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Abstract 
The growth of millions of online consumer users and the efforts by media 
owners to attract their attention to the web have highlighted the need to test 
the usability of the news site. This research was conducted with the aim of 
evaluating and comparing the usability of the "BBC Persian news" websites 
and the "Islamic Republic of Iran News Network " using a survey method. 
The statistical population of this study was from the students of the academic 
year 2016-2017 of Tehran University. 201 of them were selected according 
to the Cochran formula as a sample population and through multistage 
cluster sampling for participation in the research. The "semantic difference" 
technique was used to investigate the purpose of the research and data 
collection was done using the QUIS standard questionnaire based on the 
Azgood spectrum. The findings of this study showed that, from the sum of 
usability privileges, The "Persian BBC" is 71.42% and the "Islamic Republic 
of Iran News" Network is 48.48%. Also, respondents' opinion in the six 
sections, "The overall feeling of the site", "terms used and provided 
information", "learning", "website capabilities", "linking the site with the 
user" and "page page", indicate the success of the "BBC" website compared 
to the website of the "Islamic Republic of Iran News Network". 

Keywords: IRINN, BBC Persian, Website usability, Interaction, Online 

journalism. 
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و  «یفارس یس یب یب» یخبر یها تارنما یریکاربردپذ سهیمقا

 دگاهیاز د رانیا یاسالم یجمهور یمایوس صدا« شبکه خبر»

  دانشگاه تهران انیدانشجو

 

 

 .رانیتهران، ا ،دانشگاه تهران تیریرسانه دانشکده مد تیریاستاد تمام بخش مد   یطاهر روشندل اربطان
 

 .رانیتهران، ا ،رسانه دانشگاه تهران تیریارشد مد یاسکارشن یدانشجو   یصمد یکبر
 

 .رانیتهران، ا ،یرسانه دانشگاه عالمه طباطبائ تیریارشد مد یکارشناس   یقنبر دیسع

  چکیده
توجهآناندرهابرايجلبکنندگانخبريآنالينوتالشوافرمالکانرسانههانفرازمصرفرشدمیلیون

دهد.اينتحقیقباهدفپذيريتارنمايخبريراموردتأکیدقرارمییکاربردفضايوب،ضرورتبررس
و«شبکهخبرجمهورياسالمیايران»و«سیفارسیبیبی»پذيريتارنماهايخبريارزيابیومقايسهکاربرد

 تحصیلی سال دانشجويان را تحقیق اين جمعیتآماري شد. انجام روشپیمايشی از استفاده 59-59با
تهرانتشکیلداده براساسفرمولکوکرانبهتنازآن102اندکهدانشگاه عنوانجمعیتنمونهوازها

«تفاضلمعنايی»ايبرايمشارکتدرتحقیقانتخابشدند.تکنیکايچندمرحلهگیريخوشهطريقنمونه
به جمعبرايبررسیهدفتحقیق و شد گرفته طريقپرسشنکار امهآورياطالعاتاز QUISاستاندار

يافته ازمجموعامتیازاتکاربردمبتنیبرطیفآزگودصورتگرفت. پذيري،هاياينتحقیقنشانداد،
اند.همچنیندرصدراکسبکرده42/24«شبکهخبر»درصدوتارنماي21/12«سیفارسیبیبی»تارنماي

تارنما»امتیازاتششبخش به نسبت «احساسکلی بهاصطالحا»، شدهت ارائه اطالعات و رفته ،«کار
بودنتارنمايحکايتازپیشرو«صفحهتارنما»و«ارتباطتارنماباکاربر»،«هايتارنماقابلیت»،«يادگیري»
سیفارسیبیبی» تمامیبخش« تارنمايدر نسبتبه شبکهخبرجمهورياسالمیايران»ها داشتودر«

رقابتکاربرد پیروز پذينتیجه تارنماهاي فارسیبیبی»ري سی » ايران»و اسالمی جمهوري خبر ،«شبکه
 بود.«سیفارسیبیبی»تارنماي

.نیآنال ینگار تارنما، تعامل، روزنامه یریپذ کاربرد ،یفارس یس یب یخبر، ب  شبکه :ها واژهکلید
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 مقدمه 

جهانیوب شبکه 2ظهور خاصیتتعاملی. 1و کلیدياينترنتبه. ينکیفیتآنترعنوان

(Williams, Rice and Rogers, 1988)میلیون مصرفرشد از نفر خبريها کنندگان

هايکهآمارايگونهبه(Deborah S. and Seungahn, 2009)آنالينرافراهمکردهاست

میلیونآمريکايیاخبارراازاينترنتدريافت90نشاندادهکهبیشاز1001مربوطبهسال

سال(Cassidy, 2007)اندکرده از اينترنتبرايدريافتاخبار از مثبتاستفاده ورشد

.در(Newman et al., 2016)دراکثرنقاطجهاننیزگزارششدهاست1029تا1022

محبوب هم وبگاهايران محتواي به مربوط اينترنتی محتواي استترين بوده خبري هاي

ايرانی) شبکهاينفوگرافیکحضور در هاياجتماعیها چنینآماريحکايتاز(2259، .

انقالبگسترده»نیومصرفخبريداشتهوتعبیررساهاياطالعتغییريبزرگدرفرآيند

روندهايناشیازاينانقالبنشانتوانبهآننسبتداد.تغییررامی«خبريبراساسوب

 Purcell et)پیشیگرفتهاستيعنوانيکمنبعخبرهابهدهدکهاينترنتازروزنامهمی

al., 2010)رسانه ايهاو ارائه بر طريقجمعینیز از خود مخاطبان اطالعاتبه و خبار

 تأکیداينترنت حاتمی)دارند قاسم، و عراقیآقامحسنی زاده ،2259) اين در رهگذر.

ماهوارهشبکه تصحیحپارادايماطالعهايخبريتلويزيونیو رسانیحسبتطابقباايبا

اينترنترويآورده از استفاده به تغییراتفناورانه تارنماهاينیازهايمخاطبو و .2اند

راه را شبکهاندازيکردهخبريخود همچونخود اينتارنماها هماند. هايتلويزيونیبا

تالشرقابت در و دارند عاليقتنگاتنگی با متناسب محتواي ارائه ضمن بتوانند تا اند

عنوانيکمنبعکمیابوارزشمنددرمخاطببه«توجه»مخاطبونیازهاياودرجلب

ازسايرينپیشیبگیرند.(2245،قراگوزلووصلواتیان،فرهنگی)اقتصادرسانه

فارسیبیبی»نیبنيدرا 2سی . ماهوارهبه« خبري شبکه يک عنوان و شبکه»اي

خبر تلويزيونی شبکهصدا« جمله از ايران اسالمی جمهوري ماهوارهوسیماي وهاي اي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. World Wide Web 

2. Interactive 

3. Website 

4. BBC Persian 
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اندازيتارنماهايخودهرروزبافعالیتداشتهوباراهتلويزيونیهستندکهدرفضايوب

هايمختلفدريکتقابلفیلموعکس،.2تدوينصوتی،هاگزارش،هاتحلیل،ارائهاخبار

توجهجلبسعیدر،ايرسانه اما مخاطبازطريقاينتوجهجلبمخاطبانايرانیدارند؛

جهت بر عالوه گیريمحتوايیتارنماها ؤلفهمتضمنم، استکه ازجملههايديگرينیز

چگونگیتحويلمحتوابهمخاطباست؛نحوهتحويلمحتوابهمخاطبکهمتضمنهاآن

ازمحتوا سادگیاستفاده ، همراهیسايرعناصربرتجربهجذاببودنآنوغیرهاستبا

1کاربري کاربريمخاطببه. تجربه است. کلیديطرمخاطباثرگذار نقطه احیعنوان

فرقانیورستگار)تعامل هزينه(2259، میدر و دارد اثر بسیار او توجه تواندمیلوکرد

بکاهد. او انگیزه از اينکه يا و برانگیزد خبري يکتارنما به مراجعه براي را رغبتاو

کانیبنيدرا 2ربردپذيريمقوله ويژگیبه. رابطعنوان از برايسهولتاستفاده ايکیفی

بینمخاطبان ارتباطبهینه ايجاد کاربريدر رسانهوکسباطالعاتوآگاهیازطريق،

می ايفا نقشحیاتی تارنماها ديگرانحا)کند و تمی به(2259، درو اصلی نقطه عنوان

پژوهش و کامپیوتر بین تعامل (Shumova, 2017)انسانهاي کاربري تجربه تأثیربر

سنجشگیردوتارنماهاقرارمیيابیارزهنیذيهارمعیادردستهيذيرـپدبررکاگذارد.می

 ,Brajnik)برمیسرنیستراـکروـحضوندـبتنهاباحضورارزيابوآنجانبههمهولـکام

کاربردپذيرييکتارنمامربوطبهتعاملکاربرانباآناستوذيلارزيابیچراکه(2000

دسترسی ارزيابی در کاربر 2پذيريتجربه می. قرار يپذيردبررکاگیرد. يکی ملاعواز

تعیینکنند میزه موفقیتان شماتارنما به رودیمر ـميهارمعیاو ؤثر ويزاــهســبهیندر

نوکاريزيوعابدينی)دوــیابیشــشارزتمرــمسطوربهدــزبايــنیيذيرــپدبررکادوــبهب

2250).

ماهواره شبکه بیتارنماهاي بیاي و فارسی صدا»سی خبر وسیمايجمهوريشبکه

بهمخاطبانخودمستثنايازتأملدرکاربردپذيريخودايراننیزدرارا«اسالمی ئهمحتوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Podcast 

2. User Experience 

3. Usability 

4. Accessibility 
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موردمداقهوبررسیقرارگیردامابررسیعملکردايندوهاآننیستندوبايدکاربردپذيري

 محتواي تحلیل بر متمرکز تحقیقاتگذشته در کانالشدهارائهشبکه خود بر تمرکز با

؛2252،زاده؛زابلی2252،دانشجهرمیوفهیمبصیريان)ايوتلويزيونیبودهاستماهواره

؛هرمزي2251،رزمجووکرمی،انارکی؛نعمتی2259،صلواتیانوعمادالدين،فردعظیمی

زاده طوسی، رضوي و واحدي به(2252، محتوا تحويل چگونگی به نگاهی عمدتاً و

تارنماه و بهمخاطب است. نشده آنان اي عمده کهطور داده نشان گذشته تحقیقات

هايخبريازسايتهاآنگیرينگاريآنالينوبهرهچگونگیاستفادهمخاطبانازروزنامه

است بوده توجه (Mendelson, Coleman, & Kurpius, 2005)کمترمورد اينتحقیق.

تحقیقاتیباهدفشناختچگونگیتجربهکاربريمخاطباناينخألبادرنظرگرفتناين

تارنما دو ، استو کرده تمرکز شبکه کاربردپذيريتارنماهايايندو مقوله ويژگیبر

کیفیکاربردپذيريرادرتارنماهايايندوشبکهبادرنظرگرفتنفقدانشناختدرمورد

وباموردسؤالقراردادناينکههاآنیـحاطرمیزانتوجهبهکاربردپذيرياينتارنماهادر

وسیمايجمهوريشبکهخبرصدا»سیفارسیوبیتجربهکاربريمخاطبانتارنماهايبی

 ايراناسالمی د« است؟ يدگاچگونه ابررکاه ان درين باتارنماها داـبعايریکارگبهره

ذيرـپدبررکا دچیستي، از و يدگا؟ ابررکاه ان ين به اکدتارنماها بعاام يپذيردبررکاد

کمترتوجهشدوبیشتر ه اتوجهنشداصالًيا علتسته است. قرارداده ؟موردمقايسه

«سیمايجمهورياسالمیايرانشبکهخبرصداو»فارسیوسیبیانتخابتارنماهاشبکهبی

بطنيکجامعه مخاطباز وجود يکديگر با ايندو مقايسه و هارقابتبینآن، روي،

رويارويی تارنمايخبريو از استفاده فضاياينترنتو به دو آنآوردنهر يکها در

بیجنگرسانه زبوربرايتارنمايشبکهشکغفلتازپاسخبهسؤاالتمايبودهاست.

،کیفیتبودنتارنماعواقبیهمچوناحتمالبی،سیفارسیبیعنوانرقیبیبرايبیخبربه

کاهشمراجعهوبازديدو،فقدانکاربردمناسببرايمخاطب،عدمتعاملمخاطبانباآن

بهمحرومشدنازتوجهمخاطبوهمچنینکاهشاثرگذاريدرجريان سازيخبريرا
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دنبالدارد قوتضعفتارنماي، اهمیتاينتحقیقشناختنقاطو بنابراينضرورتو

سیفارسیاست.بیشبکهخبرجمهورياسالمیايراننسبتبهبی

 مروری بر مطالعات گذشته

به ايران کشور داخل در اينترنتی تارنماهاي کاربردپذيري پژوهشی عمدهحوزه طور

رسانیوعلماطالعاتبودهاستودرحوزهاطالع،داريمعطوفبهتحقیقاتحیطهکتاب

صورت ما کشور داخل در کمتري پژوهشی مطالعات خبري تارنماهاي کاربردپذيري

شود.گرفتهاست.ايندرحالیاستکهتحقیقاتخارجیبیشتريدراينزمینهيافتمی

ربوطبهتحقیقفرقانیودرزمینهکاربردپذيريتارنماهايخبريمتحقیقاتداخلیازجمله

 2259)رستگار عنوان با کاربردپذيمقا»( خبرگزارييسه تارنماهاي ايرناري هاي ،سنايا،

براساسيافته«دگاهکاربرانيفارسبراساسد هايتحقیقايندومشخصگرديداست.

تارنماي و دارد قرار رضايت امتیازات مجموع از باالتري سطح در ايسنا تارنماي که

درتحقیقهاآناند.هايبعديجايگرفتههايايرناوفارسبهترتیبدررتبهبرگزاريخ

 تارنماکردهتأکیدخود از وضعیترضايتکاربران مجموعاند با خبرگزاري سه هر ي

کاربردپذيري زمینه پژوهشیداخلیديگريدر محسوسیدارد امتیازاترضايتفاصله

،درپژوهشخودهاآن(است.2259)اتمیوهمکارانخبريمربوطبهحهايسايتوب

بااستفادهازهايسايتوبطراحیمدلیبرايارزيابیکاربردپذيريدر آنالينخبريرا

طراحیوبومحتوايوبهدفقراردادهوازخبرگان،سهمعیارارزيابیقابلیتاستفاده

شاخص به تا پیشنهاديهاخواستند مدل دهنده آتشکیل ني نتايجها دهند. نمره

بریموردبررسيهاوارتباطمثبتومستقیمبودنمؤلفهتأثیرمیزاندهندهنشانآمدهدستبه

متغیرمحتواويبرا511/0،متغیرطراحیسايتيبرا191/0قابلیتکاربردپذيريبهمیزان

معیارهايبرا451/0 يمتغیر در استفاده يخبرهايسايتوبقابلیت وبود. نوکاريزي

يهاکتابخانهسايتوبيارزشیابیکاربردپذير»(نیزدرپژوهشیباعنوان2250)عابدينی

تحقیقیرا«ازديدکاربرانفناوريتحقیقاتو،وابستهبهوزارتعلوميهادانشگاهيمرکز

يرگیبااستفادهازروشنمونههاآندرحوزهکاربردپذيريتارنماهابهسرانجامرساندند.
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51پنجدانشگاهوازهردانشگاه،دانشگاهوابستهبهعتف20ازبینيادومرحلهياخوشه

ديدگاه انتخابو را آندانشجو ها کاربردپذيريریکارگبهدرباره يابعاد سايتوبدر

نتايجاينتحقیقنشاندادکهیموردبررسدانشگاهخوديمرکزيهاکتابخانه قراردادند.

بهیطورکلبه کاربردپذيريدر هادانشگاههايمرکزيکتابخانهسايتوبکارگیريابعاد

90بیشاز)وابستهبهعتفدروضعیتخوبی 40تا ارزيابیکیفیصفحات»(قراردارد.

عنوانپژوهشداخلیديگرياستکهتوسط«وبفدراسیونفوتبالازديدگاهکاربران

کوالوبارويکرديبااستفادهازمدلوبهاآنانجامشدهاست.(2252)فتحیوهمکاران

وکیفیت-پیمايشی تفاوتمعناداريبینکیفیتموجود رسیدندکه ايننتیجه تحلیلیبه

دگاهکاربرانوجوددارد.موردانتظارصفحاتوبفدراسیونفوتبالازدي

2دهيالردا . همکاران (1022)و عنوان با تحقیقی از»در استفاده قابلیت ارزيابی

کاربرهايسايتوب ديدگاه رويکرد آنالين: اينترنتی اينترنتی« تارنماهاي ارزيابی به

آنارکاربردپذيريومحتوايوبپرداختند.هاياردنبراساسدومعیروزنامه ضمنها

جمع مورد در اطالعات 5آوري از عامل102تارنما که رسیدند نتیجه اين به نفر

روزنامه تمام براي نسبتاً استکاربردپذيري خوب اردن آنالين فاکتورکهیدرحالهاي

مطالعه»همدرتحقیقیباعنوان(1021).2هانويانگ.1محتوايوبمتوسطاست.جونگ

روزنامههايسايتوبکاربردپذيري همراه هاتلفن » موبايلی را119تارنماهاي روزنامه

هايمختلفطراحیوبموردتحلیلقراردادندوبهرابطهبینکلماتمحتواوجنبهازنظر

 مناطق دلیلوجود به رفتفضايتارنماها هدر که رسیدند نتیجه بزرگازحدشیباين

در آنتبلیغاتی است.ها آنزياد دادهها پیشنهاد براي که فضاييیجوصرفهاند در

گیرياندازه»استفادهشود..2سازيخودکاروابرلینکهايپنهاناستازقابلیتشدهساخته

.9همعنوانتحقیقیاستکهعبداهلل«خبريآنالينآسیايمیانههايسايتوبکاربرپذيري
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2ووي داده(1004). آناند.انجام ها يکیازتأکیدبا قابلیتاستفاده اينموضوعکه بر

 سطح تعیین براي اصلی استسايتوبفاکتورهاي چهار، کاربردپذيري ارزيابی به

Starخبريمالزيشاملسايتوب ،New Straits Times ،Berita HarianوUtusan 

Malaysiaهايخوبدارايقابلیتسايتوبنچهارهايآناننشاندادکهتمامیاييافته

 اما هستند بد کاربردپذيريقويNew Straits Timesخبريسايتوبو تريازجنبه

1اِنسايريندارد.فالوي آشنايیوتأثیر»نیزدرتحقیقخودباعنوان(1009)وهمکاران.

نقشتجربهکاربر بیاناينکه«کاربردپذيريدروفاداريبهخدماتخبرنگاريآنالين: با

اينترنت از بررسیاثرتأثیرگسترشاستفاده استبه چشمگیريدربخشروزنامهداشته

مصرفتأثیر آشنايی با کاربسايتوبکنندگان قابلیت میزان وفاداريو بر ردپذيري

تأثیرکنندگانیدهدکهآشنايیتنهابروفاداريمصرفهايآناننشانمیاند.يافتهپرداخته

می دارند اينترنت از استفاده در بیشتري تجربه که کاربردپذيريکهیدرحالگذارد

ايجکنندگانباتجربههستندبروفادارياثرگذاراست.نتازاينکهچقدرمصرفنظرصرف

بالنچ 2تحقیق . همکاران (1021)و عنوان »با استفاده وبقابلیت رضايتسايت،

يکمصرف از استفاده قصد و ريسکادراکسايتوبکننده تعديل اثر شده: نشان«

گذارد؛اگرچهکهمیتأثیربررضايتوقصداستفادهسايتوبدهدکهکاربردپذيريمی

ازطريقرضايتغیرمستقیمنداشتهامااثرثیرتأطورمستقیمبرقصداستفادهکاربردپذيريبه

کنندهدارد.مصرف

طورکهگفتهشدنشانازمطالعاتپژوهشیبسیارهمان،یموردبررسپیشینهپژوهشی

 و دارد ايران کشور تارنماهايخبريدر حوزه اساسرويکردتاکنوناندکدر بر نیز

رقیبانخارجیآمقايسه نگرفتهموردبررسینانايتارنماهايخبريداخلیو اندلذاقرار

کاربردپذيري اصلپرداختنبه خبريدرکشورهايسايتوبنوآورياينپژوهشدر

مقايسه مطالعه و ايران از تلويزيونیخبرتيساوباييکنمونه شبکه به خبريوابسته
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صدا با ايران اسالمی جمهوري يعنیسايتوبوسیماي خود خارجی رقباي از يکی

سیفارسیاست.بیبی

 ادبیات نظری

 های خبری سایت نگاری آنالین و تعامل در وب روزنامه

نگاريآنالينکهباوجوداينترنتممکنهايخبريامروزهبهسمتروزنامهاغلبرسانه

هاينگاريمبتنیبروبوبهرهبرندهازمؤلفهاند.درايننوعروزنامهشدهسوقپیداکرده

میتکنولوژيکی گرفته نظر در تعامل از نوعی (Deuze, 2003)شود کهطورهمان.

درکاينکهچگونه،رسانیبهافرادجامعهداردهمیدراطالعنگاريآناليننقشمروزنامه

روزنامه محتواي با میشهروندان برقرار ارتباط آنالين بهکنندنگاري محتواياندازه،

اگريکشهروندقادربهاستفادهمناسبازاطالعات،چراکهمهماستهاآنبهشدهارائه

ارتباط(Mendelson et al., 2005)استارزشبیشدهارائهاطالعاتتبعبهنباشد نحوه .

یناست.یوتببحثقابلنگاريآنالينذيلعنوانتعاملشهروندانباروزنامه

نگاريآناليندراستفادهازمفهومتعاملرادربینمتخصصانروزنامه(1009).2نیپ

اودوبعدتعاملمحتوايیوتعاملبینفرديخالصهمی کندتعاملمحتوامیتأکیدکند.

جموعهسازدتاخودراازخطیبودنمکاربرانراقادرمی،هايفنیواسطهقابلیتبهتنهانه

ايآزادکنندنگارانحرفهروزنامه آنبلکه، قادرمیها انتخابمحتوايدررا در تا سازد

محتوادکنندگانیتولدسترسنیزفعالباشند.ويتعاملبینفرديراهمبهامکانارتباطبا

گفت باو آنوگو نسبتمیها فنیحالنيباادهد. و محتوايی تعامل حاضر تحقیق در

نگاريآنالينموردنظراست.ويژگیهايمهمتعاملدرژانرروزنامهانيکیازگونهعنوبه

که(Deborah S. and Seungahn, 2009)تعامليکويژگیمثبتدررسانهجديداست

می کند تعیین را شکست يا موفقیت بودن(Rafaeli, 1988)تواند تعاملی در .

عنواننماديازآنخبريبههايسايتوبنگاريآنالينوروزنامه ، يکعنوانبهگرچه

تعريفمی گسترده شودمفهوم افراد، استکه آن از نشانی به اما تا هستند عنوانقادر
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استورضايتشدهدهيدمخاطبانیفعالعملکنند.تعاملدرحوزهمطالعاترضايتنیز

عنوانيکیازعواملقويپیشبه رونيازابینیکنندهقصدرفتارينشاندادهشدهاست؛

مطلوبوتعاملیطراحیشدهاستممکناستصورتبهرضايتکاربرازيکسايتکه

بازديدمجددوحتیتوصیهآنبهکاربرانديگر،زمانبیشتردريکسايتصرفبهمنجر

انتشاراتخبر تعاملیبودن افزايششود. نوعیحسسازمانینظیر کاربران يآنالينبه

انتخاب سازيشخصی، فرصتسازيسفارشی، میو فردي بین ارتباطی دهدهاي

(Deborah S. & Seungahn, 2009)تواندافزايشرضايترادرپیوهمینموضوعمی

براياينکهيک باشد. درفرآيندتعاملحفظسايتوبداشته بتواندرضايتکاربرانرا

سايت کلی استفاده قابلیت مانند معیارهايی بايد کند طراحیويژگی، هاي و، اطالعات

 & ,Chang, Torkzadeh)داشتهباشدمدنظرهايموفقیتعنوانعاملکیفیتسايترابه

Dhillon, 2004).

2دوز بهسهنوعتعاملناوبريهاسايتوبتعاملیبودن. 1را 2تعاملعملکردي،. و.

.درتعاملناوبريکاربرمجازبه(Deuze, 2003: 214)تقسیمکردهاست.2تعاملتطابقی

ازطريقنوارپیمايشمنوومثالعنوانبه)محتوايآناستبهحرکتدرسايتودسترسی

 بعدي»دکمه صفحه » بااليصفحه»و بازگشتبه تعامل«(. شبیه تعاملبسیار از ايننوع

رسانه تعامل شبیه عملکردي نوع تعامل است. انساناي است  & .Deborah S)ی

Seungahn, 2009)تواندتاحديدرفرآيندتولیدسايتباتعاملباکاربرانوکاربرمی

کنندگانيکصفحهخاصمشارکتکندودرنهايتدرتعاملتطابقیکهديگرياتولید

تريننوعنیزپیچیده .9یاستوبراساسگفتهگايانسانايونوعیتعاملمیانتعاملرسانه

میتعاملبه شمار سايتاين .(Deuze, 2003: 214)رود از استفاده تجاربکاربراندر

محتوايسايت بر تا دارد تأثیرامکانرا  .(Deborah S. & Seungahn, 2009)بگذارد
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2ماسی هايآنالينبهخاصبرايتولیدرسانهطوربهکنندکهتعاملاستداللمی.1ولوي.

دسترس در انتخاب پیچیدگی طريق چهار کاربر، به پاسخگويی بین، ارتباطات تسهیل

.(Massey & Levy, 1999: 529)شودفرديوسهولتاضافهکردناطالعاتاعمالمی

2میسون روزنامه. با تعاملمردم بايدتجهیزاتاولیهنگاريآنالينمیدرباره مردم گويد:

برايدستیابیبهاينشبکهراداشتهباشند؛اطالعاتضروريبايددرشبکهپیداشودوافراد

کنند برقرار اطالعاتارتباط اين با بتوانند بايد استفاده، آن از و کنند پیدا اطالعاترا

نمايند.قابلیتپیداکردنواستفادهازاطالعاتهمانچیزياستکهمفهومقابلیتاستفاده

ينگارروزنامهبراييريکاربردپذ.(Mason, 1994)دلآنجايدارددرياکاربردپذيري

جمع،چراکهآنالينضرورياست ،وعمهمآورياطالعاتدرمورديکموضتنهاصرفاً

شوندیدهايسازمانگونهبهبلکهسايتخبريبايد،نگاريکافینیستدراينژانرروزنامه

 که را آنچه بتوانند مردم میطوربهتا دنبال مؤثر کنند پیدا  ,.Mendelson et al)کنند

هايخبريفعالیتهايگذشتهنشاندادهکهسايتبايدگفتپژوهشدرمجموع.(2005

حوزهعمدتاًتعاملی ساير از و داده انجام هايتعاملیغافلبودهناوبريرا  ,Deuze)اند

2003: 215) ايندرحالیاستکهاصوالً هايسايتوبتعاملیمناسبدرهايفعالیت.

کمککند.هاآنداشتتوجهتوسطتواندبهجذبونگهخبريمی

 ای از تعامل بودن سایت؛ نشانه پذیری وب کاربرد

 استفاده قابلیت يا موفقیتويژگیازجملهکاربردپذيري عوامل از يکی و کیفی هاي

کندوبرايارزيابیسهولترودکهنقشمهمیرادرتعاملايفامیارمیشمبهسايتوب

 کاربران ديدگاه مشترکاز میمورداستفادهاستفاده قرار  ,.Al-Radaideh et al)گیرد

نیلسون(2011 .2 بخش(2544). در را 22کاربردپذيري ايزو گونهاين5122استاندارد

رسیدنبهتواندتوسطکاربرانمشخصبرايمیزانیکهيکمحصولمی»کند:تعريفمی
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مفهوم«.کارايیورضايتدريکزمینهمشخصاستفادهشود،اهدافمشخصبااثربخشی

مشتملبرالف(سهولتدرزيرساختاريکسیستمیطورکلبهکاربردپذيري ،توابعآن،

کاربرمی کندمشاهدهتواندرابطومحتوايیکه ، از سادگیاستفاده وبب( ج(سايت،

د(سهولتدرکشدهناوبريسايت،توانندهدفخودراپیداکنندسرعتیکهکاربرانمی

 کنترل براي کاربر توانايی ه( میآنچهو انجام است .(Flavián et al., 2006)دهند

 در موکاربردپذيرياساساً نساايقابلیتهارد و ابررکايهازنیان ستان يمقولهيکو

حاتمیو)تعريفشودیخوببههادستورالعملازيامجموعهسسااستکهبايدبرانسانیا

همکاران شانک2259، .)2 اهمیت. در کاربردپذيري يکمیتأکیدمقوله اگر که کند

مانندآناست،اماکاربرنتواندآنراپیداکند،راارائهدهدياالعادهفوقسايتاطالعات

.(Mendelson et al., 2005)کهاصالًوجودندارد

1گولد . همکاران ايده2552)و براي( پروژههايکاربردپذيريرا هايتعاملتمام

فرآيندطراحی،نیازمندتمرکزاولیهبررويکاربرانها،سايتوبمانندانسان-کامپیوتر

کاربر از بازخورگیري جهت تکيکپارچه کابرهی، اولیه و مداوم همچنینارزيابی و ربر

دانند.برانجیکهايصورتگرفتهمیاستفادهازيکطرحتعاملیمبتنیبرنتايجآزمايش

خصیصه1000) نیز رنگ( و بازنمايی انسجام شامل را کاربردپذيري هاهاي بازخورد،

سازمانمناسب اطالعاتیده، طبیعی بافتاري، امکان)ناوبري نقاط همه و لحظه هر در

بهلحاظزمانوتالشالزمبرايانجاميک)ناوبريکارآمد،داشتهباشد(ناوبريوجود

وجوديداند.چالشیکهدرتعاريفکاربردپذيردارمیهايگوياومعنیکار(وبرچسب

ويژگی تعیین استکه اين استدارد مشکل آن صفاتخاصه و ها ماهیتاين، چون

بافتیاستويژگی به وابسته صفاتخاصه و میها قرار استفاده محصولمورد گیردکه

(Abran et al., 2004)اطمینانازآسانبودنيادگیريوجودنيباا اگرکاربردپذيريرا

به و مؤثر عملکرد داراي که بدانیم محصوالتتعاملی هستندبخشلذتکارگیري ،نیز

کاربردپذيري کارآمد،ششهدفکارکردمؤثراساساًآنگاه کارکرد ،ردمطمئنکارک،
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شودمیفيتعر،قابلسپاريآساننحوهکاربردبهخاطرکاربرديبودنو،يادگیريآسان

(مدلیرابرايارزيابیکاربردپذيري2259).حاتمیوهمکاران(2259،فرقانیورستگار)

کردهخبريهايسايتوب دستهارائه نیز مدل اين در که کاربردپذيرياند از بندي

شدهاست.نشانداده2طبقجدولشمارههاسايتوب

 (0318بندی کاربردپذیری )حاتمی و همکاران،  دسته .0جدول 

 توصیف ویژگی ردیف

2 
عملکردو

 اثربخشی

کارهايآناليندرکندچهمقدارزمانوچهمراحلیبرايانجاماينويژگیبیانمی

 است؟ازیسايتموردنوب

1 
هاولینک

 ناوبري

سايتتاچهحدهايناوبريمورداستفادهدروبکندکهمکانیسماينويژگیبیانمی

 واضحوسازگارهستند

2 
محتوايرابط

 کاربري

هايمختلفماننددردسترسبودنومفیدبودندستورات،مسائلمربوطبهرابط

 نوهاواستفادهازطرحرابطکاربريگرافیکیطراحیم

2 
محتواوقابلیت

 خوانايی

کندواينکهچقدراينمطالبسايتراتوصیفمیروزرسانیوبمحتوا،سازمانوبه

 واضح،خواندنوپیداکردنشانآساناست

9 
تعاملیوتبادلی

 بودن

دريکحالتکنشوسايتوکاربراينويژگیبیانگرايناستکهچهمیزانوب

 واکنشمتقابلقراردارند

سیفارسیوشبکهخبرجمهوريبیاينتحقیقارزيابیکاربردپذيريتارنماهايخبريبی

ازکاربردپذيريدستهیمبتنرانيااسالمی تعاملهاسايتوببندياخیر ادبیاتحوزه ،و

روزنامه در تعامل چطراحی استو داده انجام آنالين برنگاري را ارچوبنظريخود

قراردادهاست.هاآنومقولهتعاملدرهاسايتوبمبناياهدافکاربردپذيري

 روش پژوهش

بهلحاظنحوهاستفادهکاربرديوبهلحاظنوعروش،اينپژوهشازحیثهدفتبیینی

دانشجويانرشتهپیمايشیمحسوبمی دانشگاه2259یوروديسالانسانهايعلومشود.

برمی در توجهجمعیتتهرانجامعهآمارياينتحقیقرا مناسببا حجمنمونه گرفتند.

،هاگیريازبینآننفرمحاسبهشدکهبراينمونه102جامعهوبراساسجدولمورگان
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قرارگرفت؛بدينترتیبکهاسامیمورداستفادهياچندمرحلهايگیريخوشهروشنمونه

تصادفیصورتبهشگاهتهراندرداخلکیسهانداختهشدوهايدانتمامیدانشکده کامالً

عنوانخوشهنخستانتخابگرديد.علوماجتماعیبه،علومسیاسی،دانشکدهمديريت2

صورتجداگانهداخلکیسهانداختهشدوازهابههايمختلفدانشکدهسپساسامیرشته

بااستفادهازتيدرنهاتصادفیانتخابشدوطورخوشهدومبهعنوانبهرشته2هردانشکده

تناسببههاوازافرادمشغولبهتحصیلدرهريکازرشتهشدههیتهگیريچارچوبنمونه

روشنمونه به رشته آن سادهجمعیتدانشجو تصادفی گیري انتخابنمونه، نهايی هاي

 شدند.

 کاربرمورداستفادهتکنیک احساس سنجش براي تحقیق اين مقايسهدر و ان

بیکاربرد خبري تارنماهاي ايرانبیپذيري اسالمی جمهوري خبر شبکه و فارسی سی

افتراقمعنايی» اينتکنیکرويکردي« شدگیريمحسوبمیبراياندازهريپذمیتعمبود.

QUIS.دراينتکنیکسنجشبراساسپرسشنامه(2242،نظیريوهمکاران)
درسطح.2

يريانجامشدوروابطتصو،بودیمعانیبرتداعیاي(کهمبتندرجه1)یبیاسترتیکمقي

قرارگرفت.دلیلموردسنجشیاساسمیصفاتمتضاددرسطحمقبراساسدوموضوع

پذيريبسیاريبرايارزيابیکاربرداعتمادقابل نبودکهمقیاسیاستفادهازاينپرسشنامهآ

حاصلاز52/0گرچهضريب(Harper & Norman, 1993)شدهامحسوبمیازرابط

نفرازاعضايجامعهنیز20ازشدهيآورجمعهايآزمايشیآزمونآلفايکرونباخداده

مورد برايجمعقرارمیتأکیدپايايیپرسشنامهرا بعدازانتخابنمونهآوريدادهداد. ها

سیفارسیوبیبیيخبردقیقهتارنماهاي10تا20نهايیازافرادخواستهشدتابهمدت

 جمهورياسالمیايرانرا خبر عملیاتموردبررسیشبکه و داده ،هايیمانندجستجوقرار

خواندنخبروحرکاتدربینصفحاتمختلفايندوتارنماراانجامدهندوسپسبراي

شدراتکمیلنمايند.برهمینپرسشمی22کهشاملQUISهريکازتارنماهاپرسشنامه

هابااستفادهازدادهوتحلیلتجزيهآوريقرارگرفتوموردپرسشنامهموردجمع201مبنا

نرم بهSPSSافزار دوقطبی صفات شیوه اساس بر شیوهو از يکی استخراجعنوان هاي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Questionnaire for User Interaction Satisfaction 
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هرزوجازي؛بدينترتیببرا(2245،رجبی)ازطیفمزبورانجامشدموردنظرهايداده

خوب/بد(م)ادصفاتمتض انمحاسبهشدوجمعيهمهپاسخگویکلیابينارزیانگیمثالً

کعنوانيبهانگرديدودرنهايتيمبرتعدادپاسخگویانتقسيهمهپاسخگوینمراتکل

فآنزوجمشخصشدوترسیمنیمرخصورتگرفت.درپاياننیزبرايیطيعددبررو

پذيريمیانگینکلیمربوطهايمربوطبهکاربردمقايسهبهتردوتارنمادرهريکازبخش

هايمختصبهيکسؤالاستخراجشد.بهزوج

 ها یافته

 آمار توصیفی:

دراينپژوهشکنندهمشارکتاعضاي،شودمشاهدهمی1طورکهدرجدولشمارههمان

204ندهکننفرازدانشجوياندانشگاهتهرانتشکیلدادند.ازتعداداعضايمشارکت102را

آنتناز بیشترين1/29تنمعادل52درصدزنانو1/92معادلها درصدمردانبودند.

بهفراوانیاعضايمشارکت متعلق مبنايتحصیالتدانشجويان بر پژوهشنیز در کننده

کنندهدرصداعضايمشارکت1/99تنمعادل221لیسانسبودکهدانشجويانمقطعفوق

شاملمی نیزازدرصدازاعضايمشارکت4/22تنمعادل92شدند.درتحقیقرا کننده

 لیسانسبودندو اعضايمشارکت9دانشجويانمقطع تناز که نمونه9/1کننده درصد

میموردمطالعه تشکیل فراوانیرا کمترين که بودند دکتري مقطع دانشجويان از داند

دهدکههمچنیننشانمی1مارههايجدولشمشارکتدرپژوهشحاضرراداشتند.داده

تا24سنینفردربازه92درصدمعادل4/22کنندهدراينپژوهشازمجموعافرادشرکت

12درصدمعادل2/22،سال11تا12نفردربازهسنی202درصدمعادل1/90،سال11

درصد9/2و21تا22نفردربازهسنی9درصدمعادل2،سال21تا14نفردربازهسنی

سنی1معادل بازه در داشته24نفر باالقرار ترتیببیشترينوکمترينسالبه به اندکه

سالبودهاست.21تا22سالو11تا12هايسنیکنندگانبازهفراوانیمتعلقبهمشارکت
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 کننده در تحقیق برحسب بازه سن، جنس و تحصیالت تعداد اعضای مشارکت. 2جدول 

 

 نیبازه س

 جمع
 به باال 21 22تا  22 22تا  21 22تا  22 22تا  81

 لیسانس

 21 0 0 0 1 20 زن

 21 0 0 0 2 14 مرد

 92 0 0 0 9 94 جمع

 سانسیلفوق

 19 1 1 22 92 2 زن

 91 2 1 5 20 1 مرد

 221 9 2 12 52 9 جمع

 دکتري

 2 0 2 0 0 0 زن

 2 2 2 0 2 2 مرد

 9 2 1 0 2 2 جمع

 جمع کل

 204 1 2 22 99 22 زن

 52 9 2 5 29 22 مرد

 102 1 9 12 202 92 جمع

 ها بررسی تارنما

 اساسپرسشنامه بر تارنما هر به مربوط امتیاز انتخابشدهیطراحکمترين به توجه با و

گذاريشدهبودکهباعدديکارزششدهطرحگويه22ينخانهبهصفتمنفیترنزديک

میا22 شامل را انتخابمتیاز مبناي بر تارنما هر براي ممکن امتیاز بیشترين و شد

امتیازبود121گذاريشدهبودمعادلارزش1ينخانهبهصفتمثبتکهباعددترنزديک

کنندهحاضردراينتحقیقنشاندادمشارکت102کهمیانگینامتیازاتاعطاءشدهتوسط

تارنمايبی سیفارسبیکه پذيريبیشترينسبتبهتارنمايامتیازدارايکاربرد299یبا

توسطتارنمايشدهکسبامتیازاست.امتیازات209ايرانباشبکهخبرجمهورياسالمی

هايپرسشنامههموارهکمترازمقدارمتوسطبودوبههمیندلیلشبکهخبردرتمامیبخش

کاربرد نتوامتیاز حتی تارنما اين کاربرد90انستپذيري امتیازاتکل رادرصد پذيري

بخش به امتیاز اعطاي جزئیات کند. تارنماکسب مختلف هاي اساس پرسشنامهبر
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آمده2درزيرآمدهاست.مقايسهايندوتارنمادريکنگاهدرنمودارشمارهشدهیطراح

است.

 
های مختلف مرتبط  بخش خبر دری و شبکه سی فارس بی مقایسه امتیازات دو تارنمای بی .0نمودار 

 با کاربردپذیری

 احساس کلی نسبت به تارنما .0

تحقیقدراولینبرخوردبرايمحققانازاهمیتموردنظرهايحستعاملکاربرانباتارنما

کنندگاندرتحقیقخواستهشدتاپسازانجامبرخورداربود؛برهمیناساسازمشارکت

9احساسخودرانسبتبهتارنمااز،بودذکرشدهاهنمايپرسشنامهبرخیکارهاکهدرر

اعالمکنند.نتايجحکايتازآنداشتکهکاربران1درنمودارشمارهشدهدادهزاويهنشان

تارنمايبی کمترينبیاحساسبهتريبه تارنمايشبکهخبرداشتند. سیفارسینسبتبه

اينبخ در خبر تارنمايشبکه بیشترينشمربوطبهخستهامتیاز و بود بودنتارنما کننده

ازمعیارهاياستفادهآسانوانعطاف درموردتارنمايامتیازاينتارنما پذيريکسبشد.

کنندهبودنتارنماواستفادهسینیزبهترتیبکمترينوبیشترينامتیازمربوطبهکالفهبیبی

آمدهدستبهدراينبخشتمامیامتیازاتآمدهدستبههاييافتهبراساسآسانازآنبود.

وبراي2تا2بینشدهگفتهمنظر9کلینسبتبهتارنمايشبکهخبرازمورداحساسدر

16/39 14/57 

20/82 

17/57 

20/56 

15/87 

23/53 

19/68 

28/61 

25/12 
34/77 

23/33 

احساسکلیشمانسبت

بهتارنما

صفحهتارنما

اصطالحاتفنیبهکار

رفتهواطالعاتارائهشده

يادگیري

قابلیتهايتارنما

برقراريارتباطکاربربا

تارنما

شبکهخبر

بیبیسیفارسی
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سیفارسیبیبی»تارنماي » 2بین 9تا امتیازاتتارنمايشبکه مجموع دربود. اينخبر

بود.92/12«یسیفارسبیبی»ومجموعامتیازاتتارنماي25/29بخش


سی فارسی و  بی کننده در پژوهش نسبت به تارنماهای بی احساس کلی کاربران مشارکت .2نمودار 

 «شبکه خبر»

 صفحه تارنما .2

ناوبريبود قابلیتخوانايیو و بخشبررسیويژگیمحتوا هدفاين کاربران، از لذا

تارنماهايبی با مواجهه در تا شد جمهورياسالمیسیفابیخواسته خبر شبکه رسیو

ترتیبصفحات،اطالعاتیده،سازمانخودرادرموردخواندنمتندرصفحهنظررانيا

همان 2طورکهدرنمودارشمارهوسادگیخوانشمتنبابرجستهکردنآننشاندهند.

يشبکهسیفارسیدراينبخشنیزپیشروترازتارنمابینشاندادهشدهاستتارنمايبی

است.هردوتارنمادربخشخواندنمتندرصفحهبیشترينامتیازراکسبکردهخبربوده

خوداختصاصدادهاست.دوتارنمانیزکمترينامتیازرابهاطالعاتدرهریدهسازمانو

دهدکهتجربهکاربراندرتعاملالبتهمیانگینامتیازاتهردوتارنمادراينبخشنشانمی

هادارايشکستگیآمدهدستبهاتارنماهابسیارشبیههمبودهاستوبههمیندلیلخطوطب

وجمع94/25سیفارسیدراينبخشبیباانحرافکمیاست.جمعامتیازاتتارنمايبی

 بود.91/22خبرامتیازاتتارنمايشبکه
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 «شبکه خبر»سی فارسی و  بی نظر کاربران در مورد صفحه تارنماهای بی .3نمودار 

 شده ت ارائهکاررفته و اطالعا به اصطالحات فنی .3

 فنی اطالعات کاررفتهبهبخش اطالعات بودننمايانشدهارائهو تبادلی و تعاملی گر

اطالعات است. اينبخشنیزآمدهدستبهتارنماها در که داد نشان ارزيابیکاربران از

بی کبیتارنماي داراي فارسی خبرسی شبکه تارنماي به نسبت بیشتري اربردپذيري

سیبیبیهاياينبخشنشاندادبیشترينامتیازتارنماي.يافتهاسترانياجمهورياسالمی

درتارنمااستکاررفتهبهبودناصطالحاتدرکقابلمربوطبهبخش04/9فارسیبرابربا

 با اط25/2وکمترينامتیازمربوطبرابر ازمربوطبه درحالاجراهايفعالیتالعتارنما

بی بیشتر کسبامتیاز وجودبیاست. بخشعدم اين از ارزيابیکاربران سیفارسیدر

هايوجودپیام،هادرتارنمايشبکهخبرمانندخطايعدمتطابقجستجونمايشبرخیخطا

بودهاست.«کنداکتور»متحرکدرصفحهواستفادهازبرخیاصطالحاتتخصصینظیر

تارنمايآمدهدستبهمجموعامتیازات اينبخشنیزنشانداد در تارنما سیبیبیهردو

41/10کسبايرانباامتیازوتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمی92/14فارسیباکسب

 امتیازيدراينبخشهستنند.4باًيتقرداراياختالف
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در تارنماهای  شده ارائهورد اصطالحات فنی بکار رفته و اطالعات نظر کاربران در م .0نمودار 

 «شبکه خبر»سی فارسی و  بی بی

 یادگیری .0

محتوامعیار ويژگی به تارنماها ارزيابی در يادگیري بخش کاربريهاي دريرابط

سیفارسیدارايبیهايمحتواکاربرديدرتارنمايبیکاربردپذيرياشارهدارد.ويژگی

ونقاطمیانگینايراناستزاتبیشترينسبتبهتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیامتیا

ازنظراتبرروينمودارزيرنیزاينموضوعرانمايشدادهاست.يادگیريشدهمشخص

تارنما از استفاده ويژگی، کشف با جديد آزمونها امکاناتوخطا، از استفاده سادگی

سايت پیغام، نمايش بینندهککمکهاي تارنماي در سايت جستجوي قابلیت سیبیو

 امتیازات مجموع داراي ويژگیکهیدرحال21/19فارسی اين امتیازات درمجموع ها

بودهاست.يادگیرياستفادهازتارنماي91/21رانياتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمی

مؤلفهبیبی امتیاز بیشترين فارسی ارزياسی در يادگیري نظرهاي از را کاربردپذيري بی

مشارکت است. داشته تحقیق اين در پیغامضمناًکنندگان کمکنمايش درهاي کننده

همینمؤلفهکهیدرحالامتیازراداشتهنيکمتررانياتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمی

تارنماي در بااليیرا امتیاز توانسته سیفارسیبییب» » تارنمايلمثاعنوانبهکسبکند.

گذاريمطالبازجهتبهاشتراکاجتماعیشبکههايسیفارسیدربااليآيکونبیبی



 111 |و همکاران   یاربطان روشندل... ؛  شبکه خبر و یفارس یس یب یب یخبر یها اتارنم یریکاربردپذ سهیمقا

 

 میهم»پیغام چگونه برسانیدرسانی؛ ديگران به اينمطلبرا توانید است« کرده استفاده

 .شودهايیدرتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیديدهنمیپیغامنیچننياکهیدرحال

 
 «شبکه خبر»سی فارسی و  بی نظر کاربران در مورد یادگیری در تارنماهای بی .5نمودار 

 های تارنما قابلیت .5

کند.عملکردواثربخشیرادرکاربردپذيريتارنماتوصیفمیهايتارنماويژگیقابلیت

زاتسیفارسیدارايامتیابیبیشودتارنمايطورکهدرنمودارشمارهمشاهدهمیهمان

دارايپیشتازيدرکاربردبیشتريدراينبخشاستومانندسايربخش پذيرياست.ها

رانياوتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمی92/14سیفارسیدارايامتیازبیتارنمايبی

هانشاندربودند.تجربهمحققانازقابلیتجستجويتارنما41/10مجموعامتیازاتيدارا

سیفارسیعملبیايشبکهخبرباسرعتبسیاراندکیکندترازتارنمايبیدادکهتارنم

ايننتیجهدرارزيابیکاربرانازکاربردمی اينپذيرياينبخشنیزديدهمیکندو شد؛

 تصويري و صوتی محتواي بود. صادق نیز تارنما سرعت مورد در ازجملهموضوع

ديدقابلیت تارنما دو هر در که بود میهايی مشارکته ارزيابی اما اينشد در کنندگان

سیفارسیداشت؛بیتحقیقحکايتازامتیازکمترتارنمايشبکهخبرنسبتبهتارنمايبی

سیفارسیبهيوتیوباست.امتیازويژگیبیهايمستقیمبیشايددلیلاينموضوعلینک

،ارنمانزديکبهمتوسطبودبرايهردوت«برايکاربرانیباهرسطحمهارتشدهیطراح»
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ازترنيیخبرپاسیفارسیباالترازحدمتوسطامتیازوتارنمايشبکهبیگرچهتارنمايبی

 حدمتوسطامتیازقرارداشت.


 «شبکه خبر»سی فارسی و  بی تارنماهای بی  کنندگان در مورد قابلیت نظر مشارکت .8نمودار 

 کاربر برقراری ارتباط تارنما با .8

سیفارسیبیامتیازاتتارنمايبی،نشاندادهشدهاست1طورکهدرنمودارشمارههمان

هاازتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیدربخشارتباطتارنماباکاربرمانندسايربخش

است.شتریبرانيا تارنما کاربردپذيري بودن تعاملی ويژگی به مربوط بخش اين بود؛

 بیشترين تارنماي بیبیامتیاز به بخشمربوط اين در فارسی رنگ»سی از واستفاده ها

سیفارسیدرتارنمايخودازرنگقرمزبیبودکهبراساسمشاهدهمحققانبی«هاصدا

 خود صفحه در رنگرا کمتري تعداد و است گرفته بهره هدر بردهکاررفتهبهبراي

هايبیشتريدرگآبیدرهدربهرهبردهوازرنگتارنمايشبکهخبرازرنکهیدرحال

است گرفته بهره سرصفحهکهيطوربهتارنمايخود فوتر، بخش، بخشعنوان و هايها

مختلفصفحهنخستازرنگمتنوعتشکیلشدهاست.هردوتارنماکمترينامتیازخود

 مؤلفه از »را و تارنما بودنختهيرهمبهاختالل همگرفته« اند. گزارشپیام»چنین و هايها

تارنما تارنماي« در مؤلفه اين و است داشته خبر شبکه تارنماي در را امتیاز بیشترين

«بودنختهيرهمبهاختاللتارنماو»سیفارسیبعدازمؤلفهبیبی داشته، کمترينامتیازرا
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تارنمايبی اينبخشبیاست. تارنمايشب22/12سیفارسیدر و امتیاز خبر 41/29که

 امتیازراکسبکردند.

 خبر باسی فارسی و شبکه  بی کنندگان در مورد ارتباط تارنماهای بی نظر مشارکت .7نمودار 

 کاربران

 گیری بحث و نتیجه

یابیدستقابلامروزهتنهاباتکیهبرمحتوايمناسبهاتوجهآنجلبسازيمخاطبانودرگیر

ورياونیازاست.يديگرينیزبرايدرگیريمخاطبوغوطههايمتعددنیستوويژگی

میويژگیازجملهکاربردپذيري استکه تواندهايی را، تارنماها مناسببا لذتتعامل

وريحسیاوعنوانشقیازرسانهنوينمحققسازدوسببدرگیريمخاطبوغوطهبه

دنیايرسانه در تئورياقتصادنگارهايآنالينخبريوروزنامهشود. بر بنا يآناليننیز

وتالشمالکانوصاحبانرسانه برايتوجه مخاطبانتوجهجلبها کاربرد، پذيريمقوله

ازاداراياهمیتوافرياست پذيريتارنماهاياينتحقیقباهدفارزيابیکاربردروني،

خبرجمهورياسالمیبیبی آنمقايسهورانياسیفارسیوشبکه ها ازروشبا استفاده

سیفارسیدرتمامیبیتارنمايبیارزيابیکاربرمحورانجامشد.نتايجتحقیقنشاندادکه

جنبه اثربخشیيريکاربردپذهاي و عملکرد شامل ناوبرلینک، و ها رابطيمحتواي،

کاربري جنبه، داراي بودن تبادلی و تعاملی و خوانايی قابلیت و قويمحتوا ازهاي تر

.احساسکلیکاربراننسبتبهتارنمايايراناستنمايشبکهخبرجمهورياسالمیتار
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نشاندادکهبی تريبرخورداراستواگرسیفارسیازجايگاهمطلوببیهردوتارنما

 در را احساسی آنبهتوجهجلبچنین کنیمها قلمداد مؤثر در، تارنما دو رتبه بررسی

پیشتازيبی نشانمیبیمقیاسجهانیکه جلبمخاطبرا دهدسیفارسیدر تواندمی،

جهانیجهت رتبه الکسا سايت اساسآمار بر باشد. موضوع تحلیل براي خوبی دهنده

خبرجمهورياسالمی تارنمايبی191/20رانياتارنمايشبکه رتبه 51سیفارسیبیو

تارنمادرمقیاسجهانی(؛اينآمارازتفاوتفاحشجايگاهايندوAlexa, 2018)است

عوامل نیستو کاربردپذيري به مربوط منحصراً تفاوت اين که هرچند حکايتدارد.

بخشخبردرسیفارسیوعملکردضعیفتارنمايشبکهبیمتعددينظیرجهانیبودنبی

امااحساسکلیکاربراننسبتبهدوتارنماکه،المللیسازيخوددرآندخالتداردبین

سیفارسیدراينبخشداشت.درجايگاهجهانیايندونیزبهبیتازپیشتازيبیحکاي

سیبیدرمقايسهبابیتنهاخبرنهنسبتسهمخوددخیلاست.نقاطضعفتارنمايشبکه

وپیگیرياست.رتبهیبررسقابلهايداخلیبلکهدرمقايسهباتارنمايخبرگزاري،فارسی

 شبکه تارنماي برخداخلی بر الکسا سايت درحالاست521اساسآمار سهکهی، رتبه

(درالکساکمتراز2259)درتحقیقفرقانیورستگارموردبررسیهايداخلیخبرگزاري

بنديدخیلهستندولیکندرصديازاست؛گرچهدراينجانیزعواملمتعدديدررتبه90

،شودیخبرتلقپذيريتارنمايشبکهربردتواندمتأثرازکامیتوجه،قابلماندگیاينعقب

پذيريرادرتحقیقدرصدامتیازاتمربوطبهکاربرد90ازخبرکمترتارنمايشبکهچراکه

 کسبکرد. خبرگزاريضعیفکهیدرحالما تارنماي ترين داخلی درموردبررسیهاي

پذيريراکاربرددرصدامتیازات92پذيري(ازنظرکاربرد2259)تحقیقفرقانیورستگار

مؤثربودهوتوجهبهمحتواتوجهجلبدر،پذيريتارنماکاربردازآنجاکهکسبکردهبود.

محققانتأکیداينموضوعمورد،بنديالکسااثرگذاراستومیزانماندگاريبرآنبررتبه

،عنوانيکیازعواملمؤثرپذيريتوانستهاستبهپژوهشحاضراستکهضعفکاربرد

کنندگانخبريتارنمايشبکهخبرشودودرنتیجهمیزانموجبکاهشرضايتمصرف

يافته اينادعايبا (1021)هايبالنچوهمکاراناستفادهازاينتارنماکاهشيافتهاست.
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کنندهبرقصداستفادهتطابقغیرمستقیمکاربردپذيريازطريقرضايتمصرفبراثرمبنی

عواملقويعنوانيکیاز(مبنیبراينکهرضايتبه1005)دبوراوسئونگانتأکیدداردو

(1000)گذارد.برانجیکنیزبرآنصحهمیشده،دادهبینیکنندهقصدرفتارينشانپیش

ويژگی برشمردن کاربرددر رنگهاي انسجام و مناسب بازخورد به اشارهپذيري هاي

تارنمايبیمی رنگفارسیازسیبیکند؛ از اينقابلیتاستفاده در بیشترينامتیازرا ها

سیفارسیدرتارنمايخودازرنگبیبیسبنمودوبراساسمشاهدهمحققانتحقیقک

در،کاربردهاستقرمزبرايهدربهرهگرفتهوتعدادکمتريرنگرادرصفحهخودبه

رنگ از و برده بهره هدر رنگآبیدر خبراز تارنمايشبکه هايبیشتريدرحالیکه

هايهاوبخشعنوانبخش،فوتر،ريکهسرصفحهطوبه،تارنمايخوداستفادهکردهاست

ترينويژگیهايمتنوعتشکیلشدهاست.همچنینضعیفازرنگ،مختلفصفحهنخست

ياهمانبازخوردمناسبمورد«برقراريارتباطتارنماباکاربر»تارنمايشبکهخبرمربوطبه

استتأکید بوده بخ؛ اين خبردر شبکه ضعفعمده عبارتديگر کلبه به شمربوط

امتیاز بیشترين ويژگیاست. اين اصالح نیازمند تارنما اين استو کاربران به بازخورد

اصطالحاتفنیبهکاررفتهواطالعات»هايبخشتارنمايشبکهخبرهممربوطبهويژگی

شدهارائه اينويژگیبیانگرکارکردمطمئن« فرقانیورستگار)بود؛ وتعاملیو2259، )

(تارنماهايشبکهخبراست.البتهکسبامتیازبیشتر2259،حاتمیوهمکاران)دلیبودنتبا

هاسیفارسیدرارزيابیکاربرانازاينبخشبهدلیلعدموجودنمايشبرخیخطابیبی

هايمتحرکدرصفحهوجودپیام،مانندخطايعدمتطابقجستجو،درتارنمايشبکهخبر

ازبرخیاص کنداکتور»طالحاتتخصصینظیرواستفاده از« سادگیاستفاده بودهاست.

(دراين2259،فرقانیورستگار)(وکاربريآسان1009،اِنوهمکارانفالوي)سايتوب

سیبیهايزيرمجموعهيادگیريارزيابیشد.دراينويژگیبیتحقیقبااستفادهازگويه

پیام برخیامکاناتو افزودن خبرعملهفارسیبا تارنمايشبکه از بهتر سايتخود به ا

به است. بااليآيکونبیعنوانمثالتارنمايبیکرده اجتماعیشبکههايسیفارسیدر

اشتراک جهتبه پیغام مطالباز میهم»گذاري چگونه بهرسانی؛ مطلبرا اين توانید
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شبکه»هايیدرتارنمايامدرحالیکهاينچنینپیغ،استفادهکردهاست«ديگرانبرسانید

خبرجمهورياسالمی نمی« بخشقابلیتديده در بیشود. نیز سیفارسیبابیهايتارنما

به را ارزش نوعی خود ويدئويی محتواي روي بر يوتیوب هايپرلینک قراردادن

پذيريتارنمايپذيريتارنمايخودافزودهاست.درمجموعباوجوداينکهکاربردکاربرد

هايانجامشدهدرگذشتهباسايرتارنماهايحوزهبراساسمقايسه،سیفارسیبییبیاصل

ضعیفروزنامه آنالين نگاري و بوده انانسی»تر »(Hall, 2011 و «تايمزنیويورک»(

(Rotolo, 2016کاربرد از قوي( بودهپذيري برخوردار آن به نسبت تعبیرتري به و اند

اما،باختهاست«نیويورکتايمز»نگتجربهکاربريرادرمقايسهباج«سیبیبی»روتولو

میيافته نشان تحقیق اين جنگکاربردهاي پیروز که دهد تارنماهاي سیبیبی»پذيري

فارسی «شبکهخبرجمهورياسالمیايران»و« ازاينروبیتارنمايبی، سیفارسیاست.

ايراناقداماتزيررا«شبکهخبرجمهورياسالمی»شودتاتیممديريتیتارنمايپینشهادمی

 انجامدهد:

پیام .2 افزودن بخشکنندهکمکهاي در کاربران بهبه تارنما مختلف ويژههاي

جستجووتماسباما

 تردرطراحیتارنماهايکمتروجذاباستفادهازرنگ .1

 استفادهازمنويافقی .2

 هايمختلفتارنماربخشدشدهاستفادهمنظمکردنچینشتعدادمطالب .2

 تربهروزنامهتروشبیهبنديشکیلاستفادهازستون .9
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 منابع
ايرانی شبکهاينفوگرافیکحضور در ها اجتماعی. 2259)هاي تاريخ در بازيابی .)20/2/2251:

http://resaneh.farhangsara.ir/?p=5066 

جهرمیبصیريان فهیم، دانشحسین؛ ، »2252)فريماه. نرميریکارگبهیتطبیقیچگونگیبررس(.

دقیقهتلويزيون90يدومسیماوشبکه20:10هايخبرييمورديبخشمطالعه)خبرها؛

 .212-209صص،54شماره،19دوره.رسانهفصلنامه،«سیفارسی(بیبی

آقامحسنی،حاتمی امیر؛ قاسم، ،زادهعراقیوحید؛ »2259)مرتضی. ابیارزييطراحیمدلیبرا(.

يکاربردپذير المللیمديريتکنفرانسبیننیچهارم«.آنالينخبرييهاتيوبسادر
 .تهران.رسانه

رجبی ، »2245)مجید. .) نقدمجموعه روشتمايزيهاروشمعرفیو اجتماعی: تحقیقدرعلوم

 .212-222صص،19شماره،22دوره.کتابماهعلوماجتماعیمجله،«معنايی

زادهزابلی ، »2252)اردشیر. در(. خطابه و روايت ساختاري مقوالت از استفاده میزان بررسی

-251صص،19شماره،22.دورهراديوتلويزيونفصلنامه،«هايخبريشبکهخبرگزارش
 بهار.121

مقايسهکاربردعکسومتن(.»2259)علیرضا.،سیاوش؛عمادالدين،فاطمه؛صلواتیان،فردعظیمی

درو شبکهاخبار هايخبربگاه پرس، «ويتیالعالمو .هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه،

 .229-59صص،22شماره،2دوره

فتحی محمدي، فرهاد؛ قباديسردار؛، ، »2252)سمیرا. ارزيابیکیفیصفحاتوبفدراسیون(.

مارهش،1.دورهرويکردهايینويندرمديريتورزشیمجله،«فوتبالازديدگاهکاربران
 .91-92صص،1

فرقانی رستگار، مهدي؛ محمد ، »2259)علی. تارنماهايخبرگزاري(. کاربردپذيري هايمقايسة

.25-12صص،2شماره،11.دورهفصلنامهرسانه،«ايسناوفارسازديدگاهکاربران،ايرنا
 پايیز

فرهنگی قراگوزلوعلی، اکبر؛ صلواتیان، علیرضا؛ ، »2245)سیاوش. هتوج(. در، حکمرانیجديد
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