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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".
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


مقایسه کاربردپذیری تارنماهای خبری «بیبیسی فارسی» و

طاهر روشندل اربطانی

استاد تمام بخش مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

کبری صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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بی 
نتیجه پیروز رقابت کاربردپذيري تارنماهاي « 
بیسیفارسی»بود.
بی 
تارنماي« 
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مقدمه
ظهور شبکه جهانی وب  .2و خاصیت تعاملی  .1اينترنت بهعنوان کلیديترين کیفیت آن
( )Williams, Rice and Rogers, 1988رشد میلیونها نفر از مصرفکنندگان خبري
گونهايکهآمارهاي
به 
آنالينرافراهمکردهاست( )Deborah S. and Seungahn, 2009
مربوطبهسال1001نشاندادهکهبیشاز90میلیونآمريکايیاخبارراازاينترنتدريافت
کردهاند ( )Cassidy, 2007ورشد مثبت استفاده از اينترنت براي دريافت اخبار از سال

 1022تا 1029دراکثرنقاطجهاننیزگزارششدهاست(.)Newman et al., 2016در
ايران هم محبوبترين محتواي اينترنتی مربوط به محتواي وبگاههاي خبري بوده است
(اينفوگرافیک حضور ايرانیها در شبکههاي اجتماعی .)2259 ،چنین آماري حکايت از
انقالبگسترده

هاياطالعرسانیومصرفخبريداشتهوتعبیر«


تغییريبزرگدرفرآيند
توانبهآننسبتداد.تغییرروندهايناشیازاينانقالبنشان

خبريبراساسوب» 
رامی
هابهعنوانيکمنبعخبري پیشیگرفتهاست( Purcell et
دهدکهاينترنتازروزنامه 


می

 )al., 2010و رسانههاي جمعی نیز بر ارائه اخبار و اطالعات به مخاطبان خود از طريق
اينترنت تأکید دارند (حاتمی ،آقامحسنی و قاسمزاده عراقی .)2259 ،در اين رهگذر
شبکههايخبريتلويزيونی وماهوارهاي باتصحیح پارادايماطالعرسانی حسبتطابق با
نیازهاي مخاطب و تغییرات فناورانه به استفاده از اينترنت روي آوردهاند و تارنماهاي.2
اندازيکردهاند .اينتارنماها همچونخودشبکههايتلويزيونی باهم

خبري خود راراه
رقابت تنگاتنگی دارند و در تالشاند تا بتوانند ضمن ارائه محتواي متناسب با عاليق
مخاطببهعنوانيکمنبعکمیابوارزشمنددر

مخاطبونیازهاياودرجلب«توجه»
اقتصادرسانه(فرهنگی،قراگوزلووصلواتیان)2245،ازسايرينپیشیبگیرند .
بهعنوان يک شبکه خبري ماهوارهاي و «شبکه
بیسی فارسی  » .2
بی 
نبین « 
دراي 
صداوسیماي جمهوري اسالمی ايران از جمله شبکههاي ماهوارهاي و
تلويزيونی خبر»  
1. World Wide Web
2. Interactive
3. Website
4. BBC Persian
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فعالیتداشتهوباراهاندازيتارنماهايخودهرروزبا

تلويزيونیهستندکهدرفضايوب
فیلموعکسهايمختلفدريکتقابل

گزارشها،تدوينصوتی،.2

ارائهاخبار،تحلیلها،
جلبتوجه مخاطبانايرانیدارند؛اماجلبتوجه مخاطبازطريقاين
رسانهاي،سعیدر 

ؤلفههاي ديگري نیز است که ازجمله
تارنماها عالوه بر جهتگیري محتوايی ،متضمن م 
آنها چگونگیتحويلمحتوابهمخاطباست؛نحوهتحويلمحتوابهمخاطبکهمتضمن
سادگیاستفادهازمحتوا،جذاببودنآنوغیرهاستباهمراهیسايرعناصربرتجربه
کاربري  .1مخاطب اثرگذار است .تجربه کاربري مخاطب بهعنوان نقطه کلیدي طراحی
درهزينهکردتوجه اوبسیاراثردارد و میتواند میل و

تعامل(فرقانی ورستگار )2259 ،
رغبت او را براي مراجعه به يک تارنما خبري برانگیزد و يا اينکه از انگیزه او بکاهد.
بهعنوان ويژگیاي کیفی براي سهولت استفاده از رابط
نبین مقوله کاربردپذيري   .2
دراي 
کاربريدرايجادارتباطبهینهبینمخاطبان،رسانهوکسباطالعاتوآگاهیازطريق
تارنماها نقش حیاتی ايفا میکند (حاتمی و ديگران )2259 ،و بهعنوان نقطه اصلی در
پژوهشهاي تعامل بین کامپیوتر و انسان ( )Shumova, 2017بر تجربه کاربري تأثیر

تارنماهاقرارمیگیردوسنجش

میگذارد.کاربردپـذيريدردستهمعیارهايذهنیارزيابی

همهجانبهآنتنهاباحضورارزيابوبـدونحضـورکـاربرمیسرنیست( Brajnik,
کامـلو 

)2000چراکهکاربردپذيرييکتارنمامربوطبهتعاملکاربرانباآناستوذيلارزيابی
تجربه کاربر در ارزيابی دسترسیپذيري  .2قرار میگیرد .کاربردپذيري يکی از عوامل
تعیینکننده میزان موفقیت تارنما به شمار میرود و معیارهاي مـؤثر در بهینــهســازي و
بهطور مســتمرارزشــیابیشــود(نوکاريزيوعابدينی
بهبــودکاربردپــذيري نیــزبايــد 
 .)2250
بیسی فارسی و «شبکه خبر صداوسیماي جمهوري
تارنماهاي شبکه ماهوارهاي بی 
اسالمی»ايراننیزدرارائهمحتوابهمخاطبانخودمستثنايازتأملدرکاربردپذيريخود
1. Podcast
2. User Experience
3. Usability
4. Accessibility
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نیستندوبايدکاربردپذيريآنهاموردمداقهوبررسیقرارگیردامابررسیعملکردايندو
ارائهشده با تمرکز بر خود کانال
شبکه در تحقیقات گذشته متمرکز بر تحلیل محتواي  
جهرمیوفهیمدانش2252،؛زابلیزاده2252،؛


بصیريان
ماهوارهايوتلويزيونیبودهاست(

؛نعمتیانارکی،رزمجووکرمی2251،؛هرمزي

عظیمیفرد،صلواتیانوعمادالدين2259،

زاده ،واحدي و رضوي طوسی )2252 ،و عمدتاً نگاهی به چگونگی تحويل محتوا به
مخاطب و تارنماهاي آنان نشده است .بهطور عمده تحقیقات گذشته نشان داده که
ازسايتهايخبري

نگاريآنالينوبهرهگیريآنها


چگونگیاستفادهمخاطبانازروزنامه
کمترموردتوجهبودهاست(.)Mendelson, Coleman, & Kurpius, 2005اينتحقیق
بادرنظرگرفتناينخألتحقیقاتیباهدفشناختچگونگیتجربهکاربريمخاطباناين
دو تارنما  ،بر مقوله کاربردپذيري تارنماهاي اين دو شبکه تمرکز کرده است و ويژگی
کیفیکاربردپذيريرادرتارنماهايايندوشبکهبادرنظرگرفتنفقدانشناختدرمورد
میزانتوجهبهکاربردپذيرياينتارنماهادرطراحـیآنهاوباموردسؤالقراردادناينکه
شبکهخبرصداوسیمايجمهوري

بیسیفارسیو«
تجربهکاربريمخاطبانتارنماهايبی 

اسالمی ايران» چگونه است؟ ديدگاه کاربران اين تارنماها درباره بهکارگیري ابعـاد
کاربردپـذيري ،چیست؟ و از ديدگاه کاربران اين تارنماها به کدام ابعاد کاربردپذيري
بیشتروکمترتوجهشدهيااصالً توجهنشدهاست؟موردمقايسهقراردادهاست.علت
شبکهخبرصداوسیمايجمهورياسالمیايران»

بیسیفارسیو«
انتخابتارنماهاشبکهبی 

و مقايسه اين دو با يکديگر وجود مخاطب از بطن يک جامعه ،رقابت بین آنها ،روي
آوردن هر دو به فضاي اينترنت و استفاده از تارنماي خبري و رويارويی آنها در يک
ايبودهاست.بیشکغفلتازپاسخبهسؤاالتمزبوربرايتارنمايشبکه


جنگرسانه
عواقبیهمچوناحتمالبیکیفیتبودنتارنما،

بیسیفارسی،
عنوانرقیبیبرايبی 


خبربه
عدمتعاملمخاطبانباآن،فقدانکاربردمناسببرايمخاطب،کاهشمراجعهوبازديدو

محرومشدنازتوجهمخاطبوهمچنینکاهشاثرگذاريدرجريانسازيخبريرابه
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دنبالدارد  ،بنابراينضرورتواهمیت اينتحقیقشناخت نقاط وقوتضعفتارنماي
بیسیفارسیاست .
شبکهخبرجمهورياسالمیايراننسبتبهبی 


مروری بر مطالعات گذشته
حوزه پژوهشی کاربردپذيري تارنماهاي اينترنتی در داخل کشور ايران بهطور عمده
اطالعرسانیوعلماطالعاتبودهاستودرحوزه
معطوفبهتحقیقاتحیطهکتابداري ،
کاربردپذيري تارنماهاي خبري مطالعات پژوهشی کمتري در داخل کشور ما صورت
گرفتهاست.ايندرحالیاستکهتحقیقاتخارجیبیشتريدراينزمینهيافتمیشود.

تحقیقاتداخلیدرزمینهکاربردپذيريتارنماهايخبريمربوطبهتحقیقفرقانیو

ازجمله
رستگار ( )2259با عنوان «مقايسه کاربردپذيري تارنماهاي خبرگزاريهاي ايرنا ،ايسنا،
فارسبراساسديدگاهکاربران»است.براساسيافتههايتحقیقايندومشخصگرديد
که تارنماي ايسنا در سطح باالتري از مجموع امتیازات رضايت قرار دارد و تارنماي
هايبعديجايگرفتهاند .آنهادرتحقیق


هايايرناوفارسبهترتیبدررتبه
خبرگزاري
کردهاند وضعیت رضايت کاربران از تارنماي هر سه خبرگزاري با مجموع
خود تأکید  
امتیازات رضايت فاصله محسوسی دارد پژوهشی داخلی ديگري در زمینه کاربردپذيري
سايتهاي خبريمربوطبهحاتمیوهمکاران()2259است .آنهادرپژوهشخود،


وب
سايتهاي آنالينخبريرابااستفادهاز

طراحیمدلیبرايارزيابیکاربردپذيريدر 
وب
سهمعیارارزيابیقابلیتاستفاده،طراحیوبومحتوايوبهدفقراردادهوازخبرگان
خواستند تا به شاخصهاي تشکیل دهنده مدل پیشنهادي آنها نمره دهند .نتايج
وارتباطمثبتومستقیمبودنمؤلفههايموردبررسیبر

نشاندهندهمیزانتأثیر
دستآمده 
به 

قابلیتکاربردپذيريبهمیزان0/191برايمتغیرطراحیسايت0/511،برايمتغیرمحتواو
وبسايتهاي خبري بود .نوکاريزي و
 0/451براي متغیر معیارهاي قابلیت استفاده در  
وبسايت کتابخانههاي
عابدينی()2250نیزدرپژوهشیباعنوان«ارزشیابیکاربردپذيري  
دانشگاههايوابستهبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوريازديدکاربران»تحقیقیرا

مرکزي
بااستفادهازروشنمونهگیري

درحوزهکاربردپذيريتارنماهابهسرانجامرساندند .آنها
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دومرحلهاي ازبین 20دانشگاهوابستهبهعتف،پنجدانشگاهوازهردانشگاه51

خوشهاي 

وبسايت
بهکارگیري ابعاد کاربردپذيري در  
دانشجو را انتخاب و ديدگاه آنها درباره  
کتابخانههاي مرکزي دانشگاهخودموردبررسی قراردادند.نتايجاينتحقیقنشاندادکه

دانشگاهها

کتابخانههاي مرکزي 

وبسايت 
بهکارگیري ابعاد کاربردپذيري در  
بهطورکلی  

وابستهبهعتفدروضعیتخوبی(بیشاز 90تا)40قراردارد«.ارزيابیکیفیصفحات
وبفدراسیونفوتبالازديدگاهکاربران»عنوانپژوهشداخلیديگرياستکهتوسط
بااستفادهازمدلوبکوالوبارويکردي

فتحیوهمکاران()2252انجامشدهاست.آنها
پیمايشی-تحلیلیبه اين نتیجهرسیدندکهتفاوتمعناداري بینکیفیتموجود وکیفیت
موردانتظارصفحاتوبفدراسیونفوتبالازديدگاهکاربرانوجوددارد .
الردايده  .2و همکاران ( )1022در تحقیقی با عنوان «ارزيابی قابلیت استفاده از
سايتهاي اينترنتی آنالين :رويکرد ديدگاه کاربر» به ارزيابی تارنماهاي اينترنتی


وب
روزنامههاياردنبراساسدومعیارکاربردپذيريومحتواي وبپرداختند .آنهاضمن

جمعآوري اطالعات در مورد  5تارنما از  102نفر به اين نتیجه رسیدند که عامل

کاربردپذيري نسبتاً براي تمام روزنامههاي آنالين اردن خوب است درحالیکه فاکتور
ويانگهان)1021(.2همدرتحقیقیباعنوان«مطالعه

محتوايوبمتوسطاست.جونگ.1
سايتهاي تلفن همراه روزنامهها» تارنماهاي موبايلی  119روزنامه را

کاربردپذيري  
وب
ازنظررابطهبینکلماتمحتواوجنبههايمختلفطراحیوبموردتحلیلقراردادندوبه
شازحد بزرگ
اين نتیجه رسیدند که هدر رفت فضاي تارنماها به دلیل وجود مناطق بی 
صرفهجويی در فضاي
تبلیغاتی در آنها زياد است .آنها پیشنهاد دادهاند که براي  
اندازهگیري
هايپنهانسازيخودکاروابرلینک.2استفادهشود «.


استازقابلیت
ساختهشده

سايتهايخبريآنالينآسیايمیانه»همعنوانتحقیقیاستکهعبداهلل.9

کاربرپذيري 
وب
1. Al-Radaideh
2. Wooseob Jeong
3. Hye Jung Han
4. Hyper Link
5. Rusli Abdullah

 | 141فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 18زمستان 1411

ووي )1004(  .2انجام دادهاند .آنهاباتأکید بر اين موضوعکهقابلیتاستفاده يکیاز
وبسايت است ،به ارزيابی کاربردپذيري چهار
فاکتورهاي اصلی براي تعیین سطح  
وبسايت خبريمالزيشامل Berita Harian،New Straits Times،Starو Utusan


دارايقابلیتهايخوب

وبسايت
Malaysiaيافتههايآناننشاندادکهتمامیاينچهار 
وبسايت خبري  New Straits Timesجنبه کاربردپذيري قويتري از
و بد هستند اما  
سايريندارد.فالوياِن  .1وهمکاران( )1009نیزدرتحقیقخودباعنوان«تأثیر آشنايیو

کاربردپذيريدروفاداريبهخدماتخبرنگاريآنالين:نقشتجربهکاربر»بابیاناينکه
گسترشاستفادهازاينترنتتأثیر چشمگیريدربخشروزنامهداشتهاستبهبررسیاثر
وبسايت و میزان قابلیت کاربردپذيري بر وفاداري
تأثیر آشنايی مصرفکنندگان با  
دهدکهآشنايیتنهابروفاداريمصرفکنندگانیتأثیر


هايآناننشانمی
پرداختهاند.يافته

میگذارد که تجربه بیشتري در استفاده از اينترنت دارند درحالیکه کاربردپذيري

ازاينکهچقدرمصرفکنندگانباتجربههستندبروفادارياثرگذاراست.نتايج

صرفنظر 

تحقیق بالنچ

 .2

وبسايت ،رضايت
و همکاران ( )1021با عنوان «قابلیت استفاده  

وبسايت :اثر تعديل ريسک ادراکشده» نشان
مصرفکننده و قصد استفاده از يک  

میگذارد؛اگرچهکه
وبسايت بررضايتوقصداستفادهتأثیر  
میدهدکهکاربردپذيري 

کاربردپذيريبهطورمستقیمبرقصداستفادهتأثیرنداشتهامااثرغیرمستقیمازطريقرضايت

مصرفکنندهدارد .

همانطورکهگفتهشدنشانازمطالعاتپژوهشیبسیار
پیشینهپژوهشیموردبررسی ،
اندک در حوزه تارنماهاي خبري در کشور ايران دارد و تاکنون نیز بر اساس رويکرد
قرارنگرفتهاند لذا

مقايسهاي تارنماهايخبري داخلی ورقیبانخارجی آنانموردبررسی 

سايتهاي خبري درکشور

نوآوري اينپژوهشدراصلپرداختن به کاربردپذيري 
وب
ت خبري وابسته به شبکه تلويزيونی خبر
وبساي 
ايران و مطالعه مقايسهاي يک نمونه از  
1. Koh Tieng Wei
2. Flavián
3. Daniel Belanche
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وبسايت يکی از رقباي خارجی خود يعنی
صداوسیماي جمهوري اسالمی ايران با  

بیسیفارسیاست .
بی 


ادبیات نظری
روزنامهنگاری آنالین و تعامل در وبسایتهای خبری
هايخبريامروزهبهسمتروزنامهنگاريآنالينکهباوجوداينترنتممکن

اغلبرسانه
نگاريمبتنیبروبوبهرهبرندهازمؤلفههاي


اند.درايننوعروزنامه

شدهسوقپیداکرده
همانطور که
تکنولوژيکی نوعی از تعامل در نظر گرفته میشود (  .)Deuze, 2003
همیدراطالعرسانیبهافرادجامعهدارد،درکاينکهچگونه

روزنامهنگاريآناليننقشم

شهروندان با محتواي روزنامهنگاري آنالين ارتباط برقرار میکنند ،بهاندازه محتواي
ارائهشده به آنهامهماست،چراکه اگريکشهروندقادربهاستفادهمناسبازاطالعات

بیارزشاست(.)Mendelson et al., 2005نحوهارتباط
بهتبع اطالعاتارائهشده  
نباشد 
قابلبحثوتبییناست .
شهروندانباروزنامهنگاريآنالينذيلعنوانتعامل 

استفادهازمفهومتعاملرادربینمتخصصانروزنامهنگاريآناليندر

نیپ)1009(.2
میکندتعاملمحتوا
دوبعدتعاملمحتوايیوتعاملبینفرديخالصهمیکند.اوتأکید  

کاربرانراقادرمیسازدتاخودراازخطیبودنمجموعه

واسطهقابلیتهايفنی،

نهتنها  
به

راقادرمیسازدتادرانتخابمحتوايدر

نگارانحرفهايآزادکنند،بلکه آنها


روزنامه
دسترسنیزفعالباشند.ويتعاملبینفرديراهمبهامکانارتباطباتولیدکنندگانمحتوا
و گفتوگو با آنها نسبت میدهد .بااينحال در تحقیق حاضر تعامل محتوايی و فنی
هايمهمتعاملدرژانرروزنامهنگاريآنالينموردنظراست.ويژگی

بهعنوانيکیازگونه

تعامليکويژگیمثبتدررسانهجديداست()Deborah S. and Seungahn, 2009که
میتواند موفقیت يا شکست را تعیین کند ( .)Rafaeli, 1988تعاملی بودن در

عنواننماديازآن،گرچهبهعنوانيک


خبريبه
سايتهاي 

روزنامهنگاريآنالينو 
وب

مفهوم گسترده تعريف میشود ،اما نشانی از آن است که افراد قادر هستند تا بهعنوان
1. Nip
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دهشده استورضايت
مخاطبانیفعالعملکنند.تعاملدرحوزهمطالعاترضايتنیزدي 
نرو
عنوانيکیازعواملقويپیشبینیکنندهقصدرفتارينشاندادهشدهاست؛ازاي 


به
بهصورتمطلوبوتعاملیطراحیشدهاستممکناست
رضايتکاربرازيکسايتکه 
بهصرفزمانبیشتردريکسايت،بازديدمجددوحتیتوصیهآنبهکاربرانديگر
منجر 
شود .تعاملی بودن انتشارات خبري آنالين به کاربران نوعی حس سازمانی نظیر افزايش
سفارشیسازي و فرصتهاي ارتباطی بین فردي میدهد

شخصیسازي ،

انتخاب ،
( )Deborah S. & Seungahn, 2009وهمینموضوعمیتواندافزايشرضايترادرپی
وبسايت بتواندرضايتکاربرانرادرفرآيندتعاملحفظ
داشتهباشد.براياينکهيک 
ويژگیهاي طراحی ،اطالعات و

کند بايد معیارهايی مانند قابلیت استفاده کلی سايت ،
عنوانعاملهايموفقیتمدنظر داشتهباشد( & Chang, Torkzadeh,


کیفیتسايترابه

 .)Dhillon, 2004
سايتها رابهسهنوعتعاملناوبري، .1تعاملعملکردي  .2و

دوز  .2تعاملیبودنوب
تعاملتطابقی .2تقسیمکردهاست(.)Deuze, 2003: 214درتعاملناوبريکاربرمجازبه
عنوانمثالازطريقنوارپیمايشمنوو
حرکتدرسايتودسترسیبهمحتوايآناست(به 
دکمه «صفحه بعدي» و «بازگشت به باالي صفحه») .اين نوع از تعامل بسیار شبیه تعامل
رسانهاي است .تعامل نوع عملکردي شبیه تعامل انسانی است ( & Deborah S.


وکاربرمیتواندتاحديدرفرآيندتولیدسايتباتعاملباکاربران

 )Seungahn, 2009
ديگرياتولیدکنندگانيکصفحهخاصمشارکتکندودرنهايتدرتعاملتطابقیکه

.9
نیزپیچیدهتريننوع

نوعیتعاملمیانتعاملرسانهايوانسانیاستوبراساسگفتهگاي


تعامل بهشمار میرود ( .)Deuze, 2003: 214تجارب کاربران در استفاده از سايت اين
امکان را دارد تا بر محتواي سايت تأثیر بگذارد (.)Deborah S. & Seungahn, 2009
1. Deuze
2. Navigational Interactivity
3. Functional Interactivity
4. Adaptive Interactivity
5. Guay
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خاصبرايتولیدرسانههايآنالينبه

بهطور 
استداللمیکنندکهتعامل 

ماسی .2ولوي .1
چهار طريق پیچیدگی انتخاب در دسترس ،پاسخگويی به کاربر ،تسهیل ارتباطات بین
فرديوسهولتاضافهکردناطالعاتاعمالمیشود(.)Massey & Levy, 1999: 529

میسون  .2دربارهتعاملمردم باروزنامهنگاري آنالينمیگويد:مردمبايدتجهیزاتاولیه
برايدستیابیبهاينشبکهراداشتهباشند؛اطالعاتضروريبايددرشبکهپیداشودوافراد
بايد بتوانند با اين اطالعات ارتباط برقرار کنند ،اطالعات را پیدا کنند و از آن استفاده
نمايند.قابلیتپیداکردنواستفادهازاطالعاتهمانچیزياستکهمفهومقابلیتاستفاده
روزنامهنگاري

ياکاربردپذيريدردلآنجايدارد(.)Mason, 1994کاربردپذيريبراي
آنالينضرورياست،چراکه تنهاصرفاًجمعآورياطالعاتدرمورديکموضوعمهم،
ايسازماندهیشوند

دراينژانرروزنامهنگاريکافینیست،بلکهسايتخبريبايدبه 
گونه

تا مردم بتوانند آنچه را که بهطور مؤثر دنبال میکنند پیدا کنند ( Mendelson et al.,

هايگذشتهنشاندادهکهسايتهايخبريفعالیت

.)2005درمجموع بايدگفتپژوهش
تعاملی عمدتاً ناوبري را انجام داده و از ساير حوزههاي تعاملی غافل بودهاند ( Deuze,

وبسايتهاي
فعالیتهاي تعاملیمناسبدر 

.)2003: 215ايندرحالیاستکهاصوالً
تواندبهجذبونگهداشتتوجهتوسطآنهاکمککند .

خبريمی

کاربردپذیری وبسایت؛ نشانهای از تعامل بودن
کاربردپذيري يا قابلیت استفاده ازجمله ويژگیهاي کیفی و يکی از عوامل موفقیت
رودکهنقشمهمیرادرتعاملايفامیکندوبرايارزيابیسهولت

وبسايت بهشمارمی

استفاده مشترک از ديدگاه کاربران مورداستفاده قرار میگیرد ( Al-Radaideh et al.,

اينگونه
 .)2011نیلسون )2544(  .2کاربردپذيري را در بخش  22استاندارد ايزو   5122
میزانیکهيکمحصولمیتواندتوسطکاربرانمشخصبرايرسیدنبه

تعريفمیکند«:

1. Massey
2. Levy
3. Mason
4. Nielsen
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اهدافمشخصبااثربخشی،کارايیورضايتدريکزمینهمشخصاستفادهشود».مفهوم
بهطورکلی  مشتملبرالف)سهولتدرزيرساختاريکسیستم،توابعآن،
کاربردپذيري 
وبسايت،ج)
رابطومحتوايیکهکاربرمیتواندمشاهده کند ،ب)سادگیاستفادهاز 
سرعتیکهکاربرانمیتوانندهدفخودراپیداکنند،د)سهولتدرکشدهناوبريسايت
و ه) توانايی کاربر براي کنترل آنچه انجام میدهند است (.)Flavián et al., 2006
مقولهي
کاربردپذيري اساساً در مورد قابلیتهاي انسان و نیازهاي کاربران است و يک  
دستورالعملهابهخوبیتعريفشود(حاتمیو

مجموعهاياز

انسانیاستکهبايدبراساس
میکند که اگر يک
همکاران .)2259 ،شانک  .2در اهمیت مقوله کاربردپذيري تأکید  
العادهاي راارائهدهد،اماکاربرنتواندآنراپیداکند،مانندآناست
فوق 
سايتاطالعات 
کهاصالًوجودندارد( .)Mendelson et al., 2005
گولد  .1و همکاران ( )2552ايدههاي کاربردپذيري را براي تمام پروژههاي تعامل
سايتها،نیازمندتمرکزاولیهبررويکاربران،فرآيندطراحی

کامپیوتر -انسان مانند 
وب
يکپارچه جهت بازخورگیري از کاربر ،تکیهبر ارزيابی مداوم و اولیه کاربر و همچنین
استفادهازيکطرحتعاملیمبتنیبرنتايجآزمايشهايصورتگرفتهمیدانند.برانجیک

( )1000نیز خصیصههاي کاربردپذيري را شامل انسجام بازنمايی و رنگها ،بازخورد
مناسب ،سازماندهی طبیعی اطالعات ،ناوبري بافتاري(در هر لحظه و همه نقاط امکان
ناوبريوجود داشتهباشد)،ناوبريکارآمد(بهلحاظزمانوتالشالزمبرايانجاميک
دارمیداند.چالشیکهدرتعاريفکاربردپذيري وجود


هايگوياومعنی
کار)وبرچسب
دارد اين است که تعیین ويژگیها و صفات خاصه آن مشکل است ،چون ماهیت اين
ويژگیها و صفات خاصه وابسته به بافتی است که محصول مورد استفاده قرار میگیرد

نوجود اگرکاربردپذيريرااطمینانازآسانبودنيادگیري
( )Abran et al., 2004بااي 
لذتبخش نیز هستند،
بهکارگیري محصوالت تعاملی بدانیم که داراي عملکرد مؤثر و  

آنگاهکاربردپذيرياساساً ششهدفکارکردمؤثر،کارکردکارآمد،کارکردمطمئن،
1. Shanke
2. Gould
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میشود
،قابلتعريف  
يادگیريآسان،کاربرديبودنوبهخاطر سپاريآساننحوهکاربرد 
(فرقانیورستگار.)2259،حاتمیوهمکاران()2259مدلیرابرايارزيابیکاربردپذيري
سايتهاي خبري ارائه کردهاند که در اين مدل نیز دستهبندي از کاربردپذيري


وب
نشاندادهشدهاست .

سايتهاطبقجدولشماره2


وب
جدول  .0دستهبندی کاربردپذیری (حاتمی و همکاران)0318 ،
ردیف
2
1
2
2
9

ویژگی

توصیف

عملکردو 

اينويژگیبیانمیکندچهمقدارزمانوچهمراحلیبرايانجامکارهايآناليندر


اثربخشی

وبسايتموردنیازاست؟


لینکهاو 


هايناوبريمورداستفادهدروبسايتتاچهحد


کندکهمکانیسم

اينويژگیبیانمی

ناوبري

واضحوسازگارهستند

محتوايرابط 

مسائلمربوطبهرابطهايمختلفماننددردسترسبودنومفیدبودندستورات،

کاربري

طراحیمنوهاواستفادهازطرحرابطکاربريگرافیکی

سايتراتوصیفمیکندواينکهچقدراينمطالب


روزرسانیوب

محتوا،سازمانوبه
محتواوقابلیت 
خوانايی

واضح،خواندنوپیداکردنشانآساناست

تعاملیوتبادلی 

اينويژگیبیانگرايناستکهچهمیزانوبسايتوکاربردريکحالتکنشو


بودن

واکنشمتقابلقراردارند

اينتحقیقارزيابیکاربردپذيريتارنماهايخبريبیبیسیفارسیوشبکهخبرجمهوري

سايتها و ادبیاتحوزهتعامل،

دستهبندياخیرازکاربردپذيري 
وب
اسالمیايران مبتنی  
طراحی تعامل در روزنامهنگاري آنالين انجام داده است و چارچوب نظري خود را بر
سايتهاومقولهتعاملدرآنهاقراردادهاست .

مبناياهدافکاربردپذيري 
وب

روش پژوهش
اينپژوهشازحیثهدفتبیینی،بهلحاظنحوهاستفادهکاربرديوبهلحاظنوعروش
شود.دانشجويانرشتههايعلومانسانیوروديسال 2259دانشگاه

پیمايشیمحسوبمی
تهرانجامعهآمارياينتحقیقرادربرمیگرفتند.حجمنمونهمناسبباتوجهجمعیت

گیريازبینآنها،


نفرمحاسبهشدکهبراينمونه
جامعهوبراساسجدولمورگان 102
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چندمرحلهاي مورداستفاده قرارگرفت؛بدينترتیبکهاسامی

گیريخوشهاي


روشنمونه
بهصورت کامالًتصادفی
تمامیدانشکدههايدانشگاهتهراندرداخلکیسهانداختهشدو  
علوماجتماعیبهعنوانخوشهنخستانتخابگرديد.

 2دانشکدهمديريت،علومسیاسی،
هابهصورتجداگانهداخلکیسهانداختهشدواز
هايمختلفدانشکده 


سپساسامیرشته
خوشهدومبهطورتصادفیانتخابشدودرنهايتبااستفادهاز

هردانشکده2رشتهبهعنوان
ازافرادمشغولبهتحصیلدرهريکازرشتههاوبهتناسب

چارچوبنمونهگیريتهیهشده

نمونههاي نهايی انتخاب
جمعیت دانشجو آن رشته به روش نمونهگیري تصادفی ساده  ،
شدند.
تکنیک مورداستفاده در اين تحقیق براي سنجش احساس کاربران و مقايسه
بیسی فارسی و شبکه خبر جمهوري اسالمی ايران
کاربردپذيري تارنماهاي خبري بی 

براياندازهگیريمحسوبمیشد

مپذير 
«افتراقمعنايی»بود.اينتکنیکرويکرديتعمی 
(نظیريوهمکاران.)2242،دراينتکنیکسنجشبراساسپرسشنامه .QUIS2درسطح
يکمقیاسترتیبی(1درجهاي)کهمبتنیبرتداعیمعانیبود،انجامشدوروابطتصويري
دوموضوع براساسصفاتمتضاددرسطحمقیاساسمی موردسنجش قرارگرفت.دلیل
برايارزيابیکاربردپذيريبسیاري

قابلاعتماد 
استفادهازاينپرسشنامهآنبودکهمقیاسی 
هامحسوبمیشد( )Harper & Norman, 1993گرچهضريب 0/52حاصلاز

ازرابط
يشده از 20نفرازاعضايجامعهنیز
جمعآور 
آزمونآلفايکرونباخدادههايآزمايشی 

آوريدادههابعدازانتخابنمونه


داد.برايجمع

قرارمی
پايايیپرسشنامهراموردتأکید 
بیسیفارسیو
بی 
نهايیازافرادخواستهشدتابهمدت 20تا 10دقیقهتارنماهايخبري  
شبکه خبر جمهوري اسالمی ايرانرا موردبررسی قرار داده و عملیاتهايی مانند جستجو،
خواندنخبروحرکاتدربینصفحاتمختلفايندوتارنماراانجامدهندوسپسبراي
هريکازتارنماهاپرسشنامهQUISکهشامل22پرسشمیشدراتکمیلنمايند.برهمین
دادههابااستفادهاز
موردپرسشنامهموردجمعآوريقرارگرفتوتجزيهوتحلیل 

مبنا 201
نرمافزار  SPSSو بر اساس شیوه صفات دوقطبی بهعنوان يکی از شیوههاي استخراج

1. Questionnaire for User Interaction Satisfaction
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دادههايموردنظر ازطیفمزبورانجامشد(رجبی)2245،؛بدينترتیببراي هرزوجاز

صفاتمتضاد(مثالًخوب/بد)میانگینارزيابی کلی همهپاسخگويانمحاسبهشدوجمع
نمراتکلی همهپاسخگويانتقسیمبرتعدادپاسخگويانگرديدودرنهايتبهعنوانيک
عددبررويطی فآنزوجمشخصشدوترسیمنیمرخصورتگرفت.درپاياننیزبراي
هايمربوطبهکاربردپذيريمیانگینکلیمربوط

مقايسهبهتردوتارنمادرهريکازبخش
بهزوجهايمختصبهيکسؤالاستخراجشد .


یافتهها
آمار توصیفی:
مشارکتکننده دراينپژوهش

مشاهدهمیشود،اعضاي

همانطورکهدرجدولشماره 1

نفرازدانشجوياندانشگاهتهرانتشکیلدادند.ازتعداداعضايمشارکتکننده204

را102
تناز آنهامعادل 92/1درصدزنانو 52تنمعادل 29/1درصدمردانبودند.بیشترين
فراوانی اعضاي مشارکتکننده در پژوهش نیز بر مبناي تحصیالت دانشجويان متعلق به
دانشجويانمقطعفوقلیسانسبودکه 221تنمعادل 99/1درصداعضايمشارکتکننده

درصدازاعضايمشارکتکنندهنیزاز

درتحقیقراشاملمیشدند 92 .تنمعادل 22/4

دانشجويان مقطع لیسانس بودند و  9تن از اعضاي مشارکتکننده که  1/9درصد نمونه
موردمطالعه را تشکیل میداند از دانشجويان مقطع دکتري بودند که کمترين فراوانی
همچنیننشانمیدهدکه

مشارکتدرپژوهشحاضرراداشتند.دادههايجدولشماره1
ازمجموعافرادشرکتکنندهدراينپژوهش22/4درصدمعادل92نفردربازهسنی24تا
 11سال 90/1،درصدمعادل 202نفردربازهسنی 12تا 11سال 22/2،درصدمعادل12
نفردربازهسنی 14تا 21سال 2،درصدمعادل 9نفردربازهسنی 22تا 21و 2/9درصد
معادل 1نفردر بازهسنی 24سال به باالقرار داشتهاندکه بهترتیب بیشترينوکمترين
کنندگانبازههايسنی12تا11سالو22تا21سالبودهاست .


فراوانیمتعلقبهمشارکت
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جدول  .2تعداد اعضای مشارکتکننده در تحقیق برحسب بازه سن ،جنس و تحصیالت
بازه سنی

لیسانس

فوقلیسانس


دکتري

جمع کل

جمع

 81تا 22

 22تا 22

 21تا 22

 22تا 22

 21به باال

زن

20

1

0

0

0

21

مرد

14

2

0

0

0

21

جمع

94

9

0

0

0

92

زن

2

92

22

1

1

19

مرد

1

20

5

1

2

91

جمع

9

52

12

2

9

221

زن

0

0

0

2

0

2

مرد

2

2

0

2

2

2

جمع

2

2

0

1

2

9

زن

22

99

22

2

1

204

مرد

22

29

5

2

9

52

جمع

92

202

12

9

1

102

بررسی تارنماها
کمترين امتیاز مربوط به هر تارنما بر اساس پرسشنامه طراحیشده و با توجه به انتخاب
کهباعدديکارزشگذاريشدهبود

طرحشده
نزديکترينخانهبهصفتمنفی22گويه 

 22امتیاز را شامل میشد و بیشترين امتیاز ممکن براي هر تارنما بر مبناي انتخاب
ارزشگذاريشدهبودمعادل121امتیازبود

نزديکترينخانهبهصفتمثبتکهباعدد1

مشارکتکنندهحاضردراينتحقیقنشانداد

کهمیانگینامتیازاتاعطاءشدهتوسط 102
امتیازدارايکاربردپذيريبیشترينسبتبهتارنماي

بیسیفارسیبا 299
کهتارنمايبی 

کسبشده توسطتارنماي

شبکهخبرجمهورياسالمیايرانبا  209امتیازاست.امتیازات
شبکهخبردرتمامیبخشهايپرسشنامههموارهکمترازمقدارمتوسطبودوبههمیندلیل
امتیاز کاربردپذيري اين تارنما حتی نتوانست  90درصد امتیازات کل کاربردپذيري را
کسب کند .جزئیات اعطاي امتیاز به بخشهاي مختلف تارنما بر اساس پرسشنامه
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طراحیشده درزيرآمدهاست.مقايسهايندوتارنمادريکنگاهدرنمودارشماره2آمده
است .
احساسکلیشمانسبت
بهتارنما
23/53
برقراريارتباطکاربربا
تارنما

23/33

شبکهخبر
بیبیسیفارسی
قابلیتهايتارنما

16/39 15/87

 20/82اصطالحاتفنیبهکار

20/56

34/77

19/68
14/57

صفحهتارنما

17/57

 28/61رفتهواطالعاتارائهشده

25/12
يادگیري

نمودار  .0مقایسه امتیازات دو تارنمای بیبیسی فارسی و شبکه خبر در بخشهای مختلف مرتبط
با کاربردپذیری

 .0احساس کلی نسبت به تارنما
حستعاملکاربرانباتارنماهايموردنظرتحقیقدراولینبرخوردبرايمحققانازاهمیت
برخورداربود؛برهمیناساسازمشارکتکنندگاندرتحقیقخواستهشدتاپسازانجام

برخیکارهاکهدرراهنمايپرسشنامهذکرشده بود،احساسخودرانسبتبهتارنمااز9
زاويهنشاندادهشدهدرنمودارشماره1اعالمکنند.نتايجحکايتازآنداشتکهکاربران
احساسبهتريبهتارنمايبیبیسیفارسینسبتبهتارنمايشبکهخبرداشتند.کمترين

امتیاز تارنماي شبکه خبردراين بخشمربوط بهخستهکنندهبودنتارنما بود وبیشترين
امتیازاينتارنماازمعیارهاياستفادهآسانوانعطافپذيريکسبشد.درموردتارنماي

سینیزبهترتیبکمترينوبیشترينامتیازمربوطبهکالفهکنندهبودنتارنماواستفاده

بی 
بی

دستآمده
به 
دستآمدهدراينبخشتمامیامتیازات 
به 
آسانازآنبود.براساسيافتههاي 
درمورداحساس کلینسبتبهتارنمايشبکهخبراز 9منظرگفتهشده بین 2تا 2وبراي
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بیسی فارسی» بین  2تا  9بود .مجموع امتیازات تارنماي شبکه خبر در اين
بی 
تارنماي « 
بیسیفارسی»12/92بود .
بی 
ومجموعامتیازاتتارنماي« 

بخش29/25

نمودار  .2احساس کلی کاربران مشارکتکننده در پژوهش نسبت به تارنماهای بیبیسی فارسی و
«شبکه خبر»

 .2صفحه تارنما
هدف اين بخش بررسی ويژگی محتوا و قابلیت خوانايی و ناوبري بود ،لذا از کاربران
بیسی فارسی و شبکه خبر جمهوري اسالمی
خواسته شد تا در مواجهه با تارنماهاي بی 
،سازماندهی اطالعات،ترتیبصفحات

ايران نظر خودرادرموردخواندنمتندرصفحه
وسادگیخوانشمتنبابرجستهکردنآننشاندهند.همانطورکهدرنمودارشماره2

بیسیفارسیدراينبخشنیزپیشروترازتارنمايشبکه
نشاندادهشدهاستتارنمايبی 

خبربوده است.هردوتارنمادربخشخواندنمتندرصفحهبیشترينامتیازراکسبکرده
اطالعاتدرهر دوتارنمانیزکمترينامتیازرابهخوداختصاصدادهاست.

سازماندهی 

و
البتهمیانگینامتیازاتهردوتارنمادراينبخشنشانمیدهدکهتجربهکاربراندرتعامل

دستآمدهدارايشکستگیها
به 
باتارنماهابسیارشبیههمبودهاستوبههمیندلیلخطوط 
بیسیفارسیدراينبخش25/94وجمع
باانحرافکمیاست.جمعامتیازاتتارنمايبی 

امتیازاتتارنمايشبکهخبر22/91بود.
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نمودار  .3نظر کاربران در مورد صفحه تارنماهای بیبیسی فارسی و «شبکه خبر»

 .3اصطالحات فنی بهکاررفته و اطالعات ارائهشده
نمايانگر تعاملی و تبادلی بودن

بهکاررفته و اطالعات ارائهشده 
بخش اطالعات فنی  
دستآمده از ارزيابی کاربران نشان داد که در اين بخش نیز
به 
تارنماها است .اطالعات  
بیسی فارسی داراي کاربردپذيري بیشتري نسبت به تارنماي شبکه خبر
تارنماي بی 
بیسی
بی 
هاياينبخشنشاندادبیشترينامتیازتارنماي 

جمهورياسالمیايراناست.يافته
قابلدرکبودناصطالحاتبهکاررفتهدرتارنمااست
فارسیبرابربا9/04مربوطبهبخش 
وکمترينامتیازمربوطبرابربا 2/25مربوطبهاطالعتارنماازفعالیتهاي درحالاجرا
است .کسب امتیاز بیشتر بیبیسی فارسی در ارزيابی کاربران از اين بخش عدم وجود
وجودپیامهاي

نمايشبرخیخطاهادرتارنمايشبکهخبرمانندخطايعدمتطابقجستجو،

متحرکدرصفحهواستفادهازبرخیاصطالحاتتخصصینظیر«کنداکتور»بودهاست.
بیبیسی
دستآمده هردوتارنمادراينبخشنیزنشاندادتارنماي  
به 
مجموعامتیازات 
فارسیباکسب14/92امتیازوتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیايرانباکسب10/41
داراياختالفتقريباً4امتیازيدراينبخشهستنند.
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نمودار  .0نظر کاربران در مورد اصطالحات فنی بکار رفته و اطالعات ارائهشده در تارنماهای
بیبیسی فارسی و «شبکه خبر»

 .0یادگیری
معیارهاي بخش يادگیري در ارزيابی تارنماها به ويژگی محتواي رابط کاربري در

بیسیفارسیداراي
هايمحتواکاربرديدرتارنمايبی 


کاربردپذيرياشارهدارد.ويژگی
امتیازاتبیشترينسبتبهتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیايراناستونقاطمیانگین
مشخصشده ازنظراتبرروينمودارزيرنیزاينموضوعرانمايشدادهاست.يادگیري

آزمونوخطا ،سادگی استفاده از امکانات

استفاده از تارنما ،کشف ويژگیها جديد با 
کمککننده و قابلیت جستجوي سايت در تارنماي بیبیسی

سايت ،نمايش پیغامهاي 
یکه مجموع امتیازات اين ويژگیها در
فارسی داراي مجموع امتیازات  19/21درحال 
تارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیايران  21/91بودهاست.يادگیرياستفادهازتارنماي
بیسی فارسی بیشترين امتیاز مؤلفههاي يادگیري در ارزيابی کاربردپذيري را از نظر
بی 

مشارکتکنندگان در اين تحقیق داشته است .ضمناً نمايش پیغامهاي کمککننده در

یکه همینمؤلفه
تارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیايران کمترين امتیازراداشتهدرحال 
عنوانمثال تارنماي
به 
بیسی فارسی» کسب کند  .
ی 
توانسته امتیاز بااليی را در تارنماي « ب 
جهتبهاشتراکگذاريمطالباز

شبکه اجتماعی 
سیفارسیدربااليآيکونهاي 

بی 
بی
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پیغام «همرسانی؛ چگونه میتوانید اين مطلب را به ديگران برسانید» استفاده کرده است
هايیدرتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیديدهنمیشود.

درحالیکهاينچنین 
پیغام

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

 .5قابلیتهای تارنما
عملکردواثربخشیرادرکاربردپذيريتارنماتوصیفمیکند.

هايتارنماويژگی 


قابلیت
بیسیفارسیدارايامتیازات
بی 
شودتارنماي 


طورکهدرنمودارشمارهمشاهدهمی

همان
هادارايپیشتازيدرکاربردپذيرياست.

بیشتريدراينبخشاستومانندسايربخش
بیسیفارسیدارايامتیاز14/92وتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیايران
تارنمايبی 

دربودند.تجربهمحققانازقابلیتجستجويتارنماهانشان

داراي مجموعامتیازات10/41
ايشبکهخبرباسرعتبسیاراندکیکندترازتارنمايبیبیسیفارسیعمل

دادکهتارنم
کندوايننتیجهدرارزيابیکاربرانازکاربردپذيرياينبخشنیزديدهمیشد؛اين


می
موضوع در مورد سرعت تارنما نیز صادق بود .محتواي صوتی و تصويري ازجمله
قابلیتهايی بود که در هر دو تارنما ديده میشد اما ارزيابی مشارکتکنندگان در اين

بیسیفارسیداشت؛
تحقیقحکايتازامتیازکمترتارنمايشبکهخبرنسبتبهتارنمايبی 

بیسیفارسیبهيوتیوباست.امتیازويژگی
هايمستقیمبی 

شايددلیلاينموضوعلینک
یشده برايکاربرانیباهرسطحمهارت»برايهردوتارنمانزديکبهمتوسطبود،
«طراح 
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بی سیفارسیباالترازحدمتوسطامتیازوتارنمايشبکهخبرپايینتراز
گرچهتارنمايبی 

حدمتوسطامتیازقرارداشت.

نمودار  .8نظر مشارکتکنندگان در مورد قابلیت تارنماهای بیبیسی فارسی و «شبکه خبر»

 .8برقراری ارتباط تارنما با کاربر
بیسیفارسی
امتیازاتتارنمايبی 

همانطورکهدرنمودارشماره 1نشاندادهشدهاست،

دربخشارتباطتارنماباکاربرمانندسايربخشهاازتارنمايشبکهخبرجمهورياسالمی

ايران بیشتر بود؛ اين بخش مربوط به ويژگی تعاملی بودن کاربردپذيري تارنما است.
بیبیسی فارسی در اين بخش مربوط به «استفاده از رنگها و
بیشترين امتیاز تارنماي  
بیسیفارسیدرتارنمايخودازرنگقرمز
بودکهبراساسمشاهدهمحققانبی 

صداها»

بهکاررفته برده
براي هدر بهره گرفته است و تعداد کمتري رنگ را در صفحه خود  
گآبیدرهدربهرهبردهوازرنگهايبیشتريدر

درحالیکه تارنمايشبکهخبرازرن
بهطوريکه سرصفحه ،فوتر ،عنوان بخشها و بخشهاي
تارنماي خود بهره گرفته است  
مختلفصفحهنخستازرنگمتنوعتشکیلشدهاست.هردوتارنماکمترينامتیازخود
پیامها و گزارشهاي
همريخته بودن» گرفتهاند .همچنین « 
را از مؤلفه «اختالل تارنما و به 
تارنما»  بیشترين امتیاز را در تارنماي شبکه خبر داشته است و اين مؤلفه در تارنماي
همريخته بودن»،کمترينامتیازراداشته
به 
بیسیفارسیبعدازمؤلفه«اختاللتارنماو 
بی 
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است.تارنمايبیبیسیفارسیدر اين بخش 12/22امتیاز وتارنمايشبکهخبر29/41

امتیازراکسبکردند.

نمودار  .7نظر مشارکتکنندگان در مورد ارتباط تارنماهای بیبیسی فارسی و شبکه خبر با
کاربران

بحث و نتیجهگیری
قابلدستیابی
جلبتوجهآنهاامروزهتنهاباتکیهبرمحتوايمناسب 
درگیرسازيمخاطبانو 

يديگرينیزبرايدرگیريمخاطبوغوطهورياونیازاست.

نیستوويژگیهايمتعدد

ويژگیهايی است که میتواند ،لذت تعامل مناسب با تارنماها را

کاربردپذيري ازجمله 
عنوانشقیازرسانهنوينمحققسازدوسببدرگیريمخاطبوغوطهوريحسیاو


به
شود .در دنیايرسانههاي آنالين خبري وروزنامهنگار يآناليننیز بنا برتئورياقتصاد
مقولهکاربردپذيري

توجه وتالشمالکان وصاحبانرسانهها برايجلبتوجه مخاطبان ،
اينتحقیقباهدفارزيابیکاربردپذيريتارنماهاي

نرو 
داراياهمیتوافرياست،ازاي 
بیسیفارسیوشبکهخبرجمهورياسالمیايران و مقايسه آنهابااستفادهازروش
بی 

بیسیفارسیدرتمامی
تارنمايبی 


ارزيابیکاربرمحورانجامشد.نتايجتحقیقنشاندادکه
لینکها و ناوبري ،محتواي رابط
جنبههاي کاربردپذيري شامل عملکرد و اثربخشی  ،
کاربري ،محتوا و قابلیت خوانايی و تعاملی و تبادلی بودن داراي جنبههاي قويتر از
تارنمايشبکهخبرجمهورياسالمیايراناست.احساسکلیکاربراننسبتبهتارنماي
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سیفارسیازجايگاهمطلوبتريبرخورداراستواگر

هردوتارنمانشاندادکهبیبی

چنین احساسی را در جلبتوجه به آنها مؤثر قلمداد کنیم ،بررسی رتبه دو تارنما در
میتواند
بیسیفارسیدر جلبمخاطبرا نشان میدهد  ،
مقیاسجهانی کهپیشتازيبی 
جهت دهنده خوبی براي تحلیل موضوع باشد .بر اساس آمار سايت الکسا رتبه جهانی

بیسیفارسی51
ورتبهتارنمايبی 

تارنمايشبکه خبرجمهورياسالمیايران  20/191
است()Alexa, 2018؛اينآمارازتفاوتفاحشجايگاهايندوتارنمادرمقیاسجهانی
حکايت دارد .هرچند که اين تفاوت منحصراً مربوط به کاربردپذيري نیست و عوامل
متعددينظیرجهانیبودنبیبیسیفارسیوعملکردضعیفتارنمايشبکهخبردربخش

بینالمللیسازيخوددرآندخالتدارد،امااحساسکلیکاربراننسبتبهدوتارنماکه

بی سیفارسیدراينبخشداشت.درجايگاهجهانیايندونیزبه
تازپیشتازيبی 

حکاي
بیسی
درمقايسهبابی 

نسبتسهمخوددخیلاست.نقاطضعفتارنمايشبکهخبرنهتنها 
قابلبررسیوپیگیرياست.رتبه
فارسی،بلکهدرمقايسهباتارنمايخبرگزاريهايداخلی 
یکه رتبه سه
داخلی تارنماي شبکه خبر بر اساس آمار سايت الکسا  521است ،درحال 
خبرگزاريهايداخلیموردبررسی درتحقیقفرقانیورستگار()2259درالکساکمتراز
است؛گرچهدراينجانیزعواملمتعدديدررتبهبنديدخیلهستندولیکندرصدياز

 90
ربردپذيريتارنمايشبکهخبرتلقی شود،
اينعقبماندگیقابلتوجه،میتواندمتأثرازکا 

درصدامتیازاتمربوطبهکاربردپذيريرادرتحقیق

چراکهتارنمايشبکهخبرکمتراز90
ضعیفترين تارنماي خبرگزاريهاي داخلی موردبررسی در

یکه 
ما کسب کرد .درحال 
کاربردپذيريرا

)ازنظرکاربردپذيري 92درصدامتیازات 

تحقیقفرقانیورستگار(2259
جلبتوجه مؤثربودهوتوجهبهمحتوا
کاربردپذيريتارنما،در 

کسبکردهبود.ازآنجاکه
ومیزانماندگاريبرآنبررتبهبنديالکسااثرگذاراست،اينموضوعموردتأکیدمحققان

پذيريتوانستهاستبهعنوانيکیازعواملمؤثر،


پژوهشحاضراستکهضعفکاربرد
موجبکاهشرضايتمصرفکنندگانخبريتارنمايشبکهخبرشودودرنتیجهمیزان
استفادهازاينتارنماکاهشيافتهاست.اينادعايبايافتههايبالنچوهمکاران()1021
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غیرمستقیمکاربردپذيريازطريقرضايتمصرفکنندهبرقصداستفادهتطابق

مبنیبراثر 
داردوتأکید دبوراوسئونگان()1005مبنیبراينکهرضايتبهعنوانيکیازعواملقوي
نیزبرآنصحهمیگذارد.برانجیک()1000

دادهشده،
پیشبینیکنندهقصدرفتارينشان 

در برشمردن ويژگیهاي کاربردپذيري به بازخورد مناسب و انسجام رنگهاي اشاره
بیسیفارسیاز قابلیتاستفادهاز رنگهابیشترينامتیازرادراين
کند؛تارنمايبی 


می
بیسیفارسیدرتارنمايخودازرنگ
بی 
تحقیقکسبنمودوبراساسمشاهدهمحققان  
قرمزبرايهدربهرهگرفتهوتعدادکمتريرنگرادرصفحهخودبهکاربردهاست،در
حالی که تارنماي شبکه خبراز رنگ آبی در هدر بهره برده و از رنگهاي بیشتري در
عنوانبخشهاوبخشهاي

بهطوريکهسرصفحه،فوتر،
تارنمايخوداستفادهکردهاست ،
مختلفصفحهنخست،ازرنگهايمتنوعتشکیلشدهاست.همچنینضعیفترينويژگی
تارنمايشبکهخبرمربوطبه«برقراريارتباطتارنماباکاربر»ياهمانبازخوردمناسبمورد
تأکید بوده است؛ به عبارت ديگر ضعف عمده شبکه خبردر اين بخش مربوط به کل
بازخورد به کاربران است و اين تارنما نیازمند اصالح اين ويژگی است .بیشترين امتیاز
تارنمايشبکهخبرهممربوطبهويژگیهايبخش«اصطالحاتفنیبهکاررفتهواطالعات

ارائهشده»بود؛اينويژگیبیانگرکارکردمطمئن(فرقانیورستگار)2259،وتعاملیو

تبادلیبودن(حاتمیوهمکاران)2259،تارنماهايشبکهخبراست.البتهکسبامتیازبیشتر
سیفارسیدرارزيابیکاربرانازاينبخشبهدلیلعدموجودنمايشبرخیخطاها

بی 
بی

وجودپیامهايمتحرکدرصفحه

درتارنمايشبکهخبر،مانندخطايعدمتطابقجستجو،
واستفادهازبرخیاصطالحاتتخصصینظیر«کنداکتور»بودهاست.سادگیاستفادهاز
فالوياِنوهمکاران)1009،وکاربريآسان(فرقانیورستگار)2259،دراين

وبسايت(

بیسی
هايزيرمجموعهيادگیريارزيابیشد.دراينويژگیبی 

تحقیقبااستفادهازگويه
فارسی با افزودن برخی امکانات و پیامها به سايت خود بهتر از تارنماي شبکه خبرعمل
شبکه اجتماعی
بیسیفارسیدر باالي آيکونهاي  
کرده است .بهعنوان مثالتارنمايبی 
جهت به اشتراکگذاري مطالب از پیغام «همرسانی؛ چگونه میتوانید اين مطلب را به
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امهايیدرتارنماي«شبکه
ديگرانبرسانید»استفادهکردهاست،درحالیکهاينچنینپیغ 
بیسیفارسی با
خبرجمهورياسالمی» ديده نمیشود.دربخشقابلیتهايتارنما نیزبی 
قراردادن هايپرلینک يوتیوب بر روي محتواي ويدئويی خود نوعی ارزش را به
پذيريتارنمايخودافزودهاست.درمجموعباوجوداينکهکاربردپذيريتارنماي


کاربرد
بیسیفارسی،براساسمقايسههايانجامشدهدرگذشتهباسايرتارنماهايحوزه
یبی 
اصل 
انان» ( )Hall, 2011و «نیويورکتايمز»
سی 
روزنامهنگاري آنالين ضعیفتر بوده و « 

( )Rotolo, 2016از کاربردپذيري قويتري نسبت به آن برخوردار بودهاند و به تعبیر
بیبیسی»جنگتجربهکاربريرادرمقايسهبا«نیويورکتايمز»باختهاست،اما
روتولو« 
بیسی
بی 
يافتههاي اين تحقیق نشان میدهد که پیروز جنگ کاربردپذيري تارنماهاي « 
بیسیفارسیاست.ازاينرو
تارنمايبی 

فارسی»و«شبکهخبرجمهورياسالمیايران»،
پینشهادمیشودتاتیممديريتیتارنماي«شبکهخبرجمهورياسالمی»ايراناقداماتزيررا

انجامدهد:
کمککننده به کاربران در بخشهاي مختلف تارنما بهويژه

 .2افزودن پیامهاي 
جستجووتماسباما 
هايکمتروجذابتردرطراحیتارنما


استفادهازرنگ
.1
 .2استفادهازمنويافقی
ربخشهايمختلفتارنما

استفادهشدهد

 .2منظمکردنچینشتعدادمطالب
استفادهازستونبنديشکیلتروشبیهتربهروزنامه

.9
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منابع
اينفوگرافیک حضور ايرانیها در شبکههاي اجتماعی .)2259( .بازيابی در تاريخ :2251/2/20
http://resaneh.farhangsara.ir/?p=5066
بهکارگیري نرم
بصیريانجهرمی ،حسین؛ فهیمدانش ،فريماه« .)2252( .بررسی تطبیقی چگونگی  

شبکهيدومسیماو90دقیقهتلويزيون
يمورديبخشهايخبري 10:20


مطالعه
خبرها؛(

بیسیفارسی)»،فصلنامهرسانه.دوره،19شماره،54صص.212-209
بی 

وحید؛قاسمزادهعراقی،مرتضی«.)2259(.طراحیمدلیبراي ارزيابی

حاتمی،امیر؛آقامحسنی،

تهاي آنالين خبري» .چهارمین کنفرانس بینالمللی مديريت
کاربردپذيري در وب ساي 
رسانه.تهران.
روشهاي تحقیقدرعلوماجتماعی:روشتمايز
،مجید«.)2245(.معرفیونقدمجموعه 
رجبی 

معنايی»،مجلهکتابماهعلوماجتماعی.دوره،22شماره،19صص.212-222
زابلیزاده ،اردشیر« .)2252( .بررسی میزان استفاده از مقوالت ساختاري روايت و خطابه در


گزارشهايخبريشبکهخبر»،فصلنامهراديوتلويزيون.دوره،22شماره،19صص-251

.121بهار
عظیمیفرد،فاطمه؛صلواتیان،سیاوش؛عمادالدين،علیرضا«.)2259(.مقايسهکاربردعکسومتن

مطالعاترسانههاينوين.

تیوي» ،فصلنامه 
بگاهشبکههاي خبر ،العالم و پرس 

اخبار درو
دوره،2شماره،22صص.229-59
فتحی ،فرهاد؛ محمدي ،سردار؛ قبادي ،سمیرا« .)2252( .ارزيابی کیفی صفحات وب فدراسیون

فوتبالازديدگاهکاربران»،مجلهرويکردهايینويندرمديريتورزشی.دوره،1شماره
،1صص.91-92
فرقانی ،محمد مهدي؛ رستگار ،علی« .)2259( .مقايسة کاربردپذيري تارنماهاي خبرگزاريهاي
ايرنا،ايسناوفارسازديدگاهکاربران»،فصلنامهرسانه.دوره،11شماره،2صص.25-12
پايیز
علیاکبر؛ قراگوزلو ،علیرضا؛ صلواتیان ،سیاوش« .)2245( .توجه ،حکمرانی جديد در
فرهنگی  ،
پژوهشهايارتباطی.دوره،21شماره،92صص.222-52

اقتصادرسانه»،فصلنامه
حبیباهلل؛ عطف وحید ،محمدکاظم؛ بیانزاده ،سید اکبر.)2242( .

نظیري ،قاسم؛ قاسمزاده ،

معرفیشیوهافتراقمعنايیوکاربردآندرارزيابیبازنمايیمعنايیبیمارانافسرده»،مجله

«
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.122-102صص،22شماره،22دوره.روانپزشکیوروانشناسیبالینیايران

«تحلیلمحتوايپايگاهخبري.)2251(.اسماعیل،علیاکبر؛کرمی
 ،داوود؛رزمجو،
 نعمتیانارکی
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