  :[190] زیر استشامل سه بعد  کاربردپذیري با وب ی، طراحکاربردپذیري

   انکاربررفتار  بررسی −

  وب یطراح −

  وب یابیارز −

. دیـ مان یمـ  یرفتار کاربران را بررس و کاربران تمرکز دارد و اهداف يرو انکاربر بررسی رفتار
اسـاس   شـود و یـا بـر    هایی که به کاربران داده مـی  این کار از طریق مصاحبه و یا پرسشنامه

کاربران خطاهـاي  . شود قابل محاسبه خواهد بود ي انجام مینگار هایی که بر روي رویه تحلیل
 وب یطراح. دارند را مطرح خواهند نمود  گاه گاه و یا شکایاتی که در مورد وب موجود در وب
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صفحات تمرکـز   یجستجو و طراح ی، طراحییخوانا ی، طراحاطالعات يمعمار یطراح يرو
بررسـی میـزان    وب ارزیـابی  .دیـ نما یبـاال طراحـ   کاربردپذیرينموده است تا واسط کاربر با 
  . زند وب را تخمین می برآورده شدن کاربردپذیري
مطالعات مربوط . است کاربردپذیري يها ها انجام آزمون گاه وب یابیاولین روش براي ارز

ا توسط یتحت نظارت یک فرد هدایت کننده و در یک محیط کنترل شده و  به کاربردپذیري
رفتار کاربران و مسائل فرهنگی را مـد   بایست می طراحان وب. پذیرد انجام می يان عادرکارب
مرحله است  3شامل  ي و کاربردپذیريپذیر هاي مربوط به دسترس ارزیابی .داشته باشند نظر

[196]:  

همانند میـزان خطاهـا و زمـان     هاي مربوط به ارزیابی در این مرحله داده: اخذ اطالعات −
 شود آوري می گاه جمع تمام شدن یک وظیفه در وب

شوند تا مشکالت مربـوط بـه    آوري شده تفسیر می هاي جمع در این مرحله داده: تحلیل −
 .تشخیص داده شود ي و کاربردپذیريپذیر دسترس

 .شود رحله پیشنهاداتی براي حل مشکالت موجود داده میدر این م: انتقاد و بررسی −

نـه  یدر زم يت قواعـد یـ بر اساس رعا گاه وب کاربردپذیريشود   یهمگان قبل از آنکه وب
 گـاه  وب، طرح و نقشه يا تعامل، ابزار چند رسانه ي، الگوکاربر، زمان پاسخ رابط مناسب بودن
و زمان پاسخ  يقراردادن ابزار ناوبر یکاربر به معن رابط مناسب بودن. [197] شد یمحاسبه م
 يهـا  غـام یپ یتعامل به معنـ  يالگو دهد میستم به کاربر پاسخ یاست که س یسرعت یبه معن
زمینـه  افـراد زیـادي پیشـنهاداتی در     .جاد شده استیستم که در پاسخ به عملکرد کاربر ایس

در محـیط وب مطـرح    )]198, 197[بـه عنـاون مثـال    (سـنتی   کاربردپذیرياعمال شرایط 
ي است کـه  پذیر الزم به ذکر است که رضایت کاربران یکی از نتایج کاربرد. [199 ,35]کردند 

  .شود به طور جداگانه در ادامه به آن پرداخته می
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را  زیـر ات یخصوصـ  بایسـت  یر مـ یدپـذ براه کارگ ان داشت وبیب 2004در سال لسون ین −
  .داشته باشد

 يناوبر ♦
 زشیانگ ♦

 محتوا ♦

 محتوا صحت و درستی ♦

، میـزان رضـایتمندي یـک    2به وسیله ابزار محاسبه رضایت کـاربر نهـایی   1عبدینور هلم −
اند که چهار بعد معرفی نموده او.  [200]است سنجیده کاربردپذیريرا از دیدگاه گاه  وب
محـیط رقـابتی، محـیط بازاریـابی،     : سـازد را به عنوان یک محیط طراحی، یکتا مـی  وب

 .داندمی را عنصر مهمی جهت ارزیابی کاربردپذیريبنابراین . کاربردپذیرياستفاده و 

  

  رضایت کاربر -3-2-2-3
هـا   گـاه  وب کاربردپـذیري  يریگ ازهي اندبرا يکردیرو وب يایو دن يآور فن شرفت علم ویبا پ

گـر  یبه عبارت د.  [201]قرار داده است ها را مد نظر گاه وب مطرح شد که انتظارات کاربران از 
زان توانسته است اهدافش را در یتا چه م گاه بوک ین زد که یتوان تخم یم گاه وب یابیبا ارز
زان مخاطبـان را بـه   یـ د و تا چـه م یت کاربران برآورده نمایو رضا گذاري تأثیر، یینه کارایزم

کـه   خدمت ارائه شده استق و کامل بودن یدق یبه معن يگذارتأثیر. خود جلب نموده است
 یمنـابع  یی به معنی کاراییکارا. دشون یل مین دو عامل به اهداف خود نایکاربران بر اساس ا

شـود تـا    یار کاربران قرار داده میدر اخت ارائه نمودن خدمتو کامل  یقدق به منظوراست که 
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ش و طرز فکر مثبت در مـورد اسـتفاده از   یگرا یبه معن خاطر تیرضا. به اهداف خود برسند
ــاه وب ــت گ ــامپ . اس ــل ک ــطالح تعام ــا -وتریاص ــان ج ــطالح ت  يانس ــه اص ــود را ب ــلخ   عام

ــ، ارزیوتر داده اســت کــه موضــوع آن طراحــیکــامپ -انســان و مطالعــه  ســازي پیــاده، یابی
نشـان دهنـده تمرکـز     ،رییـ ن تغیـ ا. استفاده کاربر است يبرا يوتریکامپ یتعامل يها ستمیس
 یاصـل  مؤلفه افزاري نرمواسط کاربر محصوالت .  [28]است وب یابیکاربران در بحث ارز يرو

براي کاربران استفاده از وب و تعامـل  است و ت کاربر یو رضا گذاري تأثیردف هدن به یدر رس
  .[202] باشد آسانبایست ْ با آن می

 وب را با توجه به انتظارات کاربران براي ارزیابی ها آن بندي طبقه ها و شاخص 1مارسیکو −
  : [201]ه استمعرفی نمودبه صورت زیر 

 ظاهر صفحات ♦

 .آید زیبا به نظر 2پویانماییگرافیک و  •

 مطابق با هدف کاربر باشد پویانماییگرافیک و  •

 باشد گاه وبرنگ مطابق با گروه و طبقه  •

 .متون و اعداد به آسانی قابل خواندن باشند •

 .مبهم نباشد يرینماد تصومعناي  •

 .صفحه سریع باشد دریافت •

 .خاص نباشد نیازي براي مرورگر یا افزونه •

 گاه وبدر  منطق ناوبري ♦

 وجود داشته باشد راهنماي ناوبري •

 .موجود باشد گاه وبنقشه  •
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 .ساده باشد ناوبري •

 .شده باشد بندي طبقهبه طور مناسب  اطالعات •

 .باشد گویاواضح و مورد استفاده عبارات  •

 .باشد نوع گاه از نظر بندي وب طبقهمنطبق به مورد استفاده عبارات  •

 بودن نتایج جستجو مؤثرجستجوي آسان و  ♦

 .ها واضح باشد معناي پیوندها و برچسب •

 .ي شده باشدگذار به درستی نشان بین صفحات پیوند •

 .جستجو شده آسان باشد یافتن اطالعات •

 .گاه مشخص باشد مکان افراد در وب •

 .افراد مشخص باشد مسیر ناوبري •

 .برعکس امکان پذیر باشد امکان ناوبري •

 .داشته باشد موتور جستجو •

 .نتایج مورد انتظار را برگرداند موتور جستجو •

 وضوح و درستی محتوا ♦

 .باشد نوع از نظر گاه وب بندي طبقهمنطبق بر  اطالعات •

 .دقیق باشد اطالعات •

 .کامل باشد اطالعات •

 .قابل فهم باشداستفاده  موردزبان  •

 .مورد انتظار باشد خدماتگاه،  مهیا شده بوسیله وب خدمات •

 از استفاده کاربران رضایت خاطر ♦

 .را بیابندمورد انتظار  مطالبکاربران  •
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 .بیابندمطالب مورد انتظار را به سرعت کاربران  •

 رضایت خاطر افراد از ناوبري •

از قبل تنظـیم شـده اسـتفاده     هاي شاخصاز  کاربر، عديبهاي جستجو •
 .نماید

 .امکان اصالح و فیلتر کردن جستجو وجود داشته باشد •

 .هاي مختلفی براي جستجو  وجود داشته باشد شاخص •

 .نتایج جستجو وجود داشته باشد درگذاري `امکان تنظیم قواعد ترتیب •

 .بیش از یک زبان را پشتیبانی نماید گاه وب •

 تپرداخ ♦

 .نهایی مشخص باشد روش پرداخت و هزینه •

 .امن باشد هاي پرداخت پشتیبانی شود و پرداخت برخط روشانواع  •

خـارجی   خـدمات اگـر از   حتـی  مرجع نهایی پرداخـت مشـخص باشـد    •
 .شود استفاده می

ن −  شـاخص دو نـوع   . [28]گاه انجام داد وب پژوهشی در مورد ارزیابی 2000در سال  1گژَ
 هـا در نظـر   گـاه  براي ارزیـابی وب  ي انگیزشها شاخصو  حیاتیي ها هاي شاخص به نام
و الزم اسـت  گـاه   بـراي وب  حضورشـان کـه   هستندهایی  آن حیاتیي ها شاخص. گرفت
د و نبودنشان سـبب  تواند ارائه ده میها  با در نظر گرفتن این شاخصرا  شخدمتگاه  وب

. اسـت  2مـرده  پیونـد نبـود   هـا  شـاخص مثالی از این نـوع  . نارضایتی کاربران خواهد بود
گـاه کمـک    کـه بـه رضـایت کـاربران از وب     هستندیی ها شاخص یي انگیزشها شاخص
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کـه بـه رضـایت     اسـت ي ا چندرسـانه   مثالی از آن. افزاید گاه می کنند و به ارزش وب می
بـراي   نماید کند ولی نبودنش احساس نارضایتی در کاربران ایجاد نمی کاربران کمک می

ن .اند دانشجو استفاده کرده 39از  ها شاخصبندي  طبقه ي ارزیـابی را بـه   هـا  شاخص گژَ
 بیـان نمـوده اسـت کـه جـزو      شاخصنموده است و براي هر  زیربندي  طبقه زیرصورت 
  .ي حیاتی و یا انگیزشی استها شاخص

 )حیاتی( وب 1مرور کردن ♦

 گاه  وب استفاده ازي مرتبط به یادگیري در حین ها ویژگی:  میایج علتن ♦

 )انگیزشی(گاه  از روي وب یدجد یعلمبه دست آوردن دانش  •

 .نماید را جالب و جذاب می گاه وبهاي که  ویژگی: میسرگر ♦

 )نگیزشیا(استفاده از شوخی  •

 )انگیزشی(ي ا استفاده از چندرسانه •

 )انگیزشی( می استفاده از سرگر •

 است شخصیهایی که مربوط به امنیت و حریم  ویژگی: شخصیحریم  ♦

  )حیاتی(دسترسی براي پرداخت، ورود  مجوز نیاز به •

بینـی نشـده    هاي کـاربر بـراي اهـداف پـیش     عدم امکان استفاده از داده •
 )یاتیح(

 )حیاتی(هاي کاربر  داده آوري جمععدم امکان  •

هـاي وارد شـده رمزنگـاري     ن اطمینان براي کـاربر کـه داده  دفراهم آور •
 )انگیزشی(شود  می

                                                 
 Surfمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1



  ها گاه وب یابیارز يها شاخص: فصل سوم 104
 

 

 در وب مرورکردنامکان انتخاب چگونگی : قدرت کاربر ♦

 )اتیحی( امکان کنترل ترتیب دسترسی به اطالعات •

 )انگیزشی(گاه  امکان کنترل تعامل با وب •

 )انگیزشی( هاي مربوط به دسترسی به اطالعات امکان کنترل پیچیدگی •

 گاه آمدن وب هاي مرتبط با چگونگی به نظر ویژگی: نمایش بصري ♦

 )انگیزشی(هاي جذاب  استفاده از رنگ •

 )حیاتی(نمایش واضح  •

 )یزشیانگ(صفحه جذاب  •

 )حیاتی(ه جذاب زمین پساستفاده از الگو و  •

 )حیاتی( تصویر روشنایی مناسب •

 )انگیزشی(وجود عکس یا عنوان خیره کننده در صفحه  •

 گاه هاي مرتبط با عملکرد وب ویژگی: گاه ابعاد تکنیکی وب ♦

 )حیاتی(و یا پاسخ  بارگذارينمایش زمان  •

 )حیاتی(یبانی مرورگرها و بسترهاي مختلف امکان پشت •

 )حیاتی(باال ي پذیر دسترس •

 گاه هاي مرتبط با حرکت کاربر در وب ویژگی: ناوبري ♦

 )حیاتی(گاه  نمایش مکان کاربر در وب •

 )حیاتی( بودن ابزار ناوبري مؤثر •

 )حیاتی(گاه  در وب مشخص بودن جهت ناوبري •



  105 انجام شده هاي پژوهش
 

 

 ي مرتبط با تنظیم اطالعات محتواها ویژگی: سازماندهی محتواي اطالعات ♦

 )حیاتی(وجود فهرست مطالب، خالصه، عناوین  •

 )حیاتی(منطقی  ساختار نمایش اطالعات •

 هاي مرتبط به هویت، آبرو، شناخت ویژگی: اعتبار ♦

 )انگیزشی(گاه  دارنده وبمیزان اعتبار  •

 )انگیزشی(گاه  وب مسئولشناسایی طراح و  •

 )حیاتی) (برنده جایزهبه عنوان مثال (گاه  میزان اعتبار خارجی وب •

 طرفی محتواي اطالعات هاي مرتبط با عدالت، هدفمندي و بی ویژگی: بی طرفانه ♦

 )حیاتی(طرفانه  بی اطالعات •

 )حیاتی(نژادپرستی، طرفداري مذهبی  نبود •

 هاي مرتبط با میزان و نوع اطالعات پوشش داده شده  ویژگی: محتواي اطالعات ♦

 )حیاتی( آمدي اطالعات روز به •

 )حیاتی(نبود منابع نامناسب  •

 )حیاتی(دقیق  اطالعات •

 )انگیزشی(ط مرتب اطالعات •

 )حیاتی( پوشش کامل اطالعات •

 )انگیزشی(محتوا استفاده از گاه با  هدف وب برآورده نمودن •

 )حیاتی(بحث برانگیز  نبود اطالعات •

 )انگیزشی( خالقانه و ابتکاري وجود اطالعات •
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کـرده  از دیدگاه کـاربر ارائـه   گاه  وبري براي سنجش کیفیت یک ابزا ٢و پالویا ١االدوانی −
محتـواي مشـخص، کیفیـت محتـوا، ظـاهر و      : ایـن ابـزار چهـار بعـد دارد    .  [203]است
  :هستنداین ابعاد، موارد زیر  هاي شاخصهایی از نمونه. ٣ی تکنیکیتگشایس
قابلیـت   ،هـا  امنیت، سهولت هدایت، استفاده محدود از افزونه: شایستگی تکنیکی ♦

ي، پیوندهاي صحیح، سـازگاري بـا مرورگرهـاي    پذیر جستجو، گمنامی، دسترس
باالي صفحه، سهولت  سازي، سرعت بارگذاري سازي یا خصوصی مختلف، شخصی

  .يگذار دسترسی، چند زبانه بودن، محتواي حفاظت شده، قابلیت نشانه
مفید بودن، تکمیل بودن، وضوح، یکتایی، گسترده بودن، اصالت، انتشـار،  : حتوام ♦

مربوطـه، پیـدا کـردن     مختصر و مفید بودن، صحت و دقت، پیدا کردن اطالعات
گاه، پیـدا کـردن جزئیـات محصـوالت یـا       افراد بدون تأخیر، پیدا کردن مدیر وب

ي مرتبط، پیدا کردن اطالعـات عمـومی   ها گاه وبات به ، پیدا کردن خدمخدمات
، پیـدا کـردن لیسـت سـؤاالت     شرکت، پیدا کـردن قسـمت حمایـت از مشـتري    
هاي ثبـت نـام محـدود، پیـدا     متداول، پیدا کردن خدمات رایگان، استفاده از فرم

  .یگان، تنوع محتوا، پیدا کردن اطالعات راکردن راهنماي برخط
دهـی،   هاي مشـخص، نمـایی متفـاوت، سـازمان    جذابیت، دکمه: رایگان اطالعات ♦

ها، استفاده مناسب از تصـاویر،  ها، استفاده مناسب از رنگاستفاده مناسب از قلم
اي، سـازگاري شـیوه   متن، استفاده مناسب از عناصـر چنـد رسـانه   -توازن تصاویر

حه، عنوان گذاري مناسب، امکان انتخاب فقـط  نگارش، انتخاب مناسب طول صف
 .هامتن، استفاده مناسب از زبان یا شیوه نگارش، سازگاري رنگ
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  ي پذیر دسترس -3-2-2-4
ئه شده از طریـق  ارا و خدمات که اطالعات یعنی کسب اطمینان از این ي در وبپذیر دسترس

و ذهنـی متفـاوت و امکانـات و     هـاي جسـمی    وب براي گروه کثیري از مخاطبان بـا توانـایی  
پـذیر همـه    یک وب دسترس. ]57[شرایط محیطی مختلف در دسترس و قابل استفاده است 

نظیـر  (مشکالت و موانعی را که بر سر راه یک کاربر در استفاده از منابع اطالعاتی وب اسـت  
بـه عبـارت    .[204]کنـد   رفع مـی ) حرکتی-ري، شنوایی، شناختی، فیزیکی و حسیموانع بص

گـردد نظیـر   دیگر مفهوم در دسترس بودن به رفع کردن هر نوع مشکلی در دسترسی باز می
، سـازگاري تکنیکـی بـر حسـب     [205 ,151 ,115 ,15]ایجاد دسترسی بـراي افـراد معلـول    

و همچنین چند زبانه بـودن   [205]گاه  وب رگذاري،سرعت با[115 ,48]افزار  افزار و نرم سخت
  .[151 ,18 ,15]گاه  وب

هـاي   ي، شـاخص پـذیر  ترین و معتبرترین رویکرد جهانی بـراي سـنجش دسـترس    دقیق −
WCAG 1.0   وWCAG 2.0  که جزو استانداردهاي تـدوین شـده   استW3C  و  اسـت

این رویکـرد   .تدوین نموده 1999گستر در سال  جهان وم وبکنسرسی WAIآن را گروه 
گـاه را در سـه سـطح ارزیـابی      است که وب شاخص ارزیابی 65راهبرد کلی و  14شامل 
  :[206]نماید  می

ــا اولویــت اول Aســطح  ♦ ــابی: ی ــر اســاس حــداقل اســتانداردهاي   وب ارزی گــاه ب
  .گاه براي افراد معلول است ي وبپذیر دسترس

این سطح شامل استانداردهاي تخصصی براي سنجش : یا اولویت دوم AAسطح  ♦
  .تري از افراد از جمله معلوالن است براي گروه وسیع ي وبپذیر دسترس

اي طالیـی و حـداکثر   این سطح شامل اسـتاندارده : یا اولویت سوم AAAسطح  ♦
 .تري از افراد است ي براي گروه وسیعپذیر دسترس
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  :در این استاندارد به صورت زیر است هاي مورد ارزیابی شاخص

 قابل لمس باشد ♦

 وجود جانشین متنی براي عکس، صدا، تصویر •

مختلفـی نشـان   هاي  تولید محتوایی که بتواند به صورت: متن سازگاري •
 .داده شود

براي کاربران این امکان فراهم باشد تا صدا و : قابل تشخیص بودن متون •
 .ر را بشنوند و از متن مجزا باشدتصوی

ثانیه اجرا شود امکان قطـع   3بیش از  اگر صدا در صفحه وب §
 .کردن آن وجود داشته باشد

نمایش پاسـخ  به عنوان مثال براي (ها  استفاده مناسب از رنگ §
 )یا نقل قول

 باشد مگر در موارد خاص 1به  4.5نسبت تصویر به عکس  §

 .داشته باشد 200%شدن تا  اندازه ییرتغمتن قابل  §

 .باشند اندازه  تغییرها قابل  عکس متن §

 . ه موجود نباشد و قابل قطع شدن باشدزمین صدا در پس §

برابـر   1.5بیشـتر از  هـا   فاصله بـین پـاراگراف  : نمایش بصري §
 .فاصله بین خطوط نباشد

 باشد عملیاتی ♦

 .ها قابل دسترس باشد با استفاده از صفحه کلید تمام عملیات •

 کاربر زمان کافی براي خواندن و اسـتفاده از محتـوا داشـته   : زمان کافی •
 باشد
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اگر متنی زمان دارد امکان غیر فعال کردن آن توسـط کـاربر    §
 .ته باشدوجود داش

 .کاربر امکان توسعه دادن و یا تنظیم زمان را داشته باشد §

در صورتی که رخداد بالدرنگ باشد امکان تغییر زمان توسط  §
 .کاربر وجود نداشته باشد

قابلیت حرکـت در   براي هر اطالعاتی که حرکت، چشمک یا  §
بـه   ،ثانیـه طـول بکشـد    5بـیش از  یـا  داشته باشد و  مرورگر

مکان توقف آن توسط کـاربر وجـود داشـته    صورت اتوماتیک ا
 .باشد

تغییـر در یـک ثانیـه نداشـته      3متون طوري طراحی شود که بیشتر از  •
 .باشد

و مسـیر   هایی براي راهنمایی کردن کـاربر بـراي نـاوبري    راه: ناوبر باشد •
 .یابی داشته باشد

 .دنصفحات عنوان داشته باش §

 .شخص باشدم هدف هر پیوند §

 .دنها با معنی باش عناوین و برچسب §

 .گاه مشخص باشد محل کنونی کاربر در وب §

 .و بر اساس هدف باشد بامعنیمتن پیوندها  §

 .دنها مناسب باش عناوین بخش §

 قابل فهم باشد ♦
 .خوانا باشد •

 .زبان پیش فرض صفحه مشخص باشد §
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 .و معنی کلمات غیر معمول نوشته شود هااختصار §

  .باشد بینی پیشانجام در صفحات قابل عملیات قابل  •

 یکسان ناوبري §

هایی که یک کار در صفحه انجـام   مؤلفهبراي : یکسانهویت   §
 .د یک شکل یکسان وجود داشته باشددهن می

 .کاربر را راهنمایی کند •

  دستورالعملو  داشتن برچسب §

 تشخیص خطاي کاربر §

 برنامه راهنماي کاربر §

 هاي خطاي مناسب پیغام  §

 درست کردن اتوماتیک اشکاالت مربوط به ورود داده کاربر  §

 . استحکام داشته باشد ♦

 مـورد در : هاي حال و آینده را داشـته باشـد   يآور فنقابلیت سازگاري با  •
 .1يگذار نشانههاي  استفاده از زبان

ر − گـاه را معرفـی کـرده اسـت کـه در آن از هـر        وب یريکاربردپذ یک روش آزمون 2يکُ
کاربر خواسته شده تـا بـه سـواالت     21گاه دو طراحی متفاوت ایجاد شده است و از  وب

کاربران بـه مجموعـه سـواالت    . گاه جواب دهند متداولی در مورد هر دو نوع طراحی وب
به معناي آن است که آن نـوع طراحـی   جواب دهند  تر یعسرگاه که  هر نوع طراحی وب

 .[207] گاه کاراتر بوده وب
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  :[31] گروه تقسیم کرده است چهاربه  ها شاخصرا حسب  هاي ارزیابی روش 1وود −
هـاي مختلفـی بـراي بدسـت آوردن      این گروه شـامل تکنیـک  : آزمایش عملکرد ♦

که در یک آزمایشگاه تحت کنتـرل قـرار   است از افراد خبره یا کاربرانی  بازخورد
را مورد بـازبینی قـرار داده و آن را بـا     گاه وبدر این نوع تست، فرد خبره . دارند

شـامل   مسـأله ایـن  . نمایـد  اصول مربوط به طراحی و اسـتانداردها مقایسـه مـی   
) رنگ و امثال آن ،قلمجستجو، (، کاربرپسندانه بودن ، ابزار ناوبريگاه وب یطراح

حـداقل از  د یـ بامشکل استفاده از افراد خبره آن است که . استبودن  یاتیعملو 
  [208]ها گزارش شود گاه توسط آن مشکالت وب 90%خبره استفاده نمود تا  15

ی به طـور مسـتقیم از کـاربران    کیف بدست آوردن اطالعات  روش: کاربر بازخورد ♦
کـاربر، آمـار    مشخصـات بخـش   چهـار بازخورد کاربر شـامل  . استگاه  واقعی وب

بـازخورد کـاربر بـه صـورت     . است گذاري وبتأثیرو  رضایت کاربر، کاربردپذیري
ربران انتخـاب  در ایـن روش یـک جامعـه تصـادفی از کـا      .شـود  انجام می برخط
را  هـاي مربـوط بـه ارزیـابی     توانند به صورت بـرخط پرسشـنامه   شوند که می می

تـوان بـه تشـکیل     آوري بـازخورد مـی   هـاي جمـع   روشگـر  یداز . تکمیل نمایند
 .هاي اینترنتی مجازي براي ارزیابی اشاره نمود گروه

 آوري جمـع گروه رویکردهـاي مختلفـی بـراي     در این: استفاده کاربران اطالعات ♦
ـ  تحلیلبا  وجود دارد که عموماً می ک اطالعات  یـن ا. آیـد  دسـت مـی  ه رویدادها ب
بخش صـفحات دیـده شـده، تعـداد کـل مشـاهدات، تعـداد         چهارشامل  ها داده

زیـادي در   2هاي کـدباز افزار نرم. هستندکنندگان یکتا و جمالت جستجو مشاهده
 .مورد وجود دارداین 
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کـارایی   گیري اندازه شامل ها روشاین : و اینترنت هاي مربوط به کارایی وب داده ♦
ي پذیر دسترسهایی همانند تاخیر، نرخ ارسال داده و  شاخصکه از  استگاه  وب

آن  شـود  از جمله سواالت کلیدي که در این بخش پرسیده می. دنکن استفاده می
 .چقدر است دریافتاست که سرعت 

بانـک در اسـپانیا را بـر     15هـاي   گـاه  ي وبپذیر اي دسترس مؤسسه تکنوسایت در مقاله −
در این مقاله بـراي ارزیـابی   . فنی و تجارب کارگران تجزیه و تحلیل نمود اساس ارزیابی

ي بـر اسـاس ایـن    پـذیر  استفاده شد و دسترس شاخص کنسرسیوم وب 12ها از  گاه وب
 .[209]ها محاسبه شد  شاخص

گـاه تعـدادي از    ي وبیرپـذ  دسـترس و دیگران پژوهشی با هدف سنجش میزان  1کاروِن −
گـاه   وب 100در این پژوهش، صفحات اول تعداد .  [210]هاي جهان انجام دادند دانشگاه

جهـانی   هاي برگرفته از اسـتاندارد کنسرسـیوم وب   برتر دانشگاهی با استفاده از شاخص
 :هاي ارزیابی بررسی شده در این پژوهش عبارت بودند از شاخص. گردیدند ارزیابی

 يیرپذ دسترسمیزان رعایت استانداردهاي   ♦
 ي تصاویرپذیر میزان دسترس ♦

 هاي دیگر گاه به زبان هاي وب گیري از نسخه بهره ♦

 .استفاده از قابلیت فقط متن براي کاربران خطوط کند ♦

هاي دانشگاهی بـه مشـکل عـدم     گاه نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بسیاري از وب
ها و  گاه دانشگاه در وب ي وبپذیر یفیت دسترسچنین ک هم. ي مطلوب دچارندپذیر دسترس

هایی که در کشورهاي غیـر انگلیسـی    گاه وب. مناطق جغرافیایی مختلف جهان متفاوت است
  .ترند ها نامطلوب ي آنپذیر بودند دسترس
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  خالقیت -3-2-2-5
اهـد شـد و امکـان بازگشـت کـاربران بـه       گاه سبب جذب کـاربران خو  وجود خالقیت در وب

و  ه دهنـد ائن اراهاي مؤثري براي کاربر بایست راه حل ها می گاه وب. گاه را باال خواهد برد وب
در ادامــه . را فــراهم نماینــد تشــانیخالقدر عــین حــال بــه طراحــان زمینــه بیــان نمــودن 

  :دهیم هاي انجام شده در این مورد را مورد بررسی قرار می پژوهش

ت یـ گـاه خالق  وب ییبـا یکـه در ز  هان نمودیداند و ب یگاه م وب ییبایت را زیخالق 1ایوال −
جـزو خالقیـت و   ز یـ گاه ن موجود در وب يها یپژوهش، سرگرم.  [211]دارد ینقش اصل
 .گرفته است نظرر ابتکار د

شنایدرمن − بران معرفـی  رابط کاربر زیبا و خالقانه را به عنوان شاخصی براي جذب کـار  2ا
 . [212]نمودند

نمایش نوآورانه و خالقانه موضـوعات کـه سـبب احسـاس خوشـی و رضـایت در        3زِنگ −
 .[213]داند  گاه از منظر خالقیت می وب شود را شاخص ارزیابی کاربران می

  هاي دولتی گاه وب ارزیابی - 2-3- 3
الکترونیـک   دولـت  ده در زمینـه ارزیـابی  هـاي انجـام شـ    در این بخش به پیشـینه پـژوهش  

  .پردازیم می

الکترونیک اندونزي  هاي دولت گاه با توسعه چندین شاخص، تمرکز و کیفیت وب 4وحید −

                                                 
 Lavieaنوشتار فارسی عبارت انگلیسی  1
 Shneidermanگلیسی نوشتار فارسی عبارت ان 2
 Zengانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Wahidانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
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  : [214]نموده است را ارزیابی

  ها جامعه آن هايارتقاء و آگاهی و درك شهروندان در مورد وِیژگی ♦

 يو اقتصاد ی، اجتماعیاسی، سی، فرهنگیخیتار اطالعات •
 یاسیس یسازمانده •
 ا شهریاخبار اجتماع  •

  ارتقاء کارایی و اثربخشی در تحویل خدمات ♦

 یدولت يهاهیو رو خدمات •
 يقابل بارگذار يهافرم •

  ها و خدماتدر فعالیت و پاسخگویی دولت ارتقاء شفافیت ♦

 یدولت يهاهیو رو خدمات •
 هاها و پروژهبرنامه •

 فروش اطالعات •

 یمال اطالعات •
 نیقوان •

در  هـا  آنارتقاء آگاهی شهروندان درباره فرآینـدهاي سیاسـت گـذاري و حضـور      ♦
  صمیم گیريت

 یمحل ياست گذاریس يندهایدرباره فرآ اطالعات •
 نیقوان •
 برخط يهاینظرسنج •
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هـم  (هاي دیگر در اجتمـاع  و شهروندان و گروه ارتقاء ارتباط و تعامل بین دولت ♦
  ) ارتباط عمودي و هم ارتباط افقی

گـرفتن،   بـازخورد شـهر،   یسـم ک و شماره تلفن مراجع ریپست الکترون •
 ).يارتباط عمود( برخط يهاینظرسنج

گر ید برخطو و امکانات مشابه تگگف يو، تاالرهاتگبحث و گف يهاانجمن •
 ).یارتباط افق(

  و کسب و کار ارتقاء ارتباط بین دولت ♦

 .متیبه فروش و دعوت نمودن به ارائه قمربوط  اطالعات •

 .يو اقتصاد يتجار يهاپرونده •

 .يه گذاریسرما يهافرصت •

 .سمیتور اطالعات •

-گـاه  وبعمدتاً بـر روي   معتقد است که مطالعات گذشته در زمینه کیفیت خدمات 1چو −

هـاي پشـتیبانی تکنیکـی    گـاه  وبیفیـت را در  او ک.  [215]انـد هاي تراکنش محور بـوده 
تکنیکـی و پشـتیبانی از    هـایی ارائـه اطالعـات   گاه وبوظیفه چنین . استبررسی نموده
هـاي پشـتیبانی تکنیکـی    گـاه  وبعملکرد  نیتر مهمها لزوماً تراکنش. باشدمشتریان می

هاي پشتیبانی تکنیکی ارائه  گاه کیفیت وب هایی که چو براي ارزیابی شاخص .باشندنمی
 :نموده است، به صورت زیر است

  

  کارایی ♦

د، یبـدنبال آن هسـت   گـاه  وبکـه در   يزیدا کردن چیشود تا پیباعث م •
 .شود تر ساده

                                                 
 Chuانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
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 .دیبرو ید به سادگیتوانید میواهخیکه م گاه وببه هر نقطه از  •

 .استفاده آن آسان است •

 .دیشروع به کار کن گاه وبد در یتوانیبه سرعت م •

 .شده است یسازمانده یبخوب گاه وب •

  و محتوا در دسترس بودن اطالعات ♦

 .روز است هب گاه وبموجود در  اطالعات •

 .ق و مرتبط استی، دقگاه وبموجود در  اطالعات •

 .است یات، غنیز لحاظ جزئ، اگاه وبموجود در  اطالعات •

خـودش فـراهم    یو آتـ  یان فعلـ یمشتر يرا برا یمکف ، اطالعاتگاه وب •
 .دینمایم

را  يتـر نسـبتاً جـامع   گـر، اطالعـات  ید گاه وبک یسه با یدر مقا گاه وب •
 .سازدیفراهم م

  جذابیت ظاهري ♦

 .کندیرا ارائه م يریدلپذ يظاهر یطراح گاه، وب •

 .باشدیخته نمیصفحات بهم ر يدارا گاه وب •

ـ     گاه وبر و متن یها، تصاو رنگ • نظـر   هبه چشم مصـرف کننـده جـذاب ب
 .برسد

  در دسترس بودن سیستم ♦

 .نباشند یدچار مشکل فن گاه وبصفحات  •

 .اوقات در دسترس باشد یدر تمام گاه وب •
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  حریم شخصی ♦

 .دیت نمایس امناحسا گاه وبدر تعامالتش با  يمشتر •

-یاو محافظت م یم شخصیحر گاه وبن یاحساس کند که در ا يمشتر •
 .گردد

 .عنوان گردد گاه وبت در یو امن یم شخصیمسائل مربوط به حر •

  گوییخاسپ ♦

 صفحات یار خودکار و یا غیک خودکار و یله پست الکترونیبه وس گاه وب •
 .ع را ارائه کند و پاسخگو باشدیسر یرسان اطالع دهنده، خدمات خدمت

 .ان شودیب گاه وبدر  یقابل دسترس خدمتسطح  •

 .ابدیر ییبه سرعت تغ يدر پاسخ به مشتر بازخورد •

 .مشکالت باشد يبه سرعت جوابگو گاه وب •

 .از ضمانت را ارائه دهد يحد معنادار گاه وب •

 .ارائه دهد یتماس جزئ اطالعات گاه وب •

  کیفیت خدمت به طور کلی ♦

 یت عـال یفیک ي، داراگاه وبتوسط  يارائه شده به مشتر خدمات یتمام •
 .باشندیم

 .باشند یار رقابتی، بسگاه وب وب خدمات •

س بودن سیستم تأثیر چندانی در مطالعه چو مشخص شد که حریم شخصی و در دستر
هاي پشتیبانی تکنیکی ندارد، اما کارایی، در دسترس بـودن  گاه وب روي کیفیت خدمات

هـاي  گـاه  محتوا، جذابیت ظاهري و پاسخگویی، تعیـین کننـده کیفیـت خـدمت در وب    
  .باشدپشتیبانی تکنیکی می
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. [216]اند  کردهیک سازمان ارائه گاه  وباستراتژیک  مدلی براي ارزیابی 2و آرنولد 1فیشر −
ها بـراي رسـیدن بـه    هاي دیگر که از ابزارهاي تکنیکی نظیر تعداد کلیکبر خالف مدل

کننـد، ایـن مـدل، دیـدگاه     بـراي ارزیـابی اسـتفاده مـی     یک صفحه یا زمـان بارگـذاري  
ایـن مـدل بـر روي پـنج دسـته از      . گیـرد مـی را بکار گاه  وباستراتژیک مدیریت باالیی 

 : هاي بازاریابی ساخته شده استفعالیت

 ،3ارتباطات خارج شونده ♦
 ارتباطات داخل شونده ♦

 ،حمایت از مشتري ♦
 هاي فروش، تراکنش  ♦

او  گـاه  وبشود تا سازمان مطمئن گردد که استفاده از این مدل باعث می: تحویل ♦
 .نمایدارزش بهینه تولید می

  : [217]الکترونیک را به سه دسته تقسیم کردند سنجش کارایی دولت 5و جانا 4گوپتا −
  الکترونیک در دولت 7آزمون، 6هزینه تحلیل سود: ي سختها شاخص ♦
یک، بررسی از الکترون هاي امتیازدهی، مرحله بندي دولتروش: ي نرمها شاخص ♦

  لحاظ جامعه شناختی
بازگشـت سـرمایه تـا     شش مرحله سنجش کارایی از: یمراتب سلسلهي ها شاخص ♦

  مشخصات سیستم
                                                 

 Fisherانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
  Arnoldانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Outgoingمعادل فارسی کلمه انگلیسی  3
 Guptaانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
 Janaانگلیسی  اسمتار فارسی نوش 5
 Cost Benefit Analysisمعادل فارسی عبارت انگلیسی  6
 Benchmarkingمعادل فارسی عبارت انگلیسی  7
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− ي هـا  شـاخص :  [202]را به دو دسته تقسیم نموده اسـت  ي ارزیابیها شاخص 1لتونمید
  :الکترونیک ي ارزیابی دولتها شاخصو  ها گاه وبارزیابی عمومی 

  :ي عمومیها شاخص ♦

 گاه  وبهاي نقشه: مثال: عملکرد •

 است؟ گاه وبآیا سازمانی مسئول این : مثال: اعتبار •

دیگـر بـه ایـن     گـاه  وبچه تعداد (دهنده  پیوندهاي ارجاع: مثال: صحت •
 ).دانداده پیوندگاه  وب

براي عملکرد گاه  وبآیا (  قالبحمایت از : مثال: 2دست آوردنه قابلیت ب •
 )است؟ افزونهکامل نیازمند 

ی براي اندازه گیري ایـن موضـوع   شاخص آیا(انتشار : مثال: مرتبط بودن •
 ) شود وجود دارد؟روز رسانی می هبا چه تناوبی بگاه  وبکه 

هـاي  گاه وبعبارات بوسیله تصاویر، منابع و یا آیا (گواه : مثال: استحکام •
 )؟شوند میدیگر تأیید 

  :الکترونیک ي دولتها شاخص ♦

 حریم شخصی و امنیت •

 قابلیت استفاده •

 محتوا •

 خدمات •

                                                 
 Middletonانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  1
 Obtainabilityمعادل فارسی کلمه انگلیسی  2
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 شرکت شهروندان •

توانـد بـر   مـی گـاه   وبآیـا  (صفحات شخصـی  مانند : و امکانات هاویژگی •
 ) سازي شود؟ شخصیاساس تمایالت افراد 

 

منظـر مختلـف    26هاي دولتی را مورد بررسی قرار داده است و  گاه خالقیت در وب 1وِي −
  : [218]به آن اشاره خواهد شد زیربراي آن تعریف کرده است که در 

 ابتکار ♦

 گاه وب جدید بودن محتوا، ظاهر و کاربرد: نوآوري •

هـاي   گاه وبیسه با مقامحتوا، ظاهر و کاربردهاي آن در یکتایی : یکتایی •
 .دیگر

 فرم ♦

هـاي کـاربردي    ها و برنامـه  ساختار مناسب، در برگرفتن ویژگی: طراحی •
 الزم

 .زیبایی جذاب باشد باشد و از نظر رنگی و خیره کننده: زیبایی •

 عملکرد ♦

 .سودمندي داشته باشد اطالعات: سودمند بودن •

نه باشد و به آسـانی در  شود، کاربر پسندا به آسانی ناوبري: کاربردپذیري •
  .دسترس باشد

 .د، ایجاد استرس نکند و جدید باشدسرگرم کننده باش: میسرگر •

دولتی داشته باشد،  خدماتداشته باشد،  دولت رامونیپاطالعاتی : هدف •
 .وندان با دولت را فراهم سازدامکان ارتباط بهتر شهر

                                                 
 Wei یسیاسم انگل ینوشتار فارس 1
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 منابع ♦

 .ه وسیله افراد ماهر طراحی شده باشدب: 1ماهرانه •

 .ایجاد شده است امند عالقهه افراد وسیله ب: انگیزه •

گاه به فرهنگ ملی نزدیک باشد و بوسیله جمعـی از   وب: مهارت خالقانه •
 .باشد افراد با قوه تخیل باال و ماهر طراحی شده

 شـاخص به عنوان مثـال  . شوندي ذکر شده ریز میها شاخصپس در این مدل تمامی س
  :شودزیر تقسیم می شاخصتازگی به سه زیر

  .بر حسب محتوا جدید استگاه  وب ♦
  .بر حسب ظاهر جدید استگاه  وب ♦
 .برحسب کاربرد جدید استگاه  وب ♦

 هـاي دولتـی ارائـه نمودنـد     گاه وب مدلی براي ارزیابی 4و تارابانیس 3تامبوریس 2پانوپولو −
یی هسـتند کـه   هـا  شاخصاین مدل چهار محور دارد که دو محور اول آن شامل . [150]

هـاي عمـومی   گـاه  وبها قابل اعمال هستند و دو محور دوم مخصـوص  گاه وببه تمامی 
  :هستندگیري  یی براي اندازهها شاخصهر کدام از محورها داراي . باشندمی

  هاي عمومیوِیژگی: ولمحور ا ♦

 قابلیت دسترسی •

 هدایت •

 چند زبانی •

                                                 
 Expertiseمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
  Panopoulouانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  2
 Tambourisانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  3
 Tarabanisانگلیسی  اسمنوشتار فارسی  4
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 حریم شخصی •

 تماس •

  محتواي الکترونیکی: محور دوم ♦

 محتواي عمومی •

 محتواي خاص •

 روز رسانی هاخبار و ب •

  الکترونیکی خدمات: محور سوم ♦

 تعداد و سطح خدمات •

 کلی تاطالعا •

  حضور الکترونیکی: محور چهارم ♦

   اطالعات •
  مشاوره •
 حضور فعال  •

  

ي انـدازه  هـا  شـاخص در اینجا تمامی موارد مطرح در محورهاي این مـدل را بـه همـراه    
  :دهیم توضیح می ها آنگیري 

  هاي عمومییژگیوِ ♦

باید براي تمامی افراد جامعه با هر سن، ي پذیر دسترس: يپذیر دسترس •
  .نژاد، معلولیت و یا وضعیت اجتماعی خاصی مهیا باشد



  123 انجام شده هاي پژوهش
 

 

ــذاري § ــان بارگ ــاه  وب زم ــاط گ ــک ارتب ــاده  PSTNروي ی س
)56.6KB(  
سـطح اول   بـراي افـراد معلـول و اینکـه آیـا     ي پـذیر  دسترس §

ي پـذیر  دسـترس استاندارد خطوط راهنمـاي  ي پذیر دسترس
براي کنسرسـیوم شـبکه جهـانی را    ) WCAG( 1محتواي وب

  .یا خیر کند یمرعایت 
هـاي رایگـانی کـه جهـت     افزار نـرم  وجود پیوندهاي بارگذاري §

نظیـر  (الزم هسـتند  گـاه   وبارائه شده روي مشاهده محتواي 
Acrobat Reader(  

توانند به سهولت و به طور مستقیم به قسمتی از آیا کاربران می: هدایت •
  .که به آن نیاز دارند برسند یا خیرگاه  وب

  .وجود موتورهاي جستجوي داخلی و سطح پیشرفته بودن آن §
ي موجـود  یا نمایـه و اینکـه آیـا پیونـدها    گاه  وبوجود نقشه  §

  .فعال هستند یا خیر
در هـر   هـا  آنوجود منوهاي هدایت کننـده و مکـان سـازگار     §

  .گاه وبصفحه 
  .مسیري که کاربر طی کرده است §
  وجود پیوندها به صفحه اصلی §

  گاه وبها در کل ها و رنگسازگاري قلم •
  .شودهاي دیده شده و دیده نشده استفاده میرنگی که براي لینک •

                                                 
  Web Content Accessibility Guidlinesمعادل فارسی عبارت انگلیسی 1
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  چند زبانی •

  گاه وبهاي خارجی ارائه شده در یک زبانتعداد  §
  درجه تکمیل محتوا در هر زبان خارجی §

  حریم شخصی •

  گاه وبوجود عبارت حریم شخصی و امنیت در  §
-نمـایش داده مـی  گاه  وبهاي شخصی شهروندان در آیا داده §

اگر این طور است آیا این کار روي یک ارتبـاط  . شوند یا خیر
صـریحی بـر مبنـاي     اطالعات شود و اینکه آیاایمن انجام می
وجود دارد یـا   برخطهاي شهروندان به صورت استفاده از داده

  .خیر
هــاي آیــا در عبــارت حــریم شخصــی هــدف اســتفاده از داده §

  .شخصی ذکر شده است
هاي شخصی خـودش را ویـرایش یـا    تواند دادهآیا شخص می §

  حذف نماید؟
اي رایانـه  تواند درخواست حذف کامـل پرونـده  آیا شخص می §

  بدهد؟گاه  در وبخودش را 

هر فرد باید بتواند در صورت بـروز مشـکل بـا مسـئول مربوطـه      : تماس •
  .تماس بگیرد و سریعاً مشکل خودش را مرتفع نماید

ــات § ــاس  وجــود اطالع ــن، آدرس (تم ــک، تلف آدرس الکترونی
  سازمان) پستی

ــات § ــاس  وجــود اطالع ــن، آدرس (تم ــک، تلف آدرس الکترونی
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  گاه وبمدیر ) پستی
بـراي   احتمال اینکه شهروندان با نمایندگان مرجع مورد نظـر  §

  .ارائه تقاضا یا شکایت تماس بگیرند
  گاه وببه مدیر ارسال شده  به نامه الکترونیکی زمان پاسخ §

 اعتبار •

  است؟گاه  وبآیا سازمانی مسئول این  §
دهنـد  بنـدي انجـام مـی    هایی که رتبـه گاه وبدر گاه  وبرتبه  §

  .نظیر گوگل و الکسا
  .اندداده ارجاعگاه  وبهاي دیگري که به این گاه وبتعداد  §
این تعداد بر اسـاس بـاالترین تعـداد    : تعداد بازدیدهاي روزانه §

اي از لحاظ منطقـه  سطح همهاي بازدیدهاي روزانه در سازمان
 . شودسنجیده می

  محتواي الکترونیکی ♦
  محتواي عمومی •

توضیحی در مورد مأموریت و مراتـب سـازمانی،   گاه  وبآیا در  §
  وجود دارد؟... کنند، فرهنگ سازمانی و خدماتی که ارائه می

  گاه وبتعداد صفحات در  §
هاي عمـومی و خصوصـی   د پیوندهاي خارجی به سازمانوجو §

  مربوطه
دســته بنــدي شــده اســت و ســاختار گــاه  وبآیــا محتــواي  §

  مشخصی دارد؟
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  محتواي خاص •

  )نظیر بازارهاي الکترونیک(تدارك الکترونیک  وجود خدمات §
مـالی در زمینـه    وجـود اطالعـات  : مسائل مربوط به شفافیت §

  جه سازمانبود
  هاي شغلی خالی در سازماندر زمینه مکان وجود اطالعات §

  اخبار و بروزرسانی •

  تناوب بروزرسانی §
  وجود اخبار محلی §
  براي وقایع وجود یک تقویم الکترونیکی §

  الکترونیکی خدمات ♦

  تعداد و سطح خدمات •

تعداد خـدماتی کـه    برخط براي بدست آوردن تعداد خدمات §
سپس . کنیموسیله هر سازمان ارائه شده است را تعیین میبه

) ايمنطقـه (تعداد حداکثر خدمات ارائه شـده در هـر سـطح    
شـوند  ارائه مـی  برخطسازمان را که در حال حاضر به صورت 

هاي همان سـطح را مطـابق بـا    ابقی سازمانسنجیم و مرا می
  .نمائیممی آن عدد ارزیابی

ارتبـاط یـک    ،ارائـه اطالعـات  : خدمتسطح تکمیل بودن هر  §
 تراکنشی کامل ،طرفهارتباط دو  ،طرفه

  درجه یکتا بودن یک خدمت §
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  هاي عمومی خدماتویژگی •

  به صورت برخط ماتروش ساختار بندي خد §
-به چه صورتی به سهولت توسط کاربران کشف مـی  خدمات §

  .شوند
یک خدمت خاص مـورد تقاضـا قـرار     احتمال اینکه اطالعات §

  .گیرند
  تماس مختلف وجود اطالعات §
مثال اطالعات یک تمـاس  (هاي موجود تماس سطح اطالعات §

ممکن است اطالعات کل سازمان باشد یا اینکـه یـک اداره و   
  )یا حتی یک کارمند باشد

تواند مطابق بـا تمـایالت   گاه می آیا وب: گاه سازي وب شخصی §
  سازي شود؟ کاربر، شخصی

رتقـاء حضـور   اي بـراي ا سازمان ملل یک طـرح سـه مرحلـه    :حضور الکترونیکی ♦
  کرده استالکترونیکی شهروندان ارائه 

  به شهروندان براي تصمیم گیري الکترونیکی افزایش اطالعات •
  هابراي شرکت در بحث ارتقاء مشاوره الکترونیکی •
افـزایش ورود شـهروندان در   وسـیله  بـه   گیري الکترونیکـی  ارائه تصمیم •

  عمومیگیري  گیري همانند رأي تصمیم
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  خودکار ابزارهاي ارزیابی - 3-3
 .[34] و امنیـت اسـت   کاربردپـذیري  ي،پـذیر  دسترس يبر رو تمرکز بیشتر ابزارهاي ارزیابی

، پیچیـدگی و  بـه انـدازه   بسـتگی گیرد  رزیابی مورد استفاده قرار میهایی که در ا تعداد روش
 5را بـه   یابیارزخودکار  يابزارهای ل . [219]گاه و بودجه ارزیابی دارد وب سطح کاربردپذیري

  : [34] گروه تقسیم کرده است

 تحلیل کارایی سرور −

  کاربردپذیريتحلیل  −

 ی سازگاري با استانداردهابررس −

 تحلیل متون ناوبري −

 شبیه سازي ناوبري −

در موتور ارزیابی غیر قابل تغییر  مشکالتی که بیشتر ابزارها دارند آن است که منطق ارزیابی
لز .لی وجود نداردبرد قب ی شود امکان تغییر راهفجدیدي معر کار راهو در صورتی که  است 1س 

بـه  . مجزا وارد سیستم شود XMLهاي ارزیابی به صورت فایل  ابزاري معرفی کرد که شاخص
عبارت دیگر منطق ارزیابی و موتور ارزیابی مجزا بودند و امکان تغییر منطـق ارزیـابی وجـود    

  .[39]اند  ها فهرست شده گاه در ادامه شماري از ابزارهاي ارزیابی خودکار وب. داشت
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  ي و اعتبار سنجیپذیر ابزارهاي خودکار دسترس - 3-1- 3
ي و پـذیر  دسترس W3Cگاه با توجه به استانداردهاي  وب که ندینما یماین ابزارهاي بررسی 
  :توان اشاره نمود از جمله ابزارهاي موجود به موارد زیر می. کد معتبري دارد

− [220] Nibbler کـردن بهینـه،    هـا اسـت کـه قابلیـت چـاپ      گـاه  ار امتیازدهی بـه وب ابز
هـاي   گـاه  با وب استفاده شده، عنوان، پیوند  ي، میزان محبوبیت، تکنولوژيپذیر دسترس

، Googleو  Yahooگاه، تعداد پیونـدهاي ورودي از   آدرس اینترنتی وب  اجتماعی، قالب
، اعتبار خوراك، سازگاري با اسـتانداردهاي  ALT تصویري، داشتن برچسبهاي  جذابیت

W3C فاده در سـت هـاي مـورد ا   دهـد و فـراداده   و برچسب پیوندها مورد بررسی قرار می
 .شود گاه نیز گزارش می زمان ایجاد وب. نماید گاه را لیست می وب

− W3C اعتبارســـــنجی بـــــراي  خـــــدمتHTML  وXHTML  هـــــاي درسدر آرا 
http://validator.w3.org  وhttp://jigsaw.w3.org/css-validator  ــرده ــراهم ک ف

 .است

− LinkValidator [221]  مناسب گاه  اعتبارسنجی پیوندهاي موجود در صفحات وببراي
 .دهد هاي مرده را تشخیص میاست و پیوند

− WAVE هـایی در زمینـه    رایگانی است کـه بـه صـورت اتوماتیـک بررسـی      ابراز ارزیابی
، ALTهـاي   توان بـه بررسـی برچسـب    دهد که از آن جمله می ي انجام میپذیر دسترس

مشـکالت  . اشاره نمـود  ندهاهاي پیو ها و برچسب  بررسی عنوان مطالب، بررسی کدنوشته
ایـن ابـزار در دانشـگاه    . شـود  اي که نیاز به قضـاوت افـراد دارد رنگـی مـی     گزارش شده

 .[222]پنسیلوانیا طراحی شده است 

− Prompt  ــذیري ــود کاربردپ ــراي بهب ــزاري ب ــع  HTMLاســناد  اب بوســیله بررســی موان
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هایی براي رفع اشکاالت موجـود   حل حات است که به طراحان راهي در صفپذیر دسترس
بردهـاي موجـود    و رفع اشکال بر اسـاس راه  ارزیابی لیست انتخاب. [193]دهد  نشان می

سازگاري با مرورگرهـاي مختلـف و بررسـی زمـان دریافـت از      . [204] است WCAGدر
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن ابـزار      . ابزار استهاي مورد ارزیابی به وسیله این  جمله شاخص

هـاي دیگـر را    گـاه  گاه قابل استفاده است و به عبـارتی وب  براي طراحان و دارندگان وب
 .توان با آن ارزیابی نمود نمی

− Bobby را ارزیـابی  يپذیر است که مشکالت مربوط به دسترس ي وبپذیر ابزار دسترس 
در .  [36]شـود  اعمـال مـی   WCAGبـراي ارزیـابی لیسـت    . [223]نمایـد   و برطرف مـی 

تر مشخص و بر این اساس مرتب  نماید اشکاالت مهم ی که براي کاربران ایجاد میگزارش
نماید که آیا براي افراد نـاتوان تمهیـداتی وجـود     این ابزار همچنین بررسی می. شود می
بررسی زمان دریافت، سازگاري با مرورگرهاي مختلـف از دیگـر امکانـات    . د و یا خیردار

 . [224]مشکالتی در مورد کار با این ابزار وجود دارد . آن است

− LIFT  ي و کاربردپـذیري پـذیر  بردهـاي مربـوط بـه دسـترس     راه را از نظر صفحات وب 
گـاه،   بر خـط وب  با پیوندي به گزارش کاربردپذیري کند و پست الکترونیکی آزمایش می

ي پـذیر  لیستی از صفحاتی که داراي مشکل دسترس. [225]نماید  براي کاربر ارسال می
صفحات بر اساس درجه اهمیت خطایی که دارنـد  لیست . شود است نیز نمایش داده می

هاي  ویژگی. اي مختلف تقسیم نموده استه ها را به گروه آزمایش. شوند نمایش داده می
 هاي گرافیکی ارزیابی ویژگی. ها است ها و قلم نمایشی بررسی شده شامل سازگاري رنگ

ها و امکان غیـر فعـال کـردن     کسشده شامل مواردي همانند بهینه سازي و سازگاري ع
هایی هماننـد اعتبـار سـنجی     ي شامل شاخصپذیر گروه دسترس. ها است دریافت عکس

هـا   و چک کردن قاب ها، بررسی پیوندها براي عکس ALT کدها، بررسی وجود برچسب
امکان فعال یـا  . صر و مسیرهاي ناوبري استگاه شامل بررسی عنا وب گروه ناوبري. است
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گـاه توسـط کـاربر     هاي اعمال شده بـراي ارزیـابی وب   غیر فعال کردن مجموعه شاخص
 .ها در نظر گرفته شده است گاه شاخص براي ارزیابی وب 104در مجموع . وجود دارد

− NIST1 و از راه دور بـراي   آسـان، سـریع   ی بـه منظـور انجـام ارزیـابی    هایمجموعه ابزار
  :شود ها پرداخته می در ادامه به معرفی آن. [226] تولید نموده است صفحات وب

♦ WebSAT  [227]  موجود در صـفحات را بـا   ي پذیر دسترسمشکالت مربوط به
د و مشـکالت مربـوط   یمان یمشخص م WCAGموجود در  يبردها استفاده از راه

  .دینما یمشخص م [228]را بر اساس استاندارد  بردپذیريکاربه 
♦ VisVIP       کـاربران اسـت   ابـزاري بـراي مشـاهده و محاسـبه مسـیرهاي نـاوبري .

VisVIP   گـاه در آن   دهـد کـه سـاختار پیونـدي وب     گراف دوبعدي نمـایش مـی
انـد را مشـخص    یـد کـرده  مشخص است و پس از آن مسیرهایی که کاربران بازد

عـالوه بـر آن تعـداد    . نماید تا مشخص شود چه صفحاتی مشاهده شده اسـت  می
الگـوي تکـرار شـده    . شـود  دفعات مشاهده هر صفحه و زمان آن نیز مشخص می

 .[226]شود  ناوبري نیز با این ابزار محاسبه می

 

  ابزارهاي خودکار بررسی سازگاري با مرورگرهاي مختلف - 3-2- 3
در صورت سازگاري با . گاه در مرورگرهاي مختلف بسیار مهم است و تست وب نتوانایی آزمو

در . گاه قابل دسترس بـراي همـه اسـت    توان اطمینان داشت که وب مرورگرهاي مختلف می
  :پردازیم ادامه به برخی ابزارهاي موجود در این زمینه می
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− BrowserShot  از جملـه  بسیاري امکان بررسی سازگاري با مرورگرهايIE, Chrome, 

Safari, Firefox, Opera        و دیگر مرورگرهایی کـه محبوبیـت نیـز ندارنـد و بـه نـدرت
 Windows ,Linux Mac,هاي مختلـف از جملـه    عامل شوند را روي سیستم استفاده می

هاي مختلـف و   پذیري گاه در تفکیک امکان بررسی وب .[229]فراهم آورده است   BSDو
 .نیز وجود دارد پتیجاوا اسکرغیر فعال بودن جاوا، فلش و  همچنین با

− BrowserCam [230] گـاه در مرورگرهـاي مختلـف     امکان بررسی چگونگی نمایش وب
 .موبایل توسط این ابزار وجود دارد

− OperaMini [231] گاه در مرورگر  ساز نحوه نمایش وب شبیهOperaMini   که مخـتص
 .هاي موبایل است دستگاه

− Pcman [232] منطبق بودن بـا اسـتاندارد    گاه را از نظر وبWAP   قـرار   مـورد ارزیـابی
 .دهد می

  ابزارهاي خودکار بررسی کارایی - 3-3- 3
گـاهی کـه کنـد باشـد مخـاطبین خـود را از        گاه بسیار مهم است زیرا وب بررسی کارایی وب

 ها مسأله سـرعت را در نظـر   گاه ی به وببراي امتیازده Googleدهد و عالوه بر آن  دست می
  :توان به موارد زیر اشاره نمود از جمله ابزارهاي موجود می. گیرد می

− WebSiteOptimization [233]    ابزار رایگانی است گه گزارشی در مورد زمـان دریافـت
 .نماید یو آماري درباره اشیاي مورد استفاده در صفحه ارائه م صفحات وب

− Pingdom [234]گاه است  وب ابزار بررسی سرعت بارگذاري. 
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− WebSitePlus کنـد   گاه را گـزارش مـی   گاه و زمان دریافت وب زمان اولین اتصال به وب
[235]. 

− Mon.itor 1خگاه در طول هفتـه و زمـان پاسـ    سیستم، تعداد خرابی وب زمان باال بودن 
 .[227]نماید  گاه را براي کاربر به صورت هفتگی ارسال می وب

 

  سازي براي موتورهاي جستجو ابزارهاي خودکار بهینه - 3-4- 3
 هـاي مختلـف بـا توجـه بـه موتورهـاي جسـتجو ارزیـابی         گاه را از جنبـه  این نوع ابزارها وب

  :ان به موارد زیر اشاره نمودتو از جمله این ابزارها می. نمایند می

− Self SEO [236] دهد قرار می ي زیر مورد ارزیابیها از جنبهگاه را  وب: 

 ,Google Yahoo, MSNتعـداد پیونـدهاي ورودي از   : میزان محبوبیـت پیونـد   ♦

Alltheweb, Altavista,  وHotbot کند را گزارش می 

 Googleامتیازدهی صفحات  ♦

 الذکر ي شده در موتورهاي جستجوي فوق گذار تعداد صفحات نمایه ♦

گـاه اول   وب 100گـاه جـزو    کند آیا وب به ازاي کلمه جستجو خاص مشخص می ♦
 .در نتایج جستجوي موتورهاي جستجو است

− Xinuo [237]  امتیازدهی صفحاتGoogleهـاي   هاي کلیـدي و تعـداد برچسـب    ، کلمه
 . کند ه را گزارش میگا وب
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  ابزارهاي عمومی - 3-5- 3
از جملـه ایـن   . دهنـد  قـرار مـی   گاه را مورد ارزیـابی  اي از خصوصیات وب این ابزارها مجموعه

  :توان به موارد زیر اشاره نمود ها می ارزیاب

− Alexa محبوبیـت  میـزان  . [112]گاه است  آماري وب منبع مفیدي براي کشف اطالعات
این ابزار اطالعـاتی دربـاره درصـد بازدیـد از     . توان بدست آورد می Alexaها را با  گاه وب

گاه، میزان درصد کاربران اینترنت که در هفتـه، مـاه و سـه مـاه قبـل       هاي وب زیردامنه
و  يبارگـذار و همچنـین اطالعـاتی دربـاره میـانگین زمـان       انـد  گاه را بازدیـد کـرده   وب

بـه کـار    1جـوي  و عالوه بر آن کلمات پـرس . دهد ها ارائه می گاه ي آن با دیگر وب مقایسه
وسـیله   گاه که بـه  گاه و درصد استفاده از آن و میزان درصدي از وب رفته براي یافتن وب

هـاي   گاه لیستی از وب. دهد موتورهاي جستجو مورد بازدید قرار گرفته است را نشان می
 .شود رد تحلیل نیز گزارش میگاه مو مشابه وب

− WebTango لی تولید شده است  ابزاري براي تحلیل . [238]هاي آماري است که در بِرکً
هاي با کیفیـت بـاال را    گاه این ابزار از مهندسی معکوس استفاده نموده است و الگوي وب

هـا   گـاه  هاي استخراج شده براي بررسی کیفیت دیگـر وب  نماید و از ویژگی استخراج می
گیرنـد در   قرار می مورد ارزیابی WebTangoهایی که در ابزار  شاخص. نماید استفاده می

  : [239]زیر آمده است 

 )31: ها تعداد شاخص(میزان، نوع، کیفیت و پیچیدگی متن : عناصر متن ♦

 )6: ها تعداد شاخص(تعداد و نوع پیوندها : عناصر پیوند ♦

 )6: ها تعداد شاخص(ها  تعداد و نوع عکس: افیکیعناصر گر ♦
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: هـا  تعداد شاخص(هاي متن  ها، تعداد رنگ اندازه قلم بدنه متن، الگو و: متن  قالب ♦
24( 

  شود، متنی بـودن پیونـدها    هایی که براي پیوندها استفاده می رنگ: پیوندها  قالب ♦
 )3 :ها تعداد شاخص(

ن طـول و عـرض عکـس، صـفحاتی کـه      بیشینه، کمینه و میـانگی : گرافیک  قالب ♦
 )7: ها تعداد شاخص(اند  بوسیله عکس پوشانده شده

انـدازه صـفحات، اسـتفاده از عناصـر       ،هاي مورد استفاده، قلم رنگ: صفحات  قالب ♦
به صورت اتوماتیک توسط ابزار انجام (تعاملی، الگوي صفحه، تخمین نوع صفحه 

 )هصفح 1170در  84%شود با دقت  می

ي صـفحه  پـذیر  ، دسـترس )86%بـا دقـت   (سرعت دریافت صفحه : کارایی صفحه ♦
، وجـود خطاهـاي   )انـد  اسـتفاده نمـوده   bobby [223]از ابـزار  (براي افراد ناتوان 

 .ابرمتن

صـفحه    گاه، قالب اندازه وب عناصر،  سازگاري عناصر صفحه، قالب: گاه معماري وب ♦
 ارایی آنو ک

ن و دیگران − مابزار  وِلUWEM تور کـردن  یو مـان  یابیـ ارز يکـه بـرا   اند نموده یرا طراح
به  یابین ارزیات ایاز خصوص.  [240]ردیگ یاس باال مورد استفاده قرار میا در مقه گاه وب

  :توان اشاره نمود یم زیرموارد 

 موجـود ي پـذیر  دسـترس ربوط به م یکیشنهادات و اسناد تکنیمنطبق بودن بر پ ♦
  WCAGهمانند 

 ا ابزار خاصیوابسته نبودن به مرورگر و  ♦

 شوند یر میق تفسیک طریسواالت فقط به : کتایر یتفس ♦

خـاص   گـاه  وبک یـ  يرو به ازاي چندین بار اجراي ارزیـابی : ت تکرار شدنیقابل ♦
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 .شود میافت یکسان دریجواب 

 ابزار ت ترجمهیابلق ♦

 شناسی جامعهاروپا مربوط به  ین پارلمانیمنطبق بودن با قوان ♦

UWEM عـالوه بـرآن بررسـی    . اتوماتیک و دستی تشکیل شـده اسـت   هاي ارزیابی از بخش
اتوماتیـک  بخـش  از ابزارهاي  WCAG [206] استاندارد  هاي گاه با شاخص وبمنطبق بودن 

UWEM یا افراد خبره به صورت دسـتی   عادي بایست توسط کاربران ها می ستدیگر ت. است
هایی است که بوسـیله ابزارهـاي    بخش ارزیابی دستی آن مختص ارزیابی شاخص. انجام شود

تـاي آن   35تست تشکیل شده اسـت کـه    146از   UWEM.گیري نیست ارزیابی قابل اندازه
 .اسـت  WCAGبـا اسـتاندارد    تبی مطابقتاي آن مربوط به ارزیا 31و  استکامال اتوماتیک 

 .شود نیز توسط این ابزار انجام می CSSو  HTML ،XHTMLاعتبارسنجی کدهاي 

بـراي  . بینی رفتار کاربر ارائـه نمـود   و پیش  براي تحلیل کمی  معماري و سیستمی 1چی −
سـازي بـراي تولیـد     چی از شـبیه . [4]شود  سازي نیز استفاده می گاه از شبیه وب ارزیابی

هاي رخداد سرور و ساختار پیوندها اسـتفاده   بر اساس شباهت محتوا، داده مسیر ناوبري
 .نماید می

در  2003تـا سـال    1998معرفی نموده است که از سال  E-Qualابزاري به نام  2بارنس −
مربوط بـه انگلسـتان    يها گاه وباز  يتعداد. [241]حال تولید و یا توسعه آن بوده است 

و تعامـل بـا    ت اطالعاتیفیک ،کاربردپذیريدر مورد  سؤال 23. قرار داده یابیرا مورد ارز
کـاربران اصـالح    یلیحات تحلیبر اساس توض E-Qual. گرفته شده است در نظر خدمت

بخـش   سـه آخرین نسخه آن روي . باال رفته است یابیت ارزیفیجه کیشده است و در نت

                                                 
 Chiنوشتار فارسی عبارت انگلیسی  1
 Barnesنوشتار فارسی عبارت انگلیسی  2



  137 ارزیابی خودکار ابزارهاي
 

 

  . اصلی تمرکز دارد

 اي بر خط ه کیفیت داده: کیفیت اطالعات ♦

 کیفیت خدمت و تعامل با کاربران ♦

 [40] کاربردپذیري ♦

♦ WebCriteria اسـت کـه    هـا بـا آزمـون    گـاه  اي وب مقایسـه  ابزاري براي ارزیابی
 .[242]اند  هایی هستند که به طور اصولی طراحی شده گاه اي از وب مجموعه
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  مقدمه -4-1
اند که بیشتر  ها تعریف شده گاه وبراحی و ط ي زیادي براي تشخیص روش ارزیابیها شاخص

بر اساس تئوري  يمحدود يها پژوهش .است ابانیدآورندگان و ارزیپدنظرات ها بر اساس  آن
در تعریف . اند ها نموده شاخص ي اقدام به ارائه [243 ,110] آزمایشگاهیات یتجرب و یا [109]

هـاي جـامع    شاخصاي از  عهکه آیا مجمو اول آن ،نامشخص است مسألهچند  ها شاخصاین 
 تر ها از بقیه مهم شاخصکه آیا بعضی از  دوم آنو  ؟مطرح شده استها  گاه وب یابیجهت ارز
هـا   شـاخص که آیا برآورده شدن این  و این ؟از چه نظر ،هستندتر  اگر مهمهستند؟ و مفیدتر 
  ؟[243] داشته باشد گاه وبشود تا کاربر احساس رضایت از  باعث می

بـه طـور کلـی شـامل رویکردهـاي مسـطح و        هـا  گـاه  وب ارزیـابی موجـود  رویکردهاي 
ي  رویکردهاي مسطح رویکردهایی هستند کـه کلیـه  . بندي است رویکردهاي مبتنی بر طبقه

رویکردهاي مسـطح  . کنند ها ارزیابی می ثابت از شاخص ي مجموعهها را بر اساس یک  گاه وب
شـوند، از ایـن رو    هاي مختلف دچـار مشـکل مـی    بندي هاي داراي طبقه گاه با وب مواجههدر 

ا در یـ هـا معتبـر باشـند     گاه ي وب هاي انتخاب شده یا بسیار کلی هستند که در کلیه شاخص
هایی بـا   گاه وب ها در  شاخصن یابسیاري از ات پرداخته باشند، یها به جزئ که شاخص یصورت
ر خواهنـد بـود کـه    یار کم تأثیا بسیکنند  یدا نمیت پیاً موضوععمدتهاي مختلف  بندي طبقه

 ،هـا  جهـت حـل ایـن نارسـایی    . سـازد  ارزیابی را با مشکل و ابهام مواجـه مـی  ند ین امر فرایا
هاي اختصاصی براي هـر   بندي موضوعی مطرح شدند که شاخص رویکردهاي مبتنی بر طبقه

مختلـف از   يهـا  يبنـد  هـا در طبقـه   شـاخص ر یزان تـاث یا می ها داشتند گاه بندي از وب طبقه
گاه در ابتدا نیـاز بـه    ي این رویکردها این است که هر وب مشکل عمده. ها متفاوت بود گاه وب

گیـري در یـک    هـا امکـان جـاي    گـاه  بنـدي دارد، از طرفـی بسـیاري از وب    یک فرآیند طبقه
، ک دسـته یـ نهـا در  گـاه ت  ک وبیـ  يبنـد  بـا طبقـه   از این رو. بندي موضوعی را ندارند طبقه
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گـاه   بـه عنـوان مثـال وب   . شـود  گاه بـه درسـتی ارزیـابی نمـی     هاي یک وب بسیاري از جنبه
الزم به ذکر . رسانی و هم اطالع شهرداري تهران هم اجتماعی است، هم فرهنگی، هم تجاري

محـدود   ياردبـه غیـر از مـو    ها عموماً گاه هاي انجام شده در ارزیابی وب است که در پژوهش
گـاه بـه غیـر از مـوارد      شـوند و نـوع وب   ها قائل نمـی  تفاوتی بین شاخص [124 ,28]همانند 

  .ها تأثیري ندارد در تعیین ضریب شاخص [124]محدودي همانند 
پیشـنهادي را   يها شاخص يبند و طبقه ي، طرح معماریابیارز يالگواین فصل ابتدا در 

هـر   يریگ اندازه ي ان نحوهیو بها  شاخص اتیجزئادامه به بیان و شرح  دهیم و در توضیح می
  .خواهیم پرداختشاخص 

  ها بندي شاخص دستهو  یابیند ارزی، فرايطرح معمار -4-2
هـا عمومـاً    گـاه  وب یابیـ ارز يکردهـا ین کتاب گذشـت، رو یشیپ يها بخشهمان طور که در 

ا یـ د و یک مطرح گردیهر  يها بودند که در بخش قبل چالش يبند طبقهبر  یا مبتنیمسطح 
با گسترش و توسعه سریع اینترنـت،  . پرداختند یگاه م از وب یخاص يها جنبه یتنها به بررس

هـا بـه صـورت     ها نیازمند ارزیابی شـاخص  گاه تنوع وب. اند ها ایجاد شده گاه انواع گوناگون وب
موجـود،   يهـا  الگوها و روش يها ص و چالشیهت پوشش نقاج. [124]بندي شده دارد  طبقه
بـر   یمبتنـ  یبـ یترک یابیـ ارز«بـا عنـوان    یابیـ ن ارزینـو  يو معمار يک الگوین کتاب یدر ا

  .ارائه شده است» خدمات
اول آن  ي دســتهبــه هاســت کــه  از شــاخص یکلــ ي دســتهشــامل دو  يجــار يمعمــار

هستند کـه   ییها حداقلناظر به  یعموم يها شاخص .شود یاطالق م» یعموم يها شاخص«
 ي دسـته . ها را برآورده سازند یژگین ویرود که ا یانتظار م یمورد بررس يها گاه وب ي هیاز کل
 يهـا  گـاه  که وبموسومند » بر خدمات یمبتن يها شاخص« به ن شدهیتدو يها شاخصدومِ 
 یت و بر اساس خدمات مختلفـ یفعال ده و چارچوب، محدویبا توجه به رسالت سازمان یدولت
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ک یـ . قـرار خواهنـد گرفـت    یمـورد بررسـ   ها آن توسطد ارائه دهند، یا بایدهند  یکه ارائه م
مانند خـدمات آمـوزش    یتواند خدمات کامال متفاوت ی، میموضوع يبند فارغ از طبقهگاه  وب

جهـت   یدرگـاه ا یـ د و نـ ارائـه ک  ير حضـور یـ غخـدمات   ی وکیکترونال، تجارت یکیالکترون
خـدمات   یکلـ  ي دسـته به سـه   یکین مدل، خدمات الکترونیدر ا .به خدمات باشد یدسترس
، خـدمات  )محتـوا  ي هیسـو  کی ي عرضهو  یرسان ، اطالعیشامل خدمات ارتباط( یرسان اطالع

 یسـازمان  یو خدمات تعامل) کیالکترون يارد و بانک د و فروش تحت وبیخر( یتراکنش مال
) را داشـته باشـند   یکـ یت ارائـه بـه صـورت الکترون   یکه قابل یمرسوم یانواع خدمات سازمان(

بـر خـدمات، شـامل     یمبتنـ  يهـا  و شـاخص  یعموم يها ک از شاخصیهر  .اند م شدهیتقس
ـرد را ج  يهـا  ت شـاخص یـ از خدمات هسـتند کـه هـر کـدام در نها     ییها يبند دسته هـت  خُ
 يهـا  شـاخص ن یدر کـار تـدو   .انـد  داده يدر خود جا ت هر بخشیت و کمیفیک يریگ اندازه

رد، تا حد ممکن از  ـ  اتیـ تجربخُ و  ی، عمـوم یتیحـاکم  يهـا  گـاه  وب یابیـ در ارز یالمللـ  نیب
رد  يها شاخصتعداد . شده است يبردار بهره یخدمات  ین در کارگروه مطالعـات یپس از تدوخُ
  .ه استدیشاخص رس 300 ش ازیببه  ،یعلم ي هتیکم

ا یـ و  کنـد  یگاه ارائـه مـ   که وب يا یکیالکترون ک از خدماتیهر ن مدل بهتر است یدر ا
به طور جداگانـه مـورد   ، د ارائه کندیبا تیفعال ، محدوده و چارچوبیبسته به رسالت سازمان

از یـ هر دسته بـه عنـوان امت   یکیخدمات الکترون ي هیازات کلیتند امیرند و برایقرار گ یبررس
گـاه   از خـدمات کـه وب   يا دسـته  ي عدم ارائه. گرفته شود آن دسته از خدمات در نظر یینها

بنـدي   طبقـه ) 1-4(شکل   .گاه را کاهش نخواهد داد از وبیست، امتیها ن آن ي موظف به ارائه
در  .دهـد  را نشـان مـی  بـر خـدمات    یمبتنـ  يها و شاخص یعموم يها به شاخصها  شاخص
موجود در هـر  کالن  يها يبند دستهو  ها شاخصن یک از ایهر  یبه بررس ن بخشیا ي ادامه
  .یم پرداختخواهک ی
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  هاي حاکمیتی گاه وب هاي ارزیابی بندي شاخص طبقه ) 1-4( شکل

  یابیند ارزیافر - 2-1- 4
ـرد و پ  يهـا  اد شـاخص ی، با توجه به تعداد زيشنهادیپ یابیراهکار ارز  یتخصصـ  یدگیـ چیخُ

 یابیـ از ارز یبانیو پشت يریپذ اسیاست که امکان مق یابیند ارزیک فرای ي ازمند ارائهیها، ن آن
 يا نـد دو مرحلـه  یک فرایـ ن هـدف،  یل به ایجهت ن. ها را داشته باشد گاه از وب يادیتعداد ز

 يهـا  از شـاخص  يا افتهی ست کاهشیها توسط ل گاه و کاهش تعداد وب ي هیش اولیشامل پاال
رد، و پس از آن بررس ـ  یپـاال  يها گاه وب یتخصص یخُ هـا   شـاخص  ییسـت نهـا  یا لش شـده ب

  .شود یشنهاد میپ
د بـر اسـاس   یـ رونـد، با  یش به کـار مـ  یکه جهت پاال افتهی کاهش يها استخراج شاخص

ن یـ ا. باشـد موجـود  هـا   ک شاخص از هـر دسـته از شـاخص   یو حداقل  یابیارز یکل يمعمار
هـا   گـاه  ن خـود وب یران و مسـئول یتوسـط مـد  تواند  ین میها همچن گاه ش وبیمرحله از پاال

  .ل شودیتکم

 یعموم يها شاخص - 2-2- 4

هاي عمومی مـورد   شاخص ها از نظر هگا ي وب ر که در بخش پیش مطرح شد، کلیهوهمان ط
انـد کـه در نظـر     دسته تقسـیم شـده   8ها به طور کلی به  این شاخص. گیرند بررسی قرار می

: دسته کلـی شـامل   8این . ها مورد انتظار است گاه ي وب دسته شاخص از کلیه 8گرفتن این 
) 7ي، پـذیر  دسـترس ) 6روزرسانی،  به) 5محتوا، ) 4امنیت، ) 3، يآور فن) 2رابط کاربري، ) 1
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پاسداشت خط و زبان پارسی هستند که در ادامه به بررسی هـر یـک   ) 8مدیریت مخاطب، و 
انعکـاس  ) 2-4(هاي عمـومی در شـکل    شماي کلی شاخص. ها خواهیم پرداخت از این دسته
 .یافته است

 

 هاي حاکمیتی گاه وب هاي عمومی ارزیابی بندي شاخص شماي کلی از دسته ) 2-4( شکل

  يرابط کاربر -2-2-1- 4
) 1 : انـد  بندي شده ی طبقهدسته کل 5ها در  گاه رابط کاربري وب هاي مؤثر در ارزیابی شاخص
راهنماي اسـتفاده از رابـط   ) 4ي، ا هاي چندرسانه جلوه) 3طراحی ، ) 2هاي عمومی،  شاخص

هـاي مـؤثر در    بندي شاخص شماي کلی از دسته) 3-4(شکل . ناوبري) 5گاه، و  وبکاربري و 
 .دهد ها را نشان می گاه ارزیابی کارایی رابط کاربري وب
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 هاي حاکمیتی گاه رابط کاربري وب هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 3-4( شکل

 ناوبري 2-2-1-1- 4

 هـاي مختلـف و مـورد نظـر     گاه مسئولیت هدایت کاربران بـه بخـش   از هر وب بخش ناوبري
ی و درختـی یـا   مراتبـ  هاي سلسـله  تواند از طریق لیست کاربران را بر عهده دارد، این مهم می

رد نظـر کـاربر از   هاي مـو  از طرف دیگر گزارش. گاه صورت پذیرد هاي جستجو در وب سامانه
گاه است که مسئولیت هدایت کاربر بـه ایـن    گاه نیز بخشی دیگر از محتواي وب محتواي وب

هـاي نـاوبري بـه     شـاخص . ي ناوبري اسـت  ي سامانه نیز به عهده) ها گزارش(بخش از محتوا 
. پـردازد  گـاه مـی   هاي مختلـف وب  بررسی کیفیت، امکانات و چگونگی ناوبري کاربر به بخش

هـا را نشـان    گـاه  کیفیـت نـاوبري وب   هاي مؤثر در ارزیـابی  بندي شاخص دسته) 4-4(شکل 
  .دهد می

  
 هاي حاکمیتی گاه وب کیفیت ناوبري هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 4-4( شکل
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  يآور فن -2-2-2- 4
هایی است که نیاز بـه   از دیگر جنبه گاه افزاري به کار رفته در وب افزاري و سخت نرم يآور فن

 هاي سمت مشتري يآور هاي عمومی همچون فن شاخص) 1  ها شامل  بررسی دارد، این جنبه
هـاي   سازگاري با سیستم) 3 ،گاه افزاري وب افزاري و سخت مدیریت خطاهاي نرم) 2و خادم، 

ــج،   ــف و رای ــاي مختل ــل و مرورگره ــ ) 4عام ــا پایان ــازگاري ب ــل، و   هس ــل حم ــاي قاب ) 5ه
هـاي مـؤثر در    بنـدي شـاخص   شماي دسـته ) 5-4(شکل . هاي مورد استفاده است زیرساخت
 .دهد ها را نشان می گاه به کار رفته در وب يآور کارایی و تناسب فن ارزیابی

  
 يها گاه رفته در وببه کار  يآور کارایی فن هاي مؤثر در ارزیابی خصشابندي  دسته ) 5-4( شکل

 یتیحاکم

  تیامن -2-2-3- 4
هـا بـه بررسـی     گـاه اسـت کـه ایـن شـاخص      هاي بسیار مهم یـک وب  گاه از جنبه امنیت وب

، )به علت عدم امکان ارزیـابی (گاه  گاه از دید کاربران و نه مدیر وب هاي امنیتی یک وب جنبه
حـریم شخصـی کـاربران مـؤثر      هاي امنیتی کـه در سـیانت از   همچنین آن دسته از شاخص

گـاه را   ت وبیـ هاي مـؤثر در ارزیـابی امن   بندي شاخص دسته) 6-4(شکل  .پردازد هستند می
  .دهد نشان می
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  هاي حاکمیتی گاه امنیت وب هاي مؤثر ارزیابی بندي شاخص دسته ) 6-4( شکل

  محتوا -2-2-4- 4
 2گاه کاربرد دارند شامل  موجود در وبکیفیت و کمیت محتواي  هایی که به ارزیابی شاخص
گـاه ماننـد پوشـش و جامعیـت      هاي عمـومی محتـواي وب   شاخص)  1: ي کلی هستند دسته

رعایـت حقـوق پدیدآورنـدگان کـه     ) 2ی محتواست و مراتب محتوا و یا داشتن ساختار سلسله
-4(شـکل  . کنـد  اصالت مطالب را بررسی می دهی و هایی همچون وجود نظام ارجاع شاخص

 .دهد ها را نشان می گاه وب يارزیابی محتوا درهاي مؤثر  بندي کلی شاخص دسته) 7

  
 هاي حاکمیتی گاه محتواي وب هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 7-4( شکل

  یروزرسان به -2-2-5- 4
 ي بسـیار مهـم در ارزیـابی   هـا  شـاخص گـاه از جملـه    روزرسانی محتوا و دیگر مطالـب وب  به
گرفتـه شـده    نظـر ر بندي جداگانه براي این مقولـه د  ها است به طوري که یک دسته گاه وب
 . است
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  يریپذ دسترس -2-2-6- 4
. کنند می گاه مشخص کنندگان به یک وب ي مراجعه ي را میزان و گسترهپذیر میزان دسترس

د بـه طـور   یـ نما یم يریگ ل اندازهگاه را قاب ي به یک وبریپذ دسترسهایی که میزان  شاخص
گـاه   کـه وب  ییها تیفعال )2، بودن آن همانند چندزبانی عموم يها شاخص) 1 خالصه شامل 

 گـاه  وباز /بـه  يونـدها یپل یتحل) 3و انجام داده،  جستجو يموتورها يبرا يساز نهیبهجهت 
ي پـذیر  میـزان دسـترس   هـاي مـؤثر در ارزیـابی    بندي کلی شاخص دسته) 8-4(شکل  .است
  .دهد گاه را نشان می وب

  
 هاي حاکمیتی گاه ي وبپذیر میزان دسترس هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 8-4( شکل

  ت مخاطبیریمد -2-2-7- 4
گاه اسـت کـه در    هاي بسیار مهم یک وب گذاري به مخاطب از جمله فعالیت مدیریت و ارزش

 يها شاخص یکلبندي  دسته. است مندي کاربران مؤثر میزان مراجعات بعدي و جلب رضایت
) 2گـاه،   ک وبیـ ت یـ زان موفقیـ و م يگـذار تأثیر) 1ن بخـش شـامل   یـ ا يبـرا  یابیقابل ارز
 يهـا  ها و استفاده مراجعه يبرا کاربرزه در یجاد انگیا )3، و و احترام به کاربر يریپذ تیمسئول
 .نشان داده شده است) 9-4(که در شکل  است يبعد
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هاي  گاه کارایی مدیریت مخاطبین وب هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 9-4( شکل

 حاکمیتی

  یپاسداشت خط و زبان فارس -2-2-8- 4
هـاي   گـاه  وب ي بسـیار مهـم در ارزیـابی   هـا  شـاخص شت خط و زبان فارسی از جملـه  پاسدا

بندي جداگانه براي این  حاکمیتی خصوصا در این برهه از زمان است به طوري که یک دسته
  . گرفته شده است نظرر مقوله د

 بر خدمات یمبتن يها شاخص - 2-3- 4

خـدمات   گـاه، بـه ارزیـابی    بنـدي موضـوعی وب   فارغ از طبقـه  بر خدمات هاي مبتنی شاخص
ها به ازاي هر یک یا هر دسـته   بهتر است این شاخص. پردازد گاه می مختلف ارائه شده در وب

دسته، همان طور  3ها به طور کلی به  این شاخص. گاه جداگانه محاسبه شوند از خدمات وب
) 1: هـاي کلـی شـامل    این دسته. اند نشان داده شده است، تقسیم شده) 10-4(در شکل که 

هستند که در ادامه بـه بررسـی هـر     2 خدمات وب) 3، و درگاه) 2ارائه خدمات الکترونیک، 
  .ها خواهیم پرداخت یک از این دسته
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 هاي حاکمیتی گاه وب مبتنی بر خدمات هاي ارزیابی بندي شاخص دسته ) 10-4( شکل

  الکترونیک ارائه خدمات -2-3-1- 4
هـاي دولتـی، ایـن     گـاه  قابل ارائه توسـط وب  ترین و مهمتري دسته از خدمات به عنوان کلی

دولتـی بـر اسـاس     هـاي  گـاه  وب ارزیابی. دسته از خدمات از جایگاه خاصی برخوردار هستند
ارائه شده در سه دسته کلی بر اساس نوع خدمات الکترونیکی ارائه شده  خدمات الکترونیکی

خـدمات تعـاملی   ) 2رسـانی،   خدمات اطالع) 1دسته از خدمات شامل  3گیرد؛ این  انجام می
هـاي   شـاخص  بندي کلـی  دسته) 11-4(شکل . خدمات تراکنش مالی هستند) 3سازمانی، و 

  . دهد ها را نشان می گاه ت خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط وبیفیمؤثر در ارزیابی ک
  

  
هاي  گاه وب الکترونیکی کیفیت خدمات هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 11-4( شکل

  حاکمیتی
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  رسانی اطالع خدمات 2-3-1-1- 4
رسانی یک سویه دارند شامل  گاه را که به کاربران اطالع ، خدماتی از وبدسته از خدماتاین 
هـاي مقالـه، کتـاب،     توان از ارائه محتـوا تحـت قالـب    هاي این خدمات می از نمونه. شوند می

 بدیهی است که خدمات اطالع رسانی تنها محدود. تصویر و فیلم، همچنین ارائه خبر نام برد
 هـاي مـؤثر در ارزیـابی    بندي کلـی شـاخص   دسته) 12-4(شکل . به موارد ذکر شده نیستند
  .دهد گاه را نشان می رسانی وب کیفیت خدمات اطالع

  
هاي  گاه رسانی وب اطالع کیفیت خدمات هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 12-4( شکل

  حاکمیتی
  

  تراکنش مالی خدمات 2-3-1-2- 4
گاه که نیازمند تراکنش مالی توسط سیستم بانکی هستند جزو ایـن دسـته از    خدماتی از وب

ي ایـن   هـاي فـروش از جملـه    و سـامانه  هاي الکترونیکـی  بانک. شوند بندي می طبقه خدمات
کیفیـت خـدمات تـراکنش مـالی      رزیـابی هاي مؤثر در ا بندي شاخص دسته. خدمات هستند

  .اند نشان داده شده) 13-4(ها در شکل  گاه وب

  
هاي  گاه تراکنش مالی وب کیفیت خدمات هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 13-4( شکل

  حاکمیتی
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  تعاملی سازمانی خدمات 2-3-1-3- 4
هـاي دولتـی، ایـن     گـاه  قابل ارائه توسـط وب  همتري دسته از خدماتترین و م به عنوان کلی

این دسـته از خـدمات کـه بـه خـدمات      . دسته از خدمات از جایگاه خاصی برخوردار هستند
هـاي دولتـی و غیـر     هـا و ارگـان   غیرحضوري نیز موسومند به طور کلی ارائه خدمات سازمان

هـا و   به عهده دارند تا میزان نیاز به مراجعـه فیزیکـی بـه سـازمان     دولتی را به صورت برخط
جویی شود در حالی که کیفیت ارائه خدمات نیـز افـزایش    صرفه متعاقب آن در وقت و هزینه

  . یابد می
تعاملی آن دسته از خدمات هستند که جهت تکمیل و ارائـه خـدمات نیـاز بـه      خدمات

متعامل یـا ارائـه    توان به آموزش الکترونیکی ي این خدمات می از جمله. ل با کاربر دارندتعام
 خدمات سازمانی همچون ثبت درخواست خدمات، ارسال مدارك مورد نیاز به صورت بـرخط 

ها محـدود بـه   بدیهی است که خدمات تعاملی سازمانی تن. و مواردي از این دست اشاره نمود
کیفیـت   هاي مؤثر در ارزیابی بندي کلی شاخص دسته) 14-4(شکل . موارد ذکر شده نیستند

 .دهد ها را نشان می گاه خدمات تعاملی سازمانی ارائه شده در وب
  

  
مانی تعاملی ساز کیفیت خدمات هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 14-4( شکل

  هاي حاکمیتی گاه وب

  درگاه -2-3-2- 4
هایی هستند که بستر دسترسی یکپارچـه بـه خـدمات گونـاگون و      گاه وب هاي خدمات درگاه
رتـال یـا   متاسـفانه لفـظ درگـاه   . سازند مرتبط را فراهم می معموالً بـراي   در ایـران معمـوالً   پ
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ایـن دسـته از   . شـود  پردازنـد اطـالق مـی    یونددهی به خـدمات مـی  هایی که تنها به پ گاه وب
پردازد کـه بـه معنـاي صـحیح کلمـه خـدمات        هایی می گاه خدمات وب ها به ارزیابی شاخص

  .دهند درگاهی ارائه می

  2 وب خدمات -2-3-3- 4
هـاي   شـاخص . ب را دگرگون ساخته اسـت به عنوان رویکرد و نگرشی جدید، دنیاي و 2 وب

. پـردازد  هاي دولتی ایـران مـی   گاه در وب 2میزان نفوذ وب  این دسته به طور کلی به ارزیابی
 يها طیمح) 2، یاجتماع يها شبکه) 1 ها به طور کلی شامل خدمات بندي این شاخص دسته
) 15-4(افزارهـاي تحـت وب هسـتند کـه در شـکل       نرمو  یپردازش يها طیمح) 3، و افزا هم

  .نشان داده شده است

 

هاي  گاه ارائه شده در وب 2 وب خدمات هاي مؤثر در ارزیابی بندي شاخص دسته ) 15-4( شکل
  حاکمیتی
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  هاي حاکمیتی گاه وب هاي مؤثر در ارزیابی شاخص -4-3
هـاي حـاکمیتی را بـه تفکیـک      گـاه  وب هـاي مـؤثر در ارزیـابی    یـز شـاخص  در این بخـش ر 

  .داریم هاي انجام شده در بخش قبل بیان می بندي دسته

  هاي عمومی شاخص - 3-1- 4
مـورد   یعموم هاي شاخص ها از نظر گاه وب ي هیش مطرح شد، کلیهمان طور که در بخش پ

انـد کـه در نظـر     م شـده یدسته تقسـ  8به  یبه طور کل ها صشاخن یا. رندیگ یقرار م یبررس
ریـز   یدر ادامه بـه بررسـ  . ها مورد انتظار است گاه وب ي هیاز کل شاخص،دسته  8ن یگرفتن ا
  .م پرداختیها خواه ن دستهیک از ایهر  هاي مؤثر در ارزیابی شاخص

  رابط کاربري -3-1-1- 4
از شبکه اینترنت بـه عنـوان منبـع اطالعـاتی و ابـزار      با پیشرفت سریع و استفاده روز افزون 

رابـط کـاربر   . گاه از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت   تجارت الکترونیکی مطالعه رابط کاربر وب
بنـابراین هـدف، طراحـی    . اسـت  ضعیف یکی از دالیل غیر قابل استفاده شدن صـفحات وب 

اسب با انتظارات کاربران باشد و بـه آسـانی   ابزاري است که خوشایند بوده و در عین حال من
ت تعامـل کـاربران بـا آن    یـ فیگاه ک هر وب يت رابط کاربریفیک. [28] بتوانند با آن کار کنند

) 1 دسـته کلـی    5 هـا شـامل   گـاه  وب يرابط کـاربر  هاي شاخص. سازد یگاه را مشخص م وب
) 4رفتـه،  ر بـه کـا   يا چندرسـانه  يهـا  جلـوه ) 3رابط کاربر،  یطراح) 2 یعموم هاي شاخص
هـاي   هستند که در ادامه ریز شاخص يناوبر) 5گاه، و  و وب ياستفاده از رابط کاربر يراهنما

   .هر دسته را به جزئیات مطرح خواهیم نمود مؤثر در ارزیابی
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  هاي عمومی شاخص 3-1-1-1- 4
بـه شـرح زیـر     هـا  گاه کیفیت و کارایی رابط کاربري وب مؤثر در ارزیابیي عمومی ها شاخص
  :است

هـاي خـوب، بـد و     این شـاخص بـا گزینـه   : [21]گاه  وب يکاربر پسند بودن رابط کاربر −
  .شود می متوسط ارزیابی

 مرورگرها  یها در تمام افزونهفعال بودن  −

  به صورت کامل  افزونه يبارگذار −

  ActiveXو  افزونهگاه بدون دانلود  قابل استفاده بودن وب −

  ش مناسبینما ير استاندارد برایگاه به فونت خاص غ از وبین −

  ]244[گاه  ارائه آمار بازدیدکنندگان در وب −

  ]244[ امکان مشاهده تعداد کاربران برخط −

  .این شاخص کمیتی نسبی است: گاه مطابق با عملکردشان هاي وب ممناسب بودن پیغا −

  [85]گاه  چند زبانه بودن وب −

به معنی هر  شخصی سازي وب: گاه توسط کاربر ي شخصی در وبها میتنظامکان انجام  −
  .کاري است که کاربر تجربه شخصی سازي وب را داشته باشد

 ]192[هاي صوتی  مانند نسخهوجود تمهیداتی براي کاربران نابینا ه −
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 طراحی 3-1-1-2- 4

بایسـت کـافی،    گـاه مـی   گاه، طراحی ساختار آن است محتواي وب اول در طراحی وب مسأله
گاه و طراحی صـفحات   طراحی به دو بخش طراحی کل وب. باشدکامل و مرتبط با نیاز کاربر 

ه متعلـق بـه   گـا  باشد که وب اي طبقهبایست مرتبط با  میگاه  وبطراحی . شود آن تقسیم می
مطالعه  را بایست با یک نگاه کلی بتواند محتویات صفحه را بدون آنکه آن کاربر می. آن است

زمـان  ) 1: [190] استاندارد این فوایـد را داراسـت  به صورت  طراحی وب. نمایند، درك نماید
) 4تر در امتیازدهی موتورهاي جستجو امتیاز باال) 3بهتر ي پذیر دسترس) 2 تر عیسر دریافت

بایسـت بـه نحـوي باشـد کـه       گاه مـی  طراحی وب. تر خواهد بود توسعه و نگهداري آن آسان
نوشتار ساده و خالصه داشته باشد، زیرا ایـن نشـانه احتـرام بـه     . منطبق بر رفتار کاربر باشد

. [75] اال نداشـته باشـد  هاي خواندن در سطح ب زمان کاربر است و عالوه بر آن نیاز به مهارت
گـاه در لحظـه    گذاري مثبـت وب  تأثیرنقش اصلی در  1عناصري همانند رنگ و حروف چینی

  .[116] اول دارد
بایست به نحوي باشد که نیازهاي کـاربران را بـرآورده نمایـد و     می طراحی صفحات وب

عالوه بر اولویت . دهند انجام می این اطمینان را ایجاد نماید که کاربران کارشان را با موفقیت
گاه مطـرح   بودن وب مسائل دیگري همانند عملیاتی ،دهی در ارزیابی خدمتقرار دادن نحوه 

در . [99] مهـم آن اسـت   يهـا  شاخصاز جمله  خدماتگاه و  شود که ارزیابی طراحی وب می
و مطالـب   [36]زیـادي وجـود دارد    هاي بـرخط  هاي زیاد و لیست گاه مثال مورد طراحی وب

که اطالعاتی در مورد طراحی و معماري و کیفیت  [116 ,54]زیادي در این مورد وجود دارد 
  :به شرح زیر استي طراحی ها شاخصریز . اند و الگوي آن ارائه نموده

  [97] گاه وب ثابت در کل  وجود یک قالب −

                                                 
 Typographyمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
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  [75]گاه  حه تکراري در وبصف نبود −

  TAB [4]نحوه عملکرد  مناسب بودن −

  ]192[طراحی با فلش  −

یـک طراحـی   :  [246 ,245 ,75]هـا   متن و عنـوان  يخوانا و مناسب برا يها قلمانتخاب  −
هـاي   قلـم در صفحه استفاده نماید زیرا صـفحاتی کـه    قلم 3بایست حداکثر از  خوب می

مـورد  نظریـات متفـاوتی در   . نماینـد  بودن متن را دچار مشکل مـی متفاوتی دارند خوانا 
طوري بـزرگ نباشـد    قلم که اندازهاصلی آن است  مسألهبیان شده است ولی  قلم اندازه

  .گاه خسته و خارج شود که باعث شود کاربر از وب

   نسخه مناسب براي چاپارائه  −

   pdf  قالبقابلیت تبدیل و چاپ محتوا به  −

اگر از صفحه پیش فرض استفاده شـود   :[246]» صفحه پیدا نشد«ه سازي صفح شخصی −
  .گاه نخواهند داشت چون راهنمایی براي ماندن در وب ،گاه خواهند رفت کاربران از وب

  [246 ,245 ,75] متون ییخوانا در ها رنگ توسط مشکل جادیا عدم −

این شاخص  :[246]هاي مختلف متن اصلی  پذیري صفحه در تفکیک بودنقابل مشاهده  −
  .[247] قابل محاسبه است AnyBrowserبا ابزار 

  [239] گاه توجه به گستره مخاطب و اهداف وب −

  ایجاد تمایز بین محتواي مهم و غیرمهم −

هـا، مقـاالت، محصـوالت،     به عنـوان مثـال گـزارش   ( گاه منوها در وبدرست بندي  گروه −
  .این شاخص کمیتی نسبی است. [248]) انتشارات
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 [205]متون محتوا  بودن کد یونی −

  گاه  استفاده از فریم در طراحی وب −

   [249]فرض  شیر پیها با مقاد پر کردن فرم −

   ها در سمت مشتري هاي فرم اعتبارسنجی داده −

  اي رسانه هاي چند ه جلو 3-1-1-3- 4
. ر اسـت ذیپـ  اي امکـان  چند رسـانه  هاي با کمک جلوه مفاهیمو انتقال  امکان تبادل اطالعات

آمـده   زیـر گـاه در   ي وبا هاي چندرسـانه  جلوه گرفته شده براي ارزیابی در نظرهاي  شاخص
  :است

راي صـدا و  هاي مناسب بـراي اجـ  افزار نرم دریافتهایی که امکان  گاه به وب پیوندوجود  −
  ویر را دارند تص

  و حجم و نوع فایل  دریافتقید زمان  −

  [113] در هر صفحه يا چندرسانه يایتعداد اش −

ایـن شـاخص کمیتـی     .گاه و بخش مورد نظر ي با اهداف وبا تناسب محتواي چندرسانه −
  .نسبی است

متفـاوت بـا    يبانـدها  يافـت بـا پهنـا   یبه منظـور در  يا چندرسانه يمحتوا ينه سازیبه −
متفـاوت   يبانـدها  يپهنـا  يمتفـاوت بـرا   يها نسخه يدارا گاه وب: متفاوت يها تیفیک

  .باشد
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  راهنما 3-1-1-4- 4
  :راهنماي کاربر در زیر آمده است یگرفته شده براي ارزیاب نظرر ي دها شاخص

  [115]در راهنماي کاربر امکان جستجو  −

است و یا فایـل قابـل    HTMLآیا راهنماي کاربر به صورت صفحات  :نوع راهنماي کاربر −
  ؟است دریافت

  آن صفحه  گیري از خدمات گاه براي بهره در هر صفحه از وب راهنماي برخط وجود −

  [93]به راهنما در هر صفحه  پیوند وجود −

  ناوبري 3-1-1-5- 4
 مسـأله ایـن  . اي براي رسیدن به مقصد با استفاده از پیمودن مسیر بهینه است وسیله ناوبري

مشـاهده  . شـود  به وسیله مراجع و پیوندهاي موجود در متن و سراسـر صـفحات ایجـاد مـی    
تواننـد مطالـب مـورد نیـاز     بایست با آزادي، راحتی و اطمینان ناوبري کنند تـا ب  کنندگان می
 هـا  شاخص نیتر مهمدهد ناوبري قابل استفاده یکی از  مطالعات قبلی نشان می. خود را بیابند

سیسـتم نـاوبري نقـش اصـلی در     . [251 ,250 ,106]هـا اسـت    گـاه  براي بررسی کیفیت وب
را بـه   نـاوبري امکـان دسترسـی بـه اطالعـات     . کننـد دارد  گاه می اي که کاربران از وب تجربه

 توانـد فوایـد تجـاري    ناوبري درست می. دهد صورتی که به فهم بیشتر مطالب کمک کند می
   .[252 ,190]گاه داشته باشد  براي دارندگان وب

p هاي عمومی شاخص  
  : است در ادامه آمده مورد بررسی در ناوبريعمومی ي ها شاخص 
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 یتمـام بایسـت در   ابزار نـاوبري مـی   :[97]صفحات  یدر تمام کسانی ياوبرنابزار وجود  −
در غیر این صورت اگـر پیونـدها بـه صـورت     . باشد  قالبدر یک مکان و به یک  صفحات

  .بینی در صفحات ظاهر شوند، کاربران گیج و خسته خواهند شد غیر قابل پیش

هاي بـزرگ   گاه گاه براي وب ود بودن نقشه وبموج :[253 ,245 ,75]گاه  نقشه وب وجود −
تواننـد   گـاه مـی   مشاهده کنندگان از نقشه وب. [253 ,97 ,75] و پیچیده مورد نیاز است

هاي موتورهاي جسـتجو بهتـر    استفاده کنند تا مسیر خود را بیابند و عالوه بر آن خزنده
  .عمل خواهند کرد

  [5]طح باالتر در هر صفحه براي رفتن به یک س پیوند وجود −

کنندگان  مشاهده :از تمامی صفحاتگاه  براي بازگشت به صفحه اصلی وب پیوندي وجود −
گاه شده باشند و بنابراین نیاز بـه   ممکن است از طریق صفحات میانی و داخلی وارد وب

  .دسترسی به صفحه اول دارند

بیشـینه  . [75]ک صفحه رسـید  شود تا به ی هایی که انجام می تعداد کلیک :گاه عمق وب −
 3روانشناسی طراحـی صـفحات در عمـق بـیش از      از نظر .باشد 3گاه حداکثر  عمق وب

  .[75] بازدید کنندگان خواهد شد  سطح باعث سردرگمی

منوها را بتوان به راحتی استفاده کرد و : [246] از منوها ی استفادهراحت و ییایگو زانیم −
بر هـیچ چیـز   رقابل فهم بسیار مهم است و براي کا گاه و ناوبري ر وبساختا. گویا باشند

گاه را به صورت مخفیانه و خـارج   وب آزرده کننده تر از آن نیست که بخشی از اطالعات
  .[246] از دید کاربر قرارداد

 اول م از صفحه یبه طور مستق گاه وبمهم  يها بخشبه  یامکان دسترس −

 Nibblerاین شـاخص بـه کمـک ابـزار      :[246]خوانا و دقیق   ناوبري هاي برچسبوجود  −
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هـا را بـه چـه     آن کاربران نبایـد حـدس بزننـد کـه نـاوبري      .گیري است اندازه قابل [71]
 دقیق مشـخص  بایست با استفاده از برچسب اي خواهد برد بلکه مقصد ناوبري می صفحه
  باشد

  مشخص بودن مکان کاربر در هر صفحه −

  بدون ماوس  ناوبريامکان  −

 .[111] ي مناسب صفحاتگذار ترتیب وساختار  −

p گیري سامانه جستجو و گزارش 

نماید تا مطلبـی را   جستجوي آن است که به کاربران کمک می ،ها گاه یکی از خصوصیات وب
مزیت آن این است که بازدیدکنندگان نیازي بـه  . بتوانند به راحتی پیدا نمایند که نیاز دارند

د نـ نمایـد نخواه  گاه هـدایت مـی   که کاربران را به خارج از وبو استفاده از موتورهاي جستج
کـاربران  . گاه بـا آن سـر و کـار دارد    جستجو بخش اصلی است که کاربر در وب. [97]داشت 

گاه انجـام   که در موتورهاي جستجو انجام دهند در جستجوي وب عالقه دارند تا همان کاري
کـاربر بـراي   ر مـورد انتظـا   ي شناسـانه  روانبایسـت مـدل    گاه می موتور جستجوي وب. دهند

گیـري   سامانه جسـتجو و گـزارش  ي قابل بررسی در ها شاخص. [190] جستجو را پیاده نماید
  :به شرح زیر است

  زمان بندي بایگانی بر اساس وجود گروه −

 بایگانی به صورت درختیامکان دسترسی به  −

 امکان جستجو در بایگانی بر اساس تاریخ −

 امکان جستجو در بایگانی بر اساس عبارت −
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  ؟[97]گاه سامانه جستجو دارد  وب −

  ؟[97]گاه  توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از موتور جستجوي وبوجود  −

  ؟[246]رابط کاربر سامانه جستجو  مناسب بودن −

  ستجوي کاراج −

  جستجوي پیشرفته −

  جستجوي عبارت −

  موتور جستجوتوسط تمام مطالب ارائه شده در منبع نمایه گذاري  −

 گویی به جستجوها سرعت پاسخ −

  گاه  وبدر گیري  سامانه گزارشوجود  −

  گیري سامانه گزارشتوسط وجوي انتخابی  امکان تولید پرس −

  گیري سامانه گزارشتوسط بیعی وجوي به زبان ط پرسپشتیبانی  −

  گیري  سامانه گزارشامکان ترسیم نمودار توسط  −

 گیري سامانه گزارشتوسط نسخه مناسب براي چاپ امکان تولید  −

  يآور فن -3-1-2- 4
از بـه  یاست که ن ییها گر جنبهیگاه از د به کار رفته در وب يافزار و سخت يافزار نرم يآور فن
همچـون   یعمـوم  هـاي  شـاخص ) 1  هـاي کلـی    نـدي ب دستهها شامل  ن جنبهیدارد، ا یبررس
) 3 يافـزار  و سـخت  يافـزار  نـرم  يت خطاهـا یریمد) 2و خادم،  يسمت مشتر يها يآور فن

قابـل   يهـا  انهیبا پا يسازگار) 4ج، یمختلف و را يعامل و مرورگرها يها ستمیبا س يسازگار
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 هاي مؤثر در ارزیابی امه ریز شاخصهستند که در ادمورد استفاده  يها رساختیز) 5و  حمل
  . هر دسته را به جزئیات مطرح خواهیم نمود

  هاي عمومی شاخص 3-1-2-1- 4
گـاه بـه    کـار رفتـه در وب  بـه   يآور کیفیت و تناسب فن مؤثر در ارزیابیي عمومی ها شاخص

  :شرح زیر است

 (DHTML  يآور فـن گـاه از چـه    وب :مشـتري  سمت هاي وب يآور فناز  مؤثراستفاده  −
Jscript, (Action Scrip ؟نماید ستفاده میطرف مشتري ا  

سـمت سـرور    يآور فـن گـاه از چـه    وب :سمت سـرور  هاي وب يآور فناز  مؤثراستفاده  −
 ,ActiveX, Perl, ASP.NET, JSP, ColdFusion, PHP, Python ( ؟نماید استفاده می

Ruby, CFML(  

 Flash, Silverlight, JRE(اسـت؟   يآور فـن گاه وابسته بـه کـدام    پردازش گرافیکی وب −
  )کدام دیگر و یا هیچ يآور فن

   گاه براي استفاده از وب نیاز به نصب افزونه −

 :و تعامـل  جهت افـزایش سـرعت  ) Ajaxمانند ( 1هاي غیرهمگام گاه از روش وباستفاده  −
امکان ارتباط با سرور بـدون تعامـل کـاربر و بـدون      Ajaxهاي غیر همگام همانند  روش

و بـه صـورت غیـر همگـام      تداخل با کارهایی که در صفحه نمایش در حال انجام اسـت 
  .آورد می فراهم

 هاي تایپ پارسی بدون تغییر زبان سیستم  گاه از مکانیزم وبپشتیبانی  −

                                                 
 Asynchronousمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
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  مدیریت خطا 3-1-2-2- 4
 :به شرح زیر استخطا  کیفیت مدیریت مؤثر در ارزیابیي ها شاخص

  [75] 1خطا در کدنوشتهوجود یا عدم وجود  −

  [245]گاه  خطا در صفحات وبوجود یا عدم وجود  −

هـاي   گـاه پیغـام   اگـر وب  :گاه خطاي مناسب شامل دلیل رخداد خطا در وب پیغاموجود  −
گاه تعامل کرده و به هـدفی کـه از    با وب تر احترتوانند  مناسب داشته باشد کاربران می

  .دستیابی داشته باشند تر عیسرگاه دارند  رجوع به وب

  در صورت رخداد خطاکاربر راهنمایی  −

 در صورت رخداد خطـا در ورود اطالعـات  مورد خطا و پیشنهاد چگونگی اصالح آن ارائه  −
  [239]توسط کاربر 

گاه کـه بـه واسـطه رخـداد آن اسـتفاده از       در وب) طح نشستمثال در س( ییوجود خطا −
  ر نباشدیپذ گر امکانیگاه در آن نشست د وب

 سازگاري با مرورگرهاي مختلف 3-1-2-3- 4

. امروزه مرورگرهاي زیادي وجـود دارنـد  . [254] هاي وب هستند بستر برنامه مرورگرهاي وب
مرورگرهـایی کـه هـم اکنـون      [255]منتشر شد  2009بر اساس آماري که در دسامبر سال 

 ) 8/12 (IE7 %)9/10(%  IE8)5/13(% گیـرد عبارتنـد از   بیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار مـی     

IE6%)6/46 (Firefox %)8/9 (Chrome  
%)6/3 ( Safari %)3/2 (Opera .      بنابراین مشکالت مربـوط بـه سـازگاري مرورگرهـا یکـی از

                                                 
  Scriptفارسی کلمه انگلیسی  معادل 1
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داشت، زیرا به خاطر اخـتالف در   در نظر بایست گاه می مسائل اصلی است که در طراحی وب
نتـایج متفـاوتی در مرورگرهـاي     صـفحه پشتیبانی از اسـتانداردهاي وب ممکـن اسـت یـک     

  :نماییم را بررسی می زیر هاي شاخصدر این زمینه . مختلف تولید نماید

اسـبه  قابـل مح   BrowserShotاین شاخص بـا ابـزار    : IE 6,7,8مرورگر قابلیت اجرا در −
 .[229]است 

قابـل محاسـبه     BrowserShotاین شاخص بـا ابـزار    :FireFoxمرورگر  قابلیت اجرا در −
 .[229]است 

قابـل محاسـبه     BrowserShotاین شاخص بـا ابـزار    : Chorme مرورگر قابلیت اجرا در −
 .[229]است 

ه اسـت  قابل محاسب  BrowserShotاین شاخص با ابزار  : Operaمرورگر قابلیت اجرا در −
[229]. 

قابـل محاسـبه     BrowserShotاین شاخص با ابـزار   :NetScapeمرورگر  قابلیت اجرا در −
 .[229]است 

قابل محاسبه اسـت    BrowserShotاین شاخص با ابزار  :Safariمرورگر  قابلیت اجرا در −
[229].  

در صـورتی کـه تمـام مرورگرهـا را پشـتیبانی       روي مرورگرهاي خـاص قید قابلیت اجرا  −
  .[5] نماید مین

گاه ممکن است  وب بعضی از خصوصیات عملیاتی :ي مختلفها عامل ستمیسسازگاري با  −
تـوان بـه طراحـی     هاي مختلف قابل اجرا نباشد که از آن جمله مـی  عامل که در سیستم

ــرد  سیســتمیهــاي  گرافیکــی و بعضــی فراخــوانی ــام ب از آنجــایی کــه . [257 ,256]ن
 یتمـام گـاه بـراي    کـه وب  مسألهختلفی امروزه در حال استفاده است این مرورگرهاي م

   .قابل استفاده باشد از اهمیت باالیی برخوردار است کاربران
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  هاي قابل حمل سازگاري با پایانه 3-1-2-4- 4
  :به شرح زیر استهاي قابل حمل  ي قابل بررسی در زمینه سازگاري با پایانهها شاخص

هـاي قابـل حمـل بـا      اهتگپروتکل ارتباط دس 1WAP [258]: WAPگاه از  پشتیبانی وب −
 HTMLهمانند ( 2WMLهایی که با  گاه تنها وب. سیم است اینترنت از طریق ارتباط بی

باشند، قابل نمایش  WMLباشند و یا به صورت پویا قابل تبدیل به  نوشته شده ) در وب
  .[232] ل بررسی استقاب PCmanاین شاخص با ابزار . هستند WAPدر مرورگر 

 MobileOk ایـن شـاخص بـا ابـزار     :هاي موبایـل  اهتگپشتیبانی از دساي با  وجود نسخه −

Checker  [259] نمـایش مناسـب در    گاه را از نظـر  این ابزار وب. گیري است اندازه قابل
  .دهد موبایل مورد بررسی قرار می

 ,OperaMobileرهـاي موبایـل هماننـد    گرورآیـا بـا م   :سازگاري با مرورگرهاي موبایـل  −

OperaMini, SkyFire, Safari, FireFoxMobile, Microsoft IE for Mobile, Bolt, 
Blazer ؟ ســازگاري بــا مرورگــر ســازگاري داردOperaMini ســاز  بــا اســتفاده از شــبیه

OperaMini  [231] قابل محاسبه است . 

ــازگاري  − ــتم س ــا سیس ــل ب ــل  عام ــف موبای ــاي مختل ــا :ه ــتم  آی ــا سیس ــل ب ــاي  عام ه
Symbian,Windows Mobile, iPhone, UIQ هــاي موبایــل  عامــل و دیگــر سیســتم

 BrowserCamبـا ابـزار    Windows Mobileسازگاري با سیستم عامـل  . سازگاري دارد
 .[230] است قابل محاسبه

 خاص براي موبایل  CSSوجود  −

  

                                                 
  Wireless Application Protocolمخفف عبارت انگلیسی  1
   Wireless Markup Languageمخفف عبارت انگلیسی  2
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  زیر ساخت 3-1-2-5- 4
  :به شرح زیر است يورآ فني قابل بررسی در زمینه زیر ساخت ها شاخص

این . گاه توسط چه سازمانی فراهم شده است پهناي باند وب :کننده پهناي باند نام فراهم −
  .[260] است IPAdressFinderشاخص قابل محاسبه با ابزار قابل محاسبه با ابزار

این شـاخص قابـل    :[258]گاه  العمل وب میزان انتظار براي زمان اولین تعامل و یا عکس −
  .است Pingdom [39]و  WebSitePlus [41]محاسبه با ابزارهاي 

شـود   يبارگـذار گـاه در مـدت زمـان زیـادي      اگر صفحه اول وب :گاه وب زمان بارگذاري −
ر بیشتر افـراد از پهنـاي   حتی با آنکه در حال حاض. گاه را ترك خواهند نمود کاربران وب

 تـر  کـم باعث شده صبرشان  مسألهاین  همان اندازهنمایند ولی به  وسیع استفاده می باند
قابل  Alexa [112]و  WebSiteOptimization [233] هاياین شاخص با ابزار. نیز بشود

  .محاسبه است

 .محاسبه است قابل Pingdom [39]این شاخص با ابزار  :زمان اتصال −

  تیامن -3-1-3- 4
گـاه   امنیت براي اسـتحکام سـاختار وب  . است  تجارت ياز مسائل مهم برا یکی گاه وبت یامن

 نمایـد  گاهی که امن نباشد کاربران را بـه سـمت خـود جـذب نمـی      زیرا وب استبسیار مهم 
کـاربران از انجـام    نظـر کـردن   صـرف عالوه بر آن نبود امنیت یکی از عوامـل اصـلی   . [120]
 يرین و تـداب یقواناز منظر داشتن  گاه در بخش امنیت، وب .[261]است هاي بر خط  کنشترا
  . [97]گیرد  مورد بررسی قرار می یاطالعات يها ستمیگر سیو د گاه وب حفاظت اطالعات يبرا
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  هاي عمومی شاخص 3-1-3-1- 4
  :شرح زیر است ها به گاه امنیت وب هاي عمومی مؤثر در ارزیابی شاخص

 CookieViewerابـزار  اسـتفاده از  با این شاخص  :[5] یر فعال شدن کوکیغ یبازه زمان −
  .قابل مشاهده است [193]

شـده بـا اسـتفاده از پروتکـل      يکاربر به سرور به صورت رمز نگار امکان تبادل اطالعات −
SSL [97] شـود  یا شـامل مـ  گاه کـه منـابع مهـم و حسـاس ر     از وب ییها قسمت يبرا: 

را در معـرض   گـاه  وب FTPا یـ  HTTPشده هماننـد   ير رمزنگاریاستفاده از ارتباطات غ
  .قرار خواهد داد یتیحمالت امن

   SSLنامه  یگواه داشتن −

  گاه وب SSL ي نامه یگواه میزان اعتبار −

   یکوک يرمزنگار −

  یتیش فرض مربوط به هشدار امنیش صفحه پیعدم نما −

  [98] گاه وبمورد استفاده در  يها ننده افزونهمنتشر ک اعتبار −

و به صـورت   خادمکنترل اعتبار داده در طرف : [262]داده در طرف سرور  یاعتبار سنج −
انجـام   خادمداده در  یرا اگر اعتبار سنجیز. کد نوشته انجام نشود و در سرور انجام شود

ا با اسـتفاده از  یو  يدر بخش مشتر ر فعال کردن کدنوشتهیبا غ یتوان به راحت یشود م
ه یـ بـه بق و را انجـام نـداده    ید، اعتبار سنجینما ینم یبانیکه کدنوشته را پشت يمرورگر

  .[263] افتیمنابع دست 

  [263] کیاتومات یتیامن يها غامیپ نمایش −

  .شود یم یابیارز یتواند نسب یم شاخصن یا :[258] یتیخچه حمالت امنیتار −
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  یص کاربر انسانیتشخ −

  گاه در وبمختلف  یسطوح دسترسوجود  −

تـوان ایـن شـاخص را     هاي کوکی می با بررسی فایل: له کاربریبوس یش کوکیرایامکان و −
  .بررسی کرد

  [264]  انهیک کاربر به صورت همزمان از دو پایامکان ورود  −

  ن ورود کاربر یزمان آخر نمایش −

پســت  در صــورت ارائــه خــدمات TLSو  SSLامــن از طریــق  عــاتامکــان تبــادل اطال −
  الکترونیک

  یتیامن صفحات مهم از نظر يبرا 1يگذار نشان غیر فعال بودن امکان −

  [122]در صورت ورود کلمه عبور نادرست به تعداد دفعات مشخص مسدود کردن کاربر  −

  ی اعتبار شدن جلساتب يبرا یبازه زمانوجود  −

  ها  یارسال کوک يامن برا يها پروتکلاستفاده از  −

 در صورت فراموش کردن  یکلمه عبور قبل ارسال اید یساختن کلمه عبور جد −

  در صورت فراموش کردن کلمه عبورپرسیدن سؤال امنیتی  −

   2»ووج رشته پرس« يرمزنگار −

  ]265[از کاربر  يات عبور قوکلم پذیرفتن −

 کلمه عبور در انتخاب  براي کمک به کاربر يابزار وجود −

                                                 
  Bookmarkingمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 Query Stringمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
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  حفظ حریم شخصی  3-1-3-2- 4
هـاي عمـومی ذکـر    گاه وبعنوان یک عنصر مهم در در اکثر منابع، حریم شخصی و امنیت به

از . [205 ,151 ,18 ,15]گـاه بایـد عبـارت حـریم شخصـی واضـح داشـته باشـد          وب. اندشده
و از  [205 ,151]هاي رمزنگاري محافظـت نمایـد   شخصی شهروندان از طریق روش اطالعات

قـانون   .[151 ,18]اطالعات شهروندان در برابر هر نوع فرد یا سازمان سومی حمایـت نمایـد   
شخصـی   يهـا  امیـ پفصـل سـوم حمایـت از داده    تجارت الکترونیک، باب سوم، مبحـث اول،  

 :است که در ادامه آورده شده است )1حمایت از داده(

قـومی یـا    يهـا  شهیرشخصی مبین  يها امیپذخیره، پردازش و یا توزیع داده  -58ماده 
راجـع بـه وضـعیت     يها امیپعقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی و داده  يها دگاهیدنژادي، 

بـه هـر عنـوان غیـر قـانونی       هـا  آنجسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح 
  .است

در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شـرط آنکـه محتـواي داده     -59ماده 
 يهـا  امیپپیام وفق قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده 

  :شخصی در بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد
  .واضح شرح داده شده باشنداهداف آن مشخص بوده و به طور  -الف

بـراي   آوري جمـع داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام  -ب
گردد و تنها بـراي اهـداف تعیـین شـده      آوري جمعشخص موضوع داده پیام شرح داده شده 

  .مورد استفاده قرار گیرد

  .داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد -ج

شخصی مربوط  يها امیپحاوي داده  يا انهیرا يها پروندهضوع داده پیام باید به شخص مو -د
                                                 

 Data Protectionمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1



  171 هاي حاکمیتی گاه مؤثر در ارزیابی وب هاي شاخص
 

 

  .ناقص و یا نادرست را محو یا اصالح کند يها امیپبه خود دسترسی داشته و بتواند داده 

هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محـو  ر شخص موضوع داده پیام باید بتواند د -ه
  .شخصی مربوط به خود را بنماید يها امیپداده  يا انهیراکامل پرونده 

مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی  يها امیپذخیره، پردازش و یا توزیع داده  -60ماده 
این قانون بـه پیشـنهاد وزارت بهداشـت،    ( این قانون) 79(است که در ماده  يا نامه تابع آیین

 هیـأت کشور تهیه و بـه تصـویب   درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
  .خواهد آمد) وزیران خواهد رسید

سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام، از قبیـل اسـتثنائات، افشـاي     -61ماده 
ل دیـدبانی و کنتـرل   ئوآن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراکردهـاي ایمنـی، نهادهـاي مسـ    

ـ   يها امیپجریان داده   و میجـرا (قـانون  اب چهـارم ایـن   شخصی به موجب مواد منـدرج در ب
  .مربوطه خواهد بود نامهو آیین) هامجازات

 ي در نظـر هـا  شـاخص هاي انجام گرفتـه   بر اساس قانون حفظ حریم شخصی و پژوهش
  :آمده است زیرگرفته شده در حفظ حریم شخصی با رویکرد امنیت در 

  [202] مزنگاري شدهکاربر به صورت ر نگهداري اطالعات −

بررسـی   Chromeاین شاخص از طریق مرورگر  :گاه وب در کد مخرب یا جاسوس وجود −
  .شود می

  [5]گاه در صورت غیر فعال بودن کوکی  وب عملکرد درست −

 گاه در وباز کاربر  یاضاف اطالعات ا عدم پرسشیپرسش   −

  



  هاي حاکمیتی ایران گاه راهکار پیشنهادي جهت ارزیابی وب: فصل چهارم 172

 

 

  محتوا -3-1-4- 4
هـا از   گـاه  وب بنابراین ارزیـابی  ،موجود در اینترنت بسیار وسیع است جایی که اطالعات از آن

ولـی   ،نمایـد  اگرچه طراحی صفحات چشم کاربران را خیره می. منظر محتوا بسیار مهم است
گـاه   ها را به بازگشـت بـه وب   گاه نگه داشته و آن محتوا آن چیزي است که کاربران را در وب

عالوه بـر آن محتـوا عامـل مهمـی بـراي بـاالبردن امتیـازدهی موتورهـاي         . نماید تشویق می
مفهوم محتوا به تکمیـل بـودن اطالعـات فـراهم شـده بـه       . گاه خواهد بود جستجو براي وب
ـ  ،[205 ,115]، مرتبط بودن، صحت، قابلیت اعتماد و مفید بودن صورت برخط روز رسـانی   هب

سازگاري اطالعـات و فرمولـه سـازي واضـح      ،[205 ,151]هم شده مداوم، انتشار اطالعات فرا
  گرددباز می [205 ,115]بر اساس مخاطب  ها آن

گاه بسته بـه   شود که وب یگفته م یها، محتوا به مطالب گاه وب یابیمراحل ارز ي هیدر کل
همچـون   یمطـالب  از ين مطالب جدایگذارد و ا یخود به اشتراك م يکار یمش اهداف و خط

هـاي مـؤثر در ارزیـابی     در ادامـه شـاخص  . گـاه اسـت   سازمان و وب یتماس و معرف اطالعات
  .ها را بررسی خواهیم نمود گاه کیفیت و کمیت محتواي وب

  هاي عمومی شاخص 3-1-4-1- 4
  :به شرح زیر استها  گاه محتواي وب یابیارزهاي عمومی مؤثر در  شاخص

  .کمیتی نسبی استاین شاخص  :ها ا و قابل فهم بودن عنوان سر فصلگوی −

  صفحات یتماموجود عنوان در  −

  [241]با سر فصل  مطابق بودن اطالعات −

  .است یاین شاخص نسب :[266]گاه  وب تیمأمورمطابق بودن محتوا بر اساس هدف و  −
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  .است ینسب یتیخص کماین شا :همپوشانی نداشتن محتواي صفحات با یکدیگر −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم :[218] گاه گویا و روشن بودن متون محتواي وب −

 ]244[» در دست ساخت«صفحه با عنوان  وجود −

 .باشداي در دست ساخت  تکمیل شدن صفحه در صورتی که صفحهذکر زمان  −

 گاه  هاي فرهنگی در طراحی وب ویژگی گرفتن نظرر د −

 تـر  بـزرگ اي از سـازمان   گاه زیر مجموعه در صورتی که وبگاه سازمان  وب آرمقراردادن  −
  [206]است

 گاه  عنوان صفحه در وب یکتا بودن −

 .ثانیه اجرا شود 3که بیش از  یدر صورت امکان قطع کردن صدا در صفحات وب −

  [267]مورد بازبینی قرار گرفتن مطالب   −

ایـن شـاخص    :[267 ,113]ا عکس، نمـودار، صـدا و تصـویر مـرتبط     همراه بودن متون ب −
  .است ینسب یتیکم

نام نویسنده، سمت یـا   هاي گزینهاین شاخص با  :]268[ نویسنده محتوا وجود اطالعات −
  .شود می ارزیابی بخش نویسنده و ندارد

  [98] کنندگان مشخص بودن ویرایش −

  .به طوري که به فهم مطالب کمک کنندها  وضوح شکل −

ایـن   :[267]ي و منـو  گـذار  همانند فهرست مطالب، نمایـه  بودن اطالعات یمراتب سلسله −
  .شود می خوب، متوسط و بد ارزیابی هاي گزینهشاخص با 

خـوب، متوسـط و    هاي گزینهاین شاخص با  :[246]ر مطلب محتواي خالصه و گویا از ه −
  .شود می بد ارزیابی
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خـوب، متوسـط و بـد     هـاي  گزینـه این شـاخص بـا    :[111] پوشش و جامعیت اطالعات −
  .شود می ارزیابی

  داشتن مطالب و ابزارهاي مرتبط قابل دریافت −

و بـه عبـارتی    CSSهـاي صـفحات و    توا در صورت نبـودن عکـس  در دسترس بودن مح −
عالوه بر افراد ناتوان موتورهاي جستجو نیاز دارند تـا بـه طریقـی     ALT داشتن برچسب

عکس را شناسایی نمایند خصوصا زمانی که از عکس براي محتواي کلیدي همانند منـو  
هـا را شناسـایی    اي جسـتجو آن زیـرا در غیـر ایـن صـورت موتورهـ     . شـود  استفاده مـی 

  .قابل محاسبه است Nibller [71]این شاخص با ابزار . [246] نمایند نمی

 وجود بایگانی محتوا  −

  رعایت حقوق پدید آورندگان 3-1-4-2- 4
به همان نسبت مسائل مربوط  ،کند به همان میزان که شبکه جهانی اینترنت وسعت پیدا می

گاه امري  پدید آورندگان براي بقا و اعتبار وبرعایت حقوق . شود ین بیشتر میمؤلفبه حقوق 
  :به شرح زیر استي مطرح شده در این زمینه ها شاخص. اید می ضروري به نظر

بـرداري از مطـالبی    گاه در خصوص حقوق استفاده و چگونگی بهـره  وجود مطلبی در وب −
کـاربران را جلـب    کـه توجـه   نیمؤلفذکر بیانیه حقوق : [97]گاه است  که متعلق به وب

  .نماید می

بـرداري از مطـالبی    گاه در خصوص حقوق استفاده و چگونگی بهـره  وجود مطلبی در وب −
  گاه گاه نیست در وب که متعلق به خود وب

رعایت حقوق معنوي پدیدآورندگانِ چه مقداري از محتوایی را که توسط سازمان تولیـد   −
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  .این شاخص کمیتی نسبی است: نشده است

  [218]گاه  ن نویسندگان مطالب وبمشخص بود −

  [5] مرحلهگاه در هر  کنندگان مطالب وب مشخص بودن ویرایش −

  دقیق و صحیح به مراجع و منابع ارجاع −

  گاه که پدیدآورندگان آن مشخص نباشد وجود یا عدم وجود مطالبی در وب −

  روزرسانی  به -3-1-5- 4
  مبهمـی  د اطالعـات نزرسانی آن مشخص نباشرو اطالعاتی که به طور ایستا باشد و یا زمان به

گاه از جملـه   گر مطالب وبیمحتوا و د یروزرسان به. ها اطمینان کرد توان به آن و نمی هستند
 يجداگانه برا يبند ک دستهیکه  يها است به طور گاه وب یابیار مهم در ارزیبس هاي شاخص

تـوان بـه    بنـدي مـی   ي مطرح در این طبقـه ها شاخصاز . گرفته شده است نظرر ن مقوله دیا
  : اشاره نمود زیرموارد 

  .[269 ,97] صفحات بطور متناوب يروز نگهداشتن محتوا به −

  گاه  وب یروزرسان به یزمان يها متوسط بازه −

  گاه وارد شده وبکه محتوا در  ين باریزمان اول مشخص بودن −

   [97] ا بخشیک مطلب یبه تفک یرسانزرو  ن زمان بهیآخر −

  به صورت متناوب گاه وبکل  یروزرسان  به −

  ش هر بخش و مطلبیرایو و یروزرسان  به يها مشخص بودن زمان −
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  ي پذیر دسترس -3-1-6- 4
ید نما گاه مجموعه قواعدي است که این اطمینان را براي کاربر حاصل می وبي پذیر دسترس

افـراد نـاتوان   . گاه و همچنین هر کدام از صفحات آن دسترسـی داشـته باشـد    که به کل وب
هـا بـا مشـکل مواجـه      وجود دارند که امکان دسترسی به اینترنت را بـراي آن  ایدر دنزیادي 
گـاه   بایست چند شیوه مختلف نمایش داشته باشـد عـالوه بـر آن وب    گاه می وب. است کرده
ي پـذیر  دسـترس تعریف جـامع بـراي   . ي خاصی نداشته باشدافزار نرمزار بایست نیاز به اب می

که  هایی شاخص. ]105[گاه است  توانایی همه افراد براي دسترسی به محتوا و مندرجات وب
سـه   کلـی شـامل  د به طـور  ینما یم يریگ گاه را قابل اندازه ک وبیبه  يریپذ دسترسزان یم

گـاه   کـه وب  ییها تیفعال )2 مانند چندزبانه بودن آن یعموم يها یژگیو) 1  ي کلیبند دسته
گـاه   وباز /بـه  يونـدها یپل یـ تحل) 3 و انجام داده جستجو يموتورها يبرا يساز نهیبهجهت 
سی قـرار  دسته مورد برر 3هر یک از این  هاي مؤثر در ارزیابی در ادامه ریز شاخص .شوند می

  .خواهند گرفت

  هاي عمومی شاخص 3-1-6-1- 4
  :عبارت است ازي پذیر دسترسگرفته شده در بخش  ي عمومی در نظرها شاخص

  .این شاخص با ابزار قابل محاسبه است :[270] هاي مشابه گاه به وب موجود بودن پیوند −

قابـل محاسـبه    Nibblerاین شـاخص بـا ابـزار     :W3C گاه با استاندارد مطابق بودن وب −
  .است

کـاربران در   شـود  یمـ کـه حـدس زده    یگاه بر اساس کلمـات  وب يدینش کلمات کلیچ −
کلماتی کـه کـاربران بـر اسـاس آن جسـتجو      : [270] کنند یمپ یجستجو تا يموتورها
بند با ابزار یا هاي کلیدي که موتورهاي جستجو می کلمه و Alexaدهند با ابزار  انجام می
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EngineView  [271]قابل محاسبه است.  

به صورتی باشـد کـه اسـتانداردهاي    د یبا ابرمتنکدنویسی مربوط به  :CSSمعتبر بودن  −
کـارایی صـفحه را    CSS. مختلف سـازگار باشـد   يمرورگرهارا دارا بوده و  مربوط به وب
یـک نکتـه مثبـت بـراي      HTML/CSSانداردهاي تبعیت از است. [254]دهد  افزایش می

قابـل   W3C CSS-Validatorاین شاخص با ابـزار   .موتورهاي جستجو است يساز نهیبه
 . [225]محاسبه است 

ایـن اطمینـان را بـراي کـاربران فـراهم       XHTMLمعتبر بودن : XHTMLمعتبر بودن  −
 W3Cشـاخص بـا ابـزار     این. گاه براي استفاده در آینده نیز معتبر باشد آورد که وب می

Markup Validator [242] ل بررسی استقاب.  

ن باال بـودن و در دسـترس بـودن    امیز :[97]) روز هفته 7ساعته و  24(ي پذیر دسترس −
ي پذیر دسترسگاه قابل دسترس نباشد میزان  در صورتی که وب. دارد گاه را بیان می وب

 .[227] محاسبه است قابل mon.itorاین شاخص با ابزار . یابد ش میآن کاه

محاسـبه   قابـل  mon.itorاین شاخص با ابزار  :گاه در طول هفته تعداد دفعات خرابی وب −
 .است

گـاه، زمـان الزم    وب IPزمان پاسخ برابر مجموع زمان الزم بـراي اسـتخراج   : زمان پاسخ −
اولین بایـت پـس از اتصـال و زمـان الزم      دریافتگاه، زمان الزم براي  براي اتصال به وب

 قابل محاسبه است  WebSitePlusاین شاخص با ابزار . آخرین بایت است دریافتبراي 
[235].  

پارسـی،   هـاي  شاخص با بررسـی وجـود نسـخه   این  :[85]گاه  امکان چند زبانه بودن وب −
  .شود می ی و عربی ارزیابیانگلیس
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 .است ینسب یتیاین شاخص کم: گاه وب اطالعات بودن روز  منطبق و به −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم: گاه وببودن سطح چند زبانه  −

وب از رنـگ  طراحی خ :[246 ,245]براي خوانایی متن   ها رنگتوسط  عدم ایجاد مشکل −
نمایـد   استفاده می) ه، گرافیک و متنزمین پس(گاه  عناصر وببراي تمامی بندي مناسب 

زیرا . شود نماید استفاده نمی بودن متن را دچار مشکل می خواناهاي متضاد که  و از رنگ
 .کاربران چشم خود را براي خواندن خسته نخواهند کرد

  بهینه سازي براي موتورهاي جستجو 3-1-6-2- 4
گـاه را مشـاهده    سازي براي موتورهـاي جسـتجو تعـداد افـراد بیشـتري وب      هدر صورت بهین

گرفتـه شـده در    ي در نظـر هـا  شاخص. خواهند نمود و قابلیت مشاهده آن بیشتر خواهد شد
  :از ندبندي عبارت این طبقه

ي موتورهـاي جسـتجو را بهبـود    گـذار  وجود فراداده کار نمایه: در صفحات فراداده وجود −
فـراداده نـام، نویسـنده، کلمـه کلیـدي،       هاي مورد ارزیـابی  فراداده. [272 ,270]دهد  می

و همچنـین ابـزار    Nibbler [71]این شـاخص بـا ابـزار    . موضوع، عنوان و تاریخ هستند
Backtags [273] ل محاسبه استقاب.  

  موتورهاي جستجو محتوا برايي  کلیه قابل دسترس بودن −

نشسـت را   اي که اطالعات براي استفاده موتورهاي جستجو به گونهسازي صفحات  بهینه −
 ذخیره نکنند 

  robot.txtوجود فایل  −



  179 هاي حاکمیتی گاه مؤثر در ارزیابی وب هاي شاخص
 

 

  پیوندها 3-1-6-3- 4
بایست پیونـدهاي مشخصـی از صـفحات     دولتی قابل دسترس باشند می که اطالعات براي آن

شود و بنابراین پیوندهایی که ساختار درست نداشته باشند و یا مرده باشند تعامـل بـا   دنبال 
محتـوا و   هـا از نظـر   گـاه  وب بنابراین ارزیابی. برند هاي دولتی را کاهش و یا از بین می گاه وب
ي پـذیر  دسترسپیوندها با رویکرد  ي در نظر گرفته شده در موردها شاخص. مهم است پیوند

  :عبارت است از

هاي قطـع   تعداد پیوند(وجود نداشته باشد  مرده پیوند :[67] هاي قطع شده تعداد پیوند −
گاه براي کاربران بسیار آزاردهنده است  هاي قطع شده در وب داشتن پیوند .[245]) شده

ي گـذار  ن امکان نمایهآعالوه بر . گاه خارج شوند و ممکن است باعث شود کاربران از وب
مناسب را از موتورهاي جستجو خواهد گرفت و کاربران را سردرگم نموده و ایـن تصـور   

ایـن شـاخص بـا     .شـود  گاه نگهداري نمی نماید که به طور فعال و پویا از وب را ایجاد می
  .[221] قابل محاسبه است LinksValidatorار ابز

  .[97]هاي جدید  هاي جدید با پیوند بخشمشخص بودن  −

 .[97] ها محدود است هایی که دسترسی به آن پیوندعدم نمایش  −
  

  ت مخاطبیریمد -3-1-7- 4
گاه اسـت کـه در    هاي بسیار مهم یک وب گذاري به مخاطب از جمله فعالیت مدیریت و ارزش

جهـت   یکلـ  هـاي  شـاخص . اسـت  مندي کاربران مؤثر جلب رضایت میزان مراجعات بعدي و
دسته کلـی مـورد ارزیـابی قـرار      3توانند در  ها می گاه کیفیت مدیریت مخاطبین وب یابیارز

 يریپـذ  تیمسئول) 2گاه،  ک وبیت یزان موفقیو م يگذارتأثیر) 1ها شامل  این دسته. گیرند
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هستند که  يبعد يها ها و استفاده مراجعه يبرا کاربرزه در یاد انگجیا )3، و و احترام به کاربر
  .شوند ها جهت ارزیابی هر دسته ارائه می در ادامه ریز شاخص

  گذاريتأثیر 3-1-7-1- 4
هـاي   شـاخص . گـاه اسـت   وب هـاي مهـم ارزیـابی    گاه از جمله جنبـه  میزان تأثیر گذاري وب

  :شود ندي میب گاه به صورت زیر طبقه تأثیرگذاري وب
  

p هاي عمومی شاخص 

  :به شرح زیر استگذاري تأثیرهاي عمومی  شاخص

ایـن  : [275 ,274 ,91 ,59 ,32] گـاه مـورد نظـر    دهنـده بـه وب   هاي ارجاع گاه تعداد وب −
  .گیري است اندازه قابل Alexa [112]شاخص با ابزار 

قابـل محاسـبه بـا    : گیرنـد  قـرار مـی   ه مورد نظرگا هایی که مورد رجوع وب گاه تعداد وب −
  .Altavistaگاه  وب

قابل محاسبه با موتـور جسـتجوي   : [113]) خود پیوندي(گاه  هاي داخل وب میزان پیوند −
Altavista.  

  گاه تعداد کاربران عضو شده در وب −

  امکان مشاهده لیست کاربران عضو شده −

گاه شاخص خـوبی   گیري ترافیک وب اندازه : [276]ه گا تعداد کاربران مشاهده کننده وب −
گـاه   بیشتر ابزارها تعداد دفعات استفاده از وب. [277]گاه است  موفقیت وب براي ارزیابی

انـد را   و دامنه کاربر بازدیـد کننـده و صـفحاتی کـه بیشـتر مـورد بازدیـد قـرار گرفتـه         
  .گیري است اندازه قابل Alexa [112]ص با ابزار این شاخ. [278]نمایند  گیري می اندازه 
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گیـري   انـدازه  قابـل  Alexa [112]این شاخص با ابزار : تعداد صفحه دیده شده در هر روز −
  .است

تواند کم، متوسـط   بر حسب تعداد نظرات، بازخوردها می: گاه میزان تعامل کاربران با وب −
  .و یا زیاد باشد

بندي  رتبه: Googleبندي صفحات  همچنین در رتبههاي کلیدي و  امتیاز بر اساس کلمه −
Google  امتیـازي کـه بـر اسـاس امتیازبنـدي      . ریاضی دارد دهیچیپمحاسباتGoogle 
ود بر اساس پیوندهاي ورودي بـه صـفحه و عـددي کـه بسـتگی بـه امتیـاز        ش ایجاد می

اگـر امتیـاز یـک     به طـوري کـه  . شود گاه است محاسبه می دهنده به وب صفحات ارجاع
. انـد بـاال خواهـد رفـت     صفحه باال باشد امتیاز صفحاتی که مورد رجوع صفحه نیز بـوده 

به عبارت دیگر . شود هاي امتیازدهی انجام می تحلیل کیفیتی صفحات از طریق الگوریتم
بـه صـفحه وجـود     ورودي کند چه تعداد پیوند بررسی می Googleالگوریتم امتیازدهی 

دارد و یـا   هاي معتبـر دریافـت مـی    گاه گاه پیوند ورودي از وب دارد و عالوه بر آن آیا وب
قابـل محاسـبه   Xinuo  [237]و Self SEO  [236]این شاخص با ابزارهـاي  . [279]خیر 
  .است

p وب ضریب نفوذ  

گـاه در   وب تیـ رؤبه آن اشاره شد از جهـت بررسـی میـزان     2که در فصل  وب ضریب نفوذ
گاه بـه   اینترنت اهمیت دارد و از تقسیم تعداد کل صفحات بر تعداد پیوندهاي ورودي به وب

 .آید دست می

  .قابل محاسبه است Altavistaیا  Googleگاه  با استفاده از وب: تعداد صفحات −

 .قابل محاسبه است Altavistaگاه  با استفاده از وب: گاه وببه  ورودي يها پیوندتعداد  −
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  پذیري و احترام به کاربر مسئولیت 3-1-7-2- 4
پذیري و احترام به کاربر به معناي داشتن حس مسئولیت در برابر کاربران و فراهم  مسئولیت

  .گاه از منظر کاربران است آوردن تمهیداتی براي رفع مسائل و مشکالت وب

p هاي عمومی شاخص  
  :پذیري و احترام به شرح زیر است هاي عمومی مسئولیت هاي مربوط به ویژگی شاخص 

ي مهم ها شاخصفراهم نمودن بازخورد یکی از  :[111] گاه در وب بازخورد/نظرات  وجود −
توضـیحات و بازخوردهـا روشـی بـراي ردگیـري       و [280]افزایش رضایت کاربران است 

 .استپاسخ کاربران 

هاي متداول روشی براي پاسخگویی  پرسش :[111] گاه وبمتداول در  يها پرسش وجود −
گـاه بـه طـور معمـول ممکـن اسـت بـا آن         به سواالتی است که کاربران حین کار با وب

 .ممکن است رهایی دهد هاي  برخورد کنند و کاربران را از سردرگمی

کنـد تـا    ا به کاربران کمک مـی صفحه درباره م :[245] گاه وجود صفحه درباره ما در وب −
 .اطالعاتی درباره شرکت و سازمان مربوطه بیابند

تمــاس بــا شــرکت از طریــق آدرس، تلفــن، پســت  :تمــاس بــا شــرکت یذکــر چگــونگ −
 .پذیر است الکترونیکی و فکس امکان 

گاه در صورتی که از محتـواي   تبلیغات وب :[281] گاه وب يغات از محتوایجدا بودن تبل −
باشد براي کاربران آزرده دهنده نخواهد بود و به نوعی احتـرام بـه کـاربران     گاه جدا وب

  .محسوب خواهد شد

گاه سبب جذب مخاطبین بیشتر خواهد  چندزبانه بودن وب :[85] گاه چندزبانه بودن وب −
  .شد
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و رد و تاالر امکان تعامل و ارتباط افراد در دنیـاي مجـازي   : گاه وبدر  تاالر موجود بودن −
  .آورد کاربران با یکدیگر را فراهم می بدل کردن اطالعات

در صـورت ارسـال پسـت الکترونیـک یـا      : گاه در وبک یاتومات يستم پاسخگویس وجود −
گـوي   و یا پاسخ گوي اتوماتیک با ارسال پست الکترونیکی تماس با سازمان سیستم پاسخ

  .نماید اربر، کاربر را راهنمایی میگویا به تلفن ک

تعداد باالي میزان بازدید کنندگان به معنی : ]244[گاه  وبدکنندگان در یارائه آمار بازد −
  .گاه باشد مورد استفاده قرار گرفتن وب

  .]244[ امکان مشاهده تعداد کاربران برخط −

  شنهادات کاربران یامکان مشاهده پ −

پیوندهایی که مربوط به بازخورد هستند فعـال  : کامال عملیاتی وردبازخ يوندهایپوجود  −
  .باشند و کار کنند

  .[97] ییا افراد مسئول پاسخگویکامل فرد  اطالعات وجود −

و ارتبـاط بـا    ، بـازخورد 1نظـرات  ،اتین درخواست کاربر در قسمت شکاین زمان بیانگیم −
به این صورت است کـه   نحوه ارزیابی: یکیق پست الکترونیاز طر گاه وبمسئول و پاسخ 

روز به کاربر پاسخ داده شـد، جـواب، زمـان کـم و در      2از  تر کمدر صورتی که در زمان 
جواب داده شـود،   صورتی که بین دو روز تا دو هفته طول بکشد تا به پست الکترونیکی
  .جواب، زمان متوسط و بیش از دو هفته، جواب، زمان زیاد خواهد بود

ن صورت است که بـه تلفـن   یبه ا یابینحوه ارز: گاه گویی تلفن مسئوالن وب میزان پاسخ −
  .شود تماس حاصل می گاه وبموجود در 

                                                 
 Commentل فارسی کلمه انگلیسی معاد 1
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: رات، شـکایات از طریـق فکـس   میانگین زمان ارتباط با مسئول مربوطه در قسـمت نظـ   −
به این صورت است که فکس به شرکت و سازمان مربوطه ارسال و بررسـی   نحوه ارزیابی

  شود آیا فکس متصل است می
 .[282] گاه وبکاربر در  يموجود بودن راهنما −

p یم شخصیحفظ حر 

بران و محبوبیـت  حفظ حریم شخصی براي کاربران بسیار مهم است و سبب جلب اعتماد کار
  :هاي مربوط به حفظ حریم شخصی به شرح زیر است شاخص. گاه خواهد شد وب

 بـه کـاربرانش از لحـاظ درجـه محفـوظ بـودن اطالعـات        گاه وب ینان دهیاطم ي نحوه −
  )گاه ذکر شده است و یا خیر آیا در وب( [97] شان یشخص

وکی فایـل متنـی اسـت کـه در آن     کـ  .[5] یو نشسـت فعلـ   یت کـوک یمدت زمان فعال −
گاه را بازدید نموده اسـت توسـط سـرور و در کـامپیوتر      اطالعاتی درباره کاربري که وب

بندد، غیـر   ممکن است زمانی که کاربر مرورگر را می کوکیگرچه . شود کاربر ذخیره می
سـط  گـاه را بازدیـد کنـد تو    ماند و دفعه بعدي که کـاربر وب  باقی می معتبر شود، عموماً

 .سروري که آن را ایجاد کرده است قابل خواندن است

p تیشناسنامه و هو  
از  يریخواهـد مانـد و تصـو    یدکنندگان بـاق یباشد در ذهن بازد يکه شناسنامه قو یگاه وب

هاي مربوط به شناسه و هویـت بـه شـرح زیـر      شاخص .دینما یم يادآوریسازمان مربوطه را 
  :است

  )انیخچه، حامیتار(متعلق به آن است  گاه وبا شرکت که یسازمان  یمعرف −

   گاه وب یخطمشاست و ی، سمحدودهمشخص بودن  −
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نـام آدرس صـفحه   : ]244[سازمان یتیگاه با حوزه فعال تناسب دامنه و پسوند آدرس وب −
 .جستجو مناسب خواهد بود يموتورها يکاربران و هم برا يبا مسما هم برا

  )تیمحدوده فعال(شود  یا میمه اهگ وبله یکه بوس یو اطالعات مشخص بودن خدمت −

 گـاه  وبو آدرس  سرفصـل در عنـوان،   گاه وبا شرکت ینام کامل سازمان و موجود بودن  −
 ريبنـاو  نـوار ابـزار  در  مستقیماًها  گاه هاي وب آدرس 47%جایی که بیش از  از آن: [270]

  .سازمان باشدگاه شامل بخشی از نام  شود، الزم است که آدرس وب نوشته می
  .[246] گاه وب ییصفحه ابتداساده و کوتاه بودن  −
  ر صورت لزوم به استفادهن دمؤلفیدر مورد حقوق  یحاتیتوضذکر  −
در چـارت سـازمانی توضـیحاتی دربـاره     : ]283[گاه  ر وبد یچارت سازمان موجود بودن −

  .قرار داردهاي هر کدام  مدیران سازمان و مسئولیت

 انایجاد انگیزش در کاربر 3-1-7-3- 4

 اسـت هـا   گاه وببر جذب کاربران در  مؤثر ها مشخص کردن عوامل گاه وب يها از چالش یکی
د تـا در  یـ جـاد نما یها ا آن يبرا يا زهین انگینگهدارد و همچن گاه وبها را در  که آن يبه طور

  :هاي ایجاد انگیزش به شرح زیر است شاخص. ]28[نده به آن رجوع کنند یآ
 کیپست الکترون ارائه خدمات −
  نوار ابزار قابل دریافت −
 گفتگو تاالر −
 گپوجود امکان  −

  وجود تاالرها −
  پرسش و پاسخ برخط يفضا −
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شـامل مـتن و    مسـتند خـوراك  . اسـت انتشار مطالب در قالب استاندارد   قالب: 1خوراك −
 2خـوان  براي خواندن خوراك از خوراك. تاریخ و منتشرکننده آن است همچنین فراداده

نام در خواننـده خـوراك امکـان دسترسـی بـه آخـرین        کاربران با ثبت. شود استفاده می
کـار خواننـده خـوراك، دریافـت     .نام کرده را خواهند داشت هاي ثبت گاه وب یروزرسان به

ن واسط کاربر مناسب براي کاربران است ها و فراهم کرد گاه وب يها یروزرسان بهآخرین 
معتبر بـودن   .ها را مرور نمایند گاه شده وب یروزرسان بهتا کاربران بتوانند آخرین مطالب 

  .[220] شود می بررسی Nibblerخوراك با ابزار 
زیـرا افـراد    اسـت، مناسب نیز گاه  براي پیشرفت وبارسال به دیگران : گرانیارسال به د −

  .را مشاهده خواهند نمود گاه دیگر نیز وب
  گاه و سازمان وب اخبار −

  پاسداشت خط و زبان پارسی -3-1-8- 4
جایی که یکـی   از آن. دلیل نزدیکی زبان و فرهنگ، زبان به عنوان هویت ملی مطرح استه ب

ترین ابزار اسـتقالل   از اهداف مهم استقالل هر کشوري استقالل فرهنگی است و یکی از مهم
پاسداشت خط بنابراین . خط و زبان فارسی حائز اهمیت استفرهنگی زبان است، پاسداشت 

ک یـ کـه   يها است به طـور  گاه وب یابیار مهم در ارزیبس هاي شاخصاز جمله  یو زبان فارس
هـا   گـاه  ي ارزیابی وبها شاخصگرفته شده است  نظرر ن مقوله دیا يجداگانه برا يبند دسته

  :آمده است زیر دردر این زمینه 

  .[269 ,97 ,91]نداشتن خطاهاي نگارشی، نحوي  −

                                                 
 Feedمعادل فارسی کلمه انگلیسی  1
 Rss Readerمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
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  .عربی نباشد قلم :پارسی قلم استفاده از −

  .]244[عدم استفاده از واژگان بیگانه و مهجور  −

  .شود این شاخص از طریق ابزار اختصاصی جشنواره محاسبه می :نرخ خطاهاي امالیی −

ین شاخص از طریق ابزار اختصاصی جشنواره محاسـبه  ا :هاي استاندارد از نویسه استفاده −
  .شود می

ــوانین خــط و نوشــتار مصــوب فرهنگســتان در خصــوص پیوســته  رعایــت − نویســی و  ق
این شاخص از طریق ابزار  :فاصله جدانویسی، به خصوص تمایز مناسب میان فاصله و نیم

  .شود اختصاصی جشنواره محاسبه می

این شـاخص از طریـق ابـزار    : ییو امال ينوشتارک سبک یگاه از  کل مطالب وب يرویپ −
  .شود اختصاصی جشنواره محاسبه می

  دارد زبان پارسیي استانگذار از عالئم نشانه استفاده −

   [5]ها  گذاري به جا و مناسب از عالئم نشانه استفاده صحیح، −

ن شـاخص از طریـق ابـزار    ای :فاصله میان کلمات از فاصله و نیم فاصله اضافی، اعم وجود −
 .شود اختصاصی جشنواره محاسبه می

) 16-4(شـکل   هـا در  گـاه  وب یابیـ ارز یعموم هاي بندي شاخص دسته یکل يشمادر نهایت، 
  .نشان داده شده است
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 بر خدمات یمبتن هاي شاخص - 3-2- 4

خـدمات   گـاه، بـه ارزیـابی    بنـدي موضـوعی وب   فارغ از طبقـه  هاي مبتنی بر خدمات شاخص
ها به ازاي هر یـک از خـدمات    بهتر است این شاخص. پردازد گاه می مختلف ارائه شده در وب

. انـد  دسته کلی تقسیم شـده  3ها به طور کلی به  این شاخص. گاه جداگانه محاسبه شوند وب
هسـتند کـه    2 خدمات وب) 3، و درگاه) 2، ارائه خدمات الکترونیکی) 1: ها شامل این دسته

  .تها خواهیم پرداخ هاي مؤثر در ارزیابی هر یک از این دسته در ادامه به بررسی ریز شاخص

  الکترونیکی ارائه خدمات -3-2-1- 4
هـاي دولتـی، ایـن     گـاه  قابل ارائه توسـط وب  دسته از خدمات نیتر مهمترین و  به عنوان کلی

هـاي دولتـی بـر اسـاس      گـاه  وب ارزیابی. دسته از خدمات از جایگاه خاصی برخوردار هستند
ارائه شده در چهار دسته کلی بر اساس نـوع خـدمات الکترونیکـی ارائـه      کترونیکیخدمات ال

هـاي عمـومی خـدمات     شـاخص ) 1گیرد؛ این چهار دسته از خـدمات شـامل    شده انجام می
خـدمات تعـاملی   ) 4 خـدمات تـراکنش مـالی و   ) 3رسـانی،   خـدمات اطـالع  ) 2الکترونیکی، 

  .سازمانی هستند

 الکترونیکی ي عمومی خدماتها شاخص 3-2-1-1- 4

  :در این زیرگروه به شرح زیر است هاي مورد ارزیابی شاخص

  ؟[111] گاه وب براي استفاده از خدمات از به ثبت نامیا عدم نیاز ین −

  از آن و استفاده مجددکاربر امکان ذخیره مشخصات  −

  کاربرمشخصات  شیرایر و وییتغ امکان −
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  [45] گاه وبثبت نام در نیاز یا عدم نیاز به تایید  −

  [98]گاه  استفاده از وب يبرا نهیاز به پرداخت هزیا عدم نیاز ین −

ن یـ ا :[249] یک چرخـه کـار   لیتشک به چند بخش مرتبط و درخواست خدماتم یتقس −
  .کمیتی نسبی استشاخص 

 ارسال مدارك مورد نیاز به صورت برخط −

 یتیاین شاخص کم: [25] به صورت برخط مورد نظر دریافت محصوالت و نتایج خدمات −
  .است ینسب

  .است ینسب یتیاین شاخص کم: [151] کیفیت پیگیري وضعیت درخواست خدمات −

این شاخص : [48] مورد نظر در مورد خدمات ییشتر و راهنمایب افت اطالعاتیامکان در −
  .است ینسب یتیکم

 .است ینسب یتیاین شاخص کم: امکان اطالع رسانی رویدادها به کاربر −

 در هر مرحله از خدمت یکیزیاز به حضور فین −

p فیزیکی تحویل کاال و خدمات 

 :فیزیکی در ادامه آمده است در بخش تحویل کاال و خدمات هاي مورد ارزیابی شاخص

 به صورت غیرحضوري و در محل یکیزیف محصوالت و نتایج خدماتل یتحو −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم: [151] تحویل رایگان خدماتوجود  −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم :تحویل کاال با پستامکان   −

  به خارج از کشورتحویل کاال با پست امکان  −
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 یتیاین شاخص کم :[48]ل کاال پس از ثبت سفارش در همان شهر ین زمان تحویانگیم −
  .است ینسب

  رسانی اطالع خدمات 3-2-1-2- 4
رسانی یک سویه دارند شامل  گاه را که به کاربران اطالع ، خدماتی از وباین دسته از خدمات

هـاي مقالـه، کتـاب،     توان از ارائه محتـوا تحـت قالـب    هاي این خدمات می از نمونه. شوند می
کیفیـت   هاي مؤثر در ارزیـابی  در ادامه ریز شاخص. تصویر و فیلم، همچنین ارائه خبر نام برد

  .ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد گاه سانی ارائه شده توسط وبر و کارایی خدمات اطالع

p هاي عمومی شاخص 

 :به شرح زیر است رسانی اطالع عمومی خدمات يها شاخص

ایـن معیـار    :ارائه اقالم اطالعاتی مرتبط با اطالعات جاريو  اطالعات یابیو باز یدسترس −
  .شود می بندي و سامانه جستجو ارزیابی ي، طبقهذارگ هاي نمایه با گزینه

  صفحه 30ش از یب یمتن هاي عنوانتعداد  −

  صفحه 30از  تر کم یمتن هاي عنوانتعداد  −

  ها دهیا چکی يا تک صفحه يها تعداد عنوان −

  ریدر قالب عکس و تصو یتعداد اقالم اطالعات −

  در قالب صوت یتعداد اقالم اطالعات −

  تعداد اقالم اطالعاتی در قالب فیلم و پویانمایی −

  یاجتماع يها به شبکه امکان ارسال اطالعات −
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p يخبرگزار 

 :ي به شرح زیر استخبرگزارهاي  گاه وب هاي ارزیابی شاخص

  تعداد اخبار در روز −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم .جاري در حاشیهش اخبار مرتبط با خبر ینما −

 ینسـب  یتـ یایـن شـاخص کم  . يزان ارتباط اخبار مرتبط نشان داده شده با خبر جاریم −
  .است

  .است ینسب یتیاین شاخص کم. ارسال اخبار ي نحوه −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم. نحوه ارسال اخبار مرتبط براي پیگیري −

p يا چندرسانه خدمات 

 :به شرح زیر است يا چندرسانه خدمات ارزیابی يها شاخص

 ها امکان پخش زنده برنامه −

 پایین امکان پخش زنده براي پهناي باند −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم .ها به آرشیو برنامه یمدت زمان دسترس −

 هاي مختلف  امکان دریافت آرشیو به فرمت −

 هاي آرشیو  امکان پخش برنامه −
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  تراکنش مالی خدمات 3-2-1-3- 4
گاه که نیازمند تراکنش مالی توسط سیستم بانکی هستند جزو ایـن دسـته از    خدماتی از وب

ي ایـن   هـاي فـروش از جملـه    و سـامانه  هاي الکترونیکـی  بانک. شوند بندي می طبقه خدمات
کیفیت و کارایی خدمات تـراکنش   هاي مؤثر در ارزیابی در ادامه ریز شاخص. خدمات هستند

  .ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد گاه مالی ارائه شده توسط وب

p هاي عمومی شاخص 

کـاربر  : ا عدم انجام کاملینش و تراک یبه کاربر در مورد صحت انجام قطع یاطالع رسان −
شـود، مطمـئن    یاز حسابش نمـ  ین که عدم انجام تراکنش منجر به کسر مبلغید از ایبا

  .شود می هاي بلی در همه موارد، در برخی موارد خیر ارزیابی این شاخص با گزینه. شود

  یتراکنش انجام خدمات) دیرس(سند  ارائه −

 انجام شده يها تراکنش يریگیشماره پارائه  −

خوب، متوسط  هاي گزینهار با ین معیا: هاي انجام شده ي تراکنشریگیپ ي سامانه ییکارا −
 .شود یم یابیارز فیضعو 

این شاخص کمیتی نسبی است کـه بـا توجـه بـه وجـود      : خدمات نحوه پرداخت هزینه −
  :شود ي ذیل امتیازدهی میراهکارها

 )شتاب یستم بانکیس(کامال بر خط  ♦

 شیز به بانک و ارسال شماره فیوار ♦
 پرداخت در محل کاربر ♦

 پرداخت در محل سازمان ♦

 ستیبه پرداخت ن يازین ♦
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p داري الکترونیکی بانک 

 :در ادامه آمده است داري الکترونیکی در بخش بانک هاي مورد ارزیابی شاخص

 امکان افتتاح حساب  −

 در لحظه وضعیت موجودي امکان کنترل  −

  [10]ها  کلیه حسابمتمرکز امکان مدیریت  −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم. ها شماره حسابت یریو مد رهیذخت یفیک −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم. [25]حساب وضعیت گردش  در دسترس بودن −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم :یبانک ک خدماتیبه تفکگیري  گزارشامکان  −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم :[21] توضیحات مرتبط با هر تراکنش وجود −

 امکان افزودن توضیحات به هر تراکنش توسط کاربر  −

 [15]در همان بانک هاي دیگر دارنده حساب  امکان انتقال وجه به حساب −

 [48]هاي سایرین در همان بانک  ل وجه به حسابامکان انتقا −

 )شتاب(هاي دیگر  هاي بانک امکان انتقال به کارت −

 )ساتنا(ها  هاي دیگران در سایر بانک امکان انتقال وجه به حساب −

 امکان مسدود کردن حساب توسط کاربر  −

 امکان مسدود کردن چک توسط کاربر  −

 امکان واریز قسط  −

 امکان واریز قبوض  −
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 مشاهده قبوض امکان  −

 امکان درخواست وام  −

  پایانه فروش اینترنتی خدماتارائه  −

ک ارائه شده نسبت به خدمات یالکترون يبانکدار ت خدماتیا عدم وجود محدودیوجود  −
  یکیزیمعادل ف

 

p فروش الکترونیکی خدمات 

 :در ادامه آمده است فروش الکترونیکی خدماتدر بخش  یابیمورد ارز يها شاخص

 .است ینسب یتیاین شاخص کم :)توضیحات تخصصی( معرفی کاال و خدمات −

 .است ینسب یتیاین شاخص کم :عکس و شرایط واقعی محصول −

 فیضـع هـاي خـوب، متوسـط و     ین معیـار بـا گزینـه   ا :[42]محصوالت  ي امکان مقایسه −
 .شود می ارزیابی

 [44]سبد خرید  −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم :کارایی سبد خرید −

  تعاملی سازمانی خدمات 3-2-1-4- 4
لی سـازمانی ارائـه   تعـام  کیفیت و کـارایی خـدمات   هاي مؤثر در ارزیابی در ادامه ریز شاخص

  .ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد گاه شده توسط وب



  هاي حاکمیتی ایران گاه راهکار پیشنهادي جهت ارزیابی وب: فصل چهارم 196

 

 

p هاي عمومی ویژگی 

 :تعاملی سازمانی در ادامه آمده است در بخش خدمات هاي عمومی مورد ارزیابی شاخص

  .است ینسب یتیاین شاخص کم :یتعامل در ارتباط متنسطح  −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم :یاط صوتتعامل در ارتبسطح  −

  یتعامل يریتصوارتباط  ارائه −

. )ق تلفـن یـ ارتبـاط از طر (ن ییپا باند يارائه شده در پهنا یتعامل سطح استفاده خدمات −
  .است ینسب یتیاین شاخص کم

   وارد شده در اثناي تعامل امکان ذخیره اطالعات −

  افت خدماتیاز جهت دریمدارك مورد ن امکان ارسال برخط −

  .است ینسب یتیاین شاخص کم .گاه قابل ارائه سازمان توسط وب زان پوشش خدماتیم −

  درخواست شده خدمات يریگیشماره پارائه  −

 یسازمان خدمات یآت يها يریگیپ ي سامانه ییکارا −

p آموزش الکترونیک 

 :به صورت زیر است آموزش الکترونیکدر بخش  یابیمورد ارز يها شاخص

  امکان ضبط کالس وجود دارد؟: [75]ي کالس مجازي  ارائه −

 ینسـب  یتـ یایـن شـاخص کم  . [6]پژوهـان   کیفیت فضاي تعامل و همفکري براي دانش −
  .است
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افـزار در صـورت    کـارایی نـرم   .یسازمان خدمات یآت يها يریگیپ ي هسامان ییکارازان یم −
 :شود وجود و کیفیت هر کدام از امکانات زیر بررسی می

  برد تیوا ♦
  گپ ♦
  یارتباط صوت ♦
  يریارتباط تصو ♦
  1میزِ کار يگذار اشتراك ♦
  نت و ارائه برخطیپاور پو يارذگ اشتراك ♦
  انیو دانشجو رانکارب تیریمد ♦
  در کالس لیارسال فا ♦
 استاد و دانشجو نیب یخصوص يگفتگو ♦

گرفتـه   ی در نظرها و مراکز آموزش دانشگاه يفقط برااین شاخص . يکالس مجاز ي ارائه −
  .شود می

 يفقـط بـرا  ایـن شـاخص   . [47]پژوهـان   کیفیت فضاي تعامل و همفکري بـراي دانـش   −
  .است ینسب یتیاین شاخص کم .شود گرفته می در نظر یها و مراکز آموزش دانشگاه

 يفقـط بـرا  این شاخص . هاي در حال انجام ها و پژوهش در مورد پروژه کیفیت اطالعات −
 [6]. است ینسب یتیاین شاخص کم .شود گرفته می در نظر یها و مراکز آموزش دانشگاه

  
  

                                                 
 Desktopانگلیسی   معادل فارسی کلمه 1
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  خدمات  درگاه -3-2-2- 4
هایی هستند که بستر دسترسی یکپارچـه بـه خـدمات گونـاگون و      گاه وب هاي خدمات درگاه
رتـال یـا   متاسـفانه لفـظ درگـاه   . سازند مرتبط را فراهم می معموالً بـراي   در ایـران معمـوالً   پ
ایـن دسـته از   . شـود  مـی  پردازنـد اطـالق   هایی که تنها به پیونددهی به خـدمات مـی   گاه وب

پردازد کـه بـه معنـاي صـحیح کلمـه خـدمات        هایی می گاه خدمات وب ها به ارزیابی شاخص
هاي مؤثر در ارزیابی کیفیت، کـارایی، پوشـش و    در ادامه ریز شاخص. دهند ارائه می یدرگاه

  .ادیک درگاه را مورد بررسی قرار خواهیم د یکپارچگی

 .است ینسب یتیاین شاخص کم .واحدهاي زیرمجموعه نسبت پوشش خدمات −

این شاخص  .شده براي تمام واحدهاي زیرمجموعه ارائههاي  خروجیمتحدالشکل بودن  −
 .است ینسب یتیکم

  1ورود یکبارهبا  ه خدماتیاستفاده از کل −

 یتـ یایـن شـاخص کم   .انتقال به دامنه خارجی اب درگاه استفاده از خدمات مرتبط بودن −
 .است ینسب

  2 وب خدمات -3-2-3- 4
هـاي   شـاخص . به عنوان رویکرد و نگرشی جدید، دنیاي وب را دگرگون ساخته اسـت  2 وب

. پـردازد  هاي دولتی ایـران مـی   گاه در وب 2وب میزان نفوذ  این دسته به طور کلی به ارزیابی
  :آمده است 2وب  هاي ارزیابی خدمات در ادامه ریز شاخص

 ینسـب  یتـ یایـن شـاخص کم  . اطالعـات  یـی افزا هم يها طیگاه از مح زان استفاده وبیم −

                                                 
 Single Loginانگلیسی  عبارتمعادل فارسی  1
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 .است

 یتـ یایـن شـاخص کم  . ینرسـا  اطالع يبرا یاجتماع يها گاه از رسانه زان استفاده وبیم −
  .است ینسب

ایـن شـاخص   . گـاه  توسـط وب  برخط يافزارها و نرم تحت وب یپردازش يها طیارائه مح −
  .است ینسب یتیکم

) 17-4(شـکل   هـا در   گـاه  وب مبتنی بـر خـدمات   هاي ارزیابی در نهایت شماي کلی شاخص
  .نشان داده شده است

  
  هاي حاکمیتی گاه وب الکترونیکی خدمات هاي ارزیابی شماي کلی شاخص ) 17-4( شکل
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 ها گاه وب ي هیش اولیافته جهت پاالی کاهش هاي شاخص - 3-3- 4

 یابیـ ند ارزیک فرای ي ر ارائهناظر ب ،ها گاه وب ي هیش اولیافته جهت پاالیکاهش  يها شاخص
 يهـا  شـامل شـاخص   ،هـا  گـاه  از وب يادیـ تعـداد ز  یابیاز امکان ارز یبانیر با پشتیپذ اسیمق

هـا   گـاه  وب یابیمؤثر در ارز یعموم يها شاخص ي هیکلاز  يدیکه تجر یعموم ي افتهی کاهش
 ي هیـ از کل يدیـ کـه تجر  ماتبـر خـد   یمبتنـ  ي افتهی کاهش يها دهند و شاخص یرا ارائه م
ند ابتدا ین فرایدر ا .دهند هستند یگاه را ارائه م ک وبیخدمات  یابیمؤثر در ارز يها شاخص
د ارائه دهند مـورد  یبا یف سازمانیا بسته به وظایدهد  یکه ارائه م ینوع خدمات گاه از نظر وب
خـدمات  ( یکـ ینوع خدمات الکترون از لحاظگاه  ت وبیفعال ي رند و گسترهیگ یقرار م یبررس
. شـود  یمشـخص مـ  ) ، و درگـاه یسازمان ی، خدمات تعاملی، خدمات تراکنش مالیرسان اطالع

که  یخدمات يبرا ،بر خدمات یمبتن يها و شاخص یعموم ي افتهی کاهش يها سپس شاخص
  .قرار خواهند گرفت یرسکند مورد بر یگاه ارائه م وب

  یعموم يها شاخص -3-3-1- 4
  :هستند ریافته به شرح زی کاهش یعموم يها شاخص

  است؟) پرتال( ک درگاهیگاه  ا وبیآ −

 دیگاه را انتخاب کن در وب ارتباط با سازمان ذکر شده يها انواع روش −

 تلفن ♦

 نمابر ♦

 یآدرس پست ♦
 یکروک ♦
 کیپست الکترون ♦
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 تیران سایبا مد برخط گپ ♦
 کیغام الکترونیپ ♦

 است؟شده  انیگاه ب در وب ریز یسازمان مشخصاتک از یکدام  −

 گاه از وبیصاحب امت ♦

 ینمودار سازمان ♦
 نامه سازمان اساس ♦

د یـ را که توسط سازمان تول ییمحتوااز  يچه مقداردآورندگانِ یپد يمعنوگاه حقوق  وب −
 ت کرده است؟یرعانشده است 

 کند یت نمیاصال رعا ♦

 موارد یدر برخ ♦

 در تمام موارد ♦

 د سازمان استیگاه، تول ارائه شده در وب يتمام محتوا ♦

 جستجو دارد؟ ي گاه سامانه ا وبیآ −

 ؟شود یارائه م زبان چندبه گاه  وب و اطالعات خدمات −

 ؟دارد ت وجودیمخاطبان در سا ير برایز یتعامل يها وهیک از شیکدام  −

 گفتگو يتاالرها ♦

 نظرات و بازخورد ♦

 برخط گپ ♦

 یست پستیل ♦
 )وبالگ(روزنوشت  ♦
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 ت خطا دارد؟یریمد يها گاه روش ا وبیآ −

 کامل دارد؟ يسازگارر یز يمرورگرهاک از یکدام گاه با  وب −

♦ IE  
♦ Firefox  
♦ Chrome 

 استفاده کرده است؟صفحات  یدر طراح يا چندرسانه يها گاه از جلوه ا وبیآ −

و  ییانمـا ی، پویقیر، موسـ یچندرسـانه بـه آن دسـته از تصـاو     يهـا  ح آن که جلـوه یتوض
مـورد   گـاه  وبظـاهر   ییبـا یو ز ییکنـد کـه جهـت کـارا     یه مرن دست اشایاز ا يموارد

 .درسانه هستندچن ياز محتوا يرند و جدایگ یاستفاده قرار م

 کند؟ یارائه مها را  و فرممحتوا  ،صفحاتاز  ییها یچه خروجگاه  وب −

 نسخه مناسب چاپ ♦

 لیفا یخروج ♦

 کد است؟ یونیگاه  وب يا کدگذاریآ −

 ؟گاه چه قدر است وب یروزرسان به یزمان يها متوسط بازه −

 روزانه ♦

 یهفتگ ♦
 ماهانه ♦

 شتریب ♦

 ؟کند یم ییچگونه کاربران را راهنماگاه  وب −

 کاربر يهنمارا ♦
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 سواالت متداول ♦

 گاه نقشه وب ♦

 گرفته است؟ کاربر در نظر یم خصوصیجهت حفظ حر يریتدابچه گاه  وب −

 کـاربران و اطالعـات   یم خصوصـ یحفـظ حـر   ي رامون نحوهیپ یحاتین بخش توضیدر ا
 .است ، مورد نظرن امریکاربران از ا مطلع کردن ي ن نحوهیها همچن آن ي محرمانه

 ؟شود یت میرعا یگاه در چه سطح وبت یامن يبرقرار يها زمیمکان −

 افزار نرم ♦

 رساختیز ♦

 ؟اهتمام دارد یپاسداشت خط و زبان فارس به ییدر چه محورهاگاه  وب −

 ییامال ي نامه وهیش ♦

  یشیرایو ي نامه وهیش ♦
 یح فارسیصح يها سهینو ♦

 یح فارسـ یصـح  يهـا  سهیگاه در استفاده از نو به توجه خاص وب ظرنه نین گزیا
  .دارد یح فارسیصح يگذار و عالئم نشانه» فاصله مین«، »ك«، »ي«شامل 

 

 ده است؟یشیجستجو اند يرتبه در موتورها يساز نهیجهت به يریتدابچه گاه  وب −

 فراداده ♦

 گرها به صفحات خزش یختن دسترسفراهم سا ♦

 عنوان مناسب صفحات ♦

 گاه داخل وب يوندهایپ ♦
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  بر خدمات یمبتن يها شاخص -3-3-2- 4
  :هستند ریبه شرح زدر هر بخش افته ی کاهش بر خدمات یمبتن يها شاخص

 یرسان اطالع خدمات 3-3-2-1- 4

 اطالعات یابیو باز یدسترس يها وهیش −

 يگـاه بـرا   کـه وب  اطالعـات  یابیـ و باز یدسترس يها وهیاز ش ییها نهین بخش گزیدر ا
 يگـذار  بـه برچسـب   يگـذار  هیح آن که نمایتوض. است آورد مورد نظر یکاربران فراهم م

در  يبنـد  ارائـه انـواع دسـته    يبند شود، طبقه یمحتوا و متون اطالق م يبر رو یموضوع
ت را یسـا  شود، سامانه جستجو امکان جسـتجو در محتـوا و خـدمات    یمحتوا را شامل م

بـه عنـوان مثـال شـامل      ،يمرتبط با اطالعات جار یآورد و ارائه اقالم اطالعات یفراهم م
 .است يمرتبط با مقاله جار يها ارائه مقاله

 يگذار هینما ♦
 يبند طبقه ♦
 سامانه جستجو ♦

 يجار مرتبط با اطالعات یارائه اقالم اطالعات ♦

 ها و تعداد آن یاقالم اطالعات −

ارائـه شـده توسـط     یمتن يرامون محتوایپ یافت اطالعاتین بخش به دریا، متن ♦
 .افته استیگاه اختصاص  وب

هـا و   ها، گزارش ابن بخش تعداد کتیدر ا، صفحه 30ش از یب يها عنوان •
و تعـداد   دهـد  یگـاه بـه کـاربران ارائـه مـ      ن دست کـه وب یاز ا يموارد

 .است شتر است، مورد نظریصفحه ب 30ها از  صفحات آن
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ها و  ها، گزارش ن بخش تعداد کتابیدر ا، صفحه 30از  تر کم يها عنوان •
تعـداد   و دهـد  یگـاه بـه کـاربران ارائـه مـ      ن دست کـه وب یاز ا يموارد

 .است است، مورد نظر تر صفحه کم 30ها از  صفحات آن

هـا،   دهیـ ن بخـش تعـداد چک  یدر ا، ها دهیا چکی يا تک صفحه يها عنوان •
ن دسـت  یـ از ا يو مـوارد  ی، اطالعات مقاله شناسیشناس کتاب اطالعات
هـا   ک از آنیـ دهد و تعـداد صـفحات هـر     یگاه به کاربران ارائه م که وب
 .است ک صفحه است، مورد نظریمعموال 

 يهـا  ماننـد تعـداد عکـس    يریتصو ين بخش تعداد محتوایدر ا، ریصوعکس و ت ♦
ن دسـت کـه   یـ از ا يا تعداد نمودارهـا و مـوارد  یگاه  عکس وب يموجود در گالر

 .است دهد، مورد نظر یگاه به کاربران ارائه م وب

 یسخنران یصوت يها لیمانند تعداد فا یصوت ين بخش تعداد محتوایدر ا، صوت ♦
 .است دهد، مورد نظر یگاه به کاربران ارائه م که وب یصوت یآموزش يا محتوای

ماننـد تعـداد    ییانمـا یلم و پویفـ  ين بخش تعداد محتـوا یدر ا، ییانمایلم و پویف ♦
گـاه بـه    ن دسـت کـه وب  یـ از ا يو مـوارد  یآموزش ای يخبر يها پیها و کل لمیف

 .است دهد، مورد نظر یکاربران ارائه م

ن بخـش  یـ ا، )يخبـر  يهـا  گـاه  وب ي ژهیو(شده در روز تعداد عنوان خبر افزوده  ♦
ن بخش یدر ا. گاه است از اخبار وب ياست و جدا يخبرگزار يها گاه مختص وب

و  يخبـر  يها سیسرو ي هیگاه را در کل ط وبمتوسط تعداد اخبار ارائه شده توس
 .است ک زبان مورد نظریتعداد اخبار تنها در  ،گاه چندزبانه است اگر وب

گـاه،   ارائـه شـده توسـط وب    ير محتـوا یاز سـا  ین بخش شرحیدر ا، ر مواردیسا ♦
 يهـا  کـره یگنجـد ماننـد پ   یفوق نمـ  يها ات آن را که در بخشیهمراه با خصوص

 .است ن دست، مورد نظریاز ا يو موارد یصوت، یمتن
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 یسازمان یتعامل خدمات 3-3-2-2- 4

سازمان  یخدمات يها از فرم یگاه چه بخش ارائه شده در وب یتعامل یکیالکترون يها فرم −
 دهد؟ یرا پوشش م

گاه نسـبت بـه تعـداد     ارائه شده در وب یکیالکترون يها زان پوشش فرمین بخش میدر ا
و  يا چندصـفحه  يهـا  ح آن کـه فـرم  یضـ تو. اسـت  سازمان مورد نظـر  یخدمات يها فرم
ا بـه  یـ افتـه و  یش یها افزا تعداد صفحات آن ،شدن یکیند الکترونین فرایکه ح ییها فرم

 .شوند یک فرم محسوب میاند همچنان  م شدهیچند بخش تقس

 درصد 25 – 0 ♦

 درصد 50 – 25 ♦

 درصد 75 – 50 ♦

 درصد 100 – 75 ♦

 دیکند؟ نام ببر یارائه م یتعامل یکیالکترون ا سازمان خدماتیآ −

 چگونه است؟ ل خدماتینحوه تحو −

و کـاربران   يخدمات به مشـتر  ییل نهایتحو ي ، نحوهن بخش بسته به نوع خدماتیدر ا
ل و یـ از به حضـور کـاربران در سـازمان جهـت تحو    یاست، اگر به هر صورت ن مورد نظر

از بـه  یـ ل در محل سازمان، اگر خـدمات بـدون ن  یتحو ي نهیاستفاده از خدمات است، گز
ل در محـل  یـ تحو ي نـه یشـود گز  یل داده مـ یـ تحو يو در محل مشـتر  يحضور مشتر

 ي نـه یاسـت گز  یکـ یل و استفاده از خـدمات الکترون یمراحل تحو ي هیاگر کلو  يمشتر
 .د انتخاب گردندیبا یکیل الکترونیتحو

 یکیل الکترونیتحو ♦
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 يل در محل مشتریتحو ♦
 ل در محل سازمانیتحو ♦

 تعامل وجود دارد؟ يه در اثناوارد شد ره اطالعاتیا امکان ذخیآ −

 ل درخواست خـدمات یند تکمیفرا ي انهیتوانند در م یا کاربران مین که آین بخش ایدر ا
 ازمجـددا   یآتـ  يهـا  یره کـرده و در دسترسـ  یرا ذخ یا استفاده از خدمات، حالت فعلی

گـاه امکـان    اسـت وب  ممکـن  .اسـت  ت ادامـه دهنـد، مـورد نظـر    یـ به فعال ينقطه جار
شود، را  یقطع م ناخواستهکه ارتباط کاربران  یزمان يا خودکار، برای یدست يساز رهیذخ

ند خـدمات  یاز چرخه فرا یت از نقاط خاصیفعال يرین امکان از سرگید، همچنیارائه نما
  .ندیاز فرا يا ر باشد و نه در هر نقطهیپذ امکان

 ر است؟یپذ امکان افت خدماتیاز جهت دریورد نمدارك م ا ارسال برخطیآ −

از خدمات قابل ارائه سازمان را پوشش  یگاه چه بخش ارائه شده در وب یسازمان خدمات −
 دهد؟ یم

گـاه   بارائـه شـده در و   یتعامل یکیالکترون یسازمان زان پوشش خدماتین بخش میدر ا
 د، مـورد نظـر  ییـ ن ارائـه نما یکه سازمان موظف است به مراجع ینسبت به تعداد خدمات

 .است

 درصد 25 – 0 ♦

 درصد 50 – 25 ♦

 درصد 75 – 50 ♦

 درصد 100 – 75 ♦
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 است؟ یدر چه سطح تعامل در خدمات −

گاه، مانند  ان کاربران و وبیدر لحظه م یکه ارتباط متن ی، در صورتیمتنارتباط  ♦
زمـان   ن ارتباط همیکه ا یزنده، در صورت یارتباط متن ي نهی، برقرار است، گزگپ
 .د انتخاب گرددیر بایبا تاخ یارتباط متن ي نهی، گزست، مانند تاالرین

 زنده •

 ریبا تاخ •

، یصـوت  زمان، مانند گـپ  هم یکه ارتباط صوت ی، در صورتمتعامل یصوت ارتباط ♦
کـه   یزنده و در صورت یارتباط صوت ي نهیاست، گز برقرارگاه و کاربران  ان وبیم
بـا   یارتبـاط صـوت   ي نـه ی، گزیام صوتیست، مانند پیزمان ن ن ارتباط کامال همیا

 .د انتخاب گرددیبار یتاخ

 زنده •

 ریبا تاخ •

کنـد،   یاد مـ جـ یبا کـاربران ا  يریارتباط تصو گاه وب، اگر متعامل يریارتباط تصو ♦
 .گردد د انتخابیمتعامل با يریارتباط تصو ي نهیدئو کنفرانس، گزیمانند و

 یدر چـه سـطح  ) ق تلفـن یارتباط از طر(ن ییپا باند يارائه شده در پهنا یتعامل خدمات −
 قابل استفاده هستند؟

هـا   گاه و امکان استفاده از آن ارائه شده در وب یتعامل ت ارائه خدماتیفین بخش کیدر ا
ن یق تلفن که اکثر کاربران در داخل کشور از این، مانند ارتباط از طرییپا باند يدر پهنا

 .است مورد نظرکنند،  ینوع ارتباط استفاده م

 تیفیبدون افت ک ♦
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 قابل استفاده ♦

 نییت پایفیک ♦
 دهرقابل استفایغ ♦

انجـام شـده ارائـه     یسـازمان  خـدمات  یآتـ  يهـا  يریگیپ ي و سامانه يریگیا شماره پیآ −
 شود؟ یم

 یتراکنش مال خدمات 3-3-2-3- 4

 رسد؟ یا عدم انجام کامل آن به اطالع کاربر میتراکنش و  یا صحت انجام قطعیآ −

ز انجـام  یآم تیبه طور کامال موفق از در انجام خدماتیمورد ن يها که تراکنش یدر صورت
از یـ مورد ن يها که تراکنش یشوند؟ در صورت یحا آگاه مین امر صریگرفتند، کاربران از ا

 شوند؟ یحا آگاه مین امر صریرفتند، کاربران از ایل انجام نپذیدر انجام خدمات به هر دل

 شود؟ یمارائه  یتراکنش انجام خدمات) دیرس(ا سند یآ −

 شود؟ یتراکنش انجام شده ارائه م یآت يها يریگیپ ي و سامانه يریگیا شماره پیآ −

 به چه صورت است؟ خدمات نهینحوه پرداخت هز −

 )شتاب یستم بانکیس(کامال بر خط  ♦

 شیز به بانک و ارسال شماره فیوار ♦
 پرداخت در محل کاربر ♦

 پرداخت در محل سازمان ♦

 ستیبه پرداخت ن يازین ♦
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