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استنتاج از پیشینه پژوهش:
هرٍری ثر پژٍّصّبی اًجبم گرفتِ درثبرُ ٍةسبیتّبی کتبثخبًهِّهبی داًطههبّ
ًطبى داد کِ ثِ دلیل ًَپب ثَدى ثحث ٍةسبیت کتبثخبًِّهبی داًطههبّ ٍ گهرایص
فسایٌذُ ثِ سَی ایجبد ٍ استفبدُ از آًْب ثِ عٌَاى درٍازُ اطالعبت  ،خهال تحمیمهبت
زیبدی در ایي زهیٌِ ٍ ثَیژُ سبزهبًذّ هحتَای اطالعبت ٍةسبیت کتبثخبًهِّهبی
داًطهبّ ٍجَد دارد .از سَی دیهر ،عوذُ تحمیمبت اًجبم ضذُ در ایي حهَزُ ،در
خبرج از ایراى صَرت گرفتِ است ،ایي اهر حبک از آى است کِ هسبئل ٍ هطکالت
ثسیبری در زهیٌِ طراح ٍةسبیتّبی کتبثخبًِای ٍجَد دارد کِ ه ثبیست ثهِ آى
تَجِ ضَد .حل هؤثر ایي هطکالت ،از طریهك تابههل ثهیي دیهذگبُّهبی کهبرثراى ٍ
طراحبى سبیت هیسر است کِ در پژٍّصّبی صَرت گرفتِ ّیچکهذام ثهِ ثررسه
ًظرات ٍ دیذگبُّبی کبرثراى کِ از اّویت زیبدی در ایهي زهیٌهِ ثرخهَردار اسهت،
تَجِ ًذاضتِاًذ .اًجبم ایي کبر هه تَاًهذ لاهبٍت ٍ ارزیهبث در ههَرد ٍةسهبیت
کتبثخبًِّب را ثب اًطجبق الهَّبی رایج ٍ الهَّهبی ههَرد ًظهر کهبرثراى اهکهبىپهییر
سبختِ ٍ ثر عیٌیت الهَی ارائِ ضذُ ثیفسایذ.
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از سَی دیهر ،تمریجبً در توبه پژٍّصّبی اًجبم ضذُ در ایهي زهیٌهِ ثهِ ٍیهژُ در
خبرج از کطَر ثیطتر ثِ لبثلیت استفبدُپییری ٍ ٍیژگ ّبی سبختبری ٍ 1هحتَای

2

ٍةسبیتّب ٍ کوتر ثِ سبزهبًذّ هحتَای ٍةسبیت کتبثخبًِّبی داًطهبّ تَجِ
ضذُ است ،ثَیژُ درثبرُ هسئلِ ایي پژٍّص ،یاٌ هیساى پیصثیٌ پییری ثرچستّهب
ٍ دستِثٌذی الالم اطالعبت ثِ کبر رفتِ در طراح ٍةسبیتّب ،پژٍّط در خبرج
ٍ در ایههراى صههَرت ًهرفتههِ اسههت .الجتههِ در هههَارد اًههذک در ایههي پههژٍّصّههب،
پژٍّطهراى ثِ اّویت دستِثٌذی اطالعبت ٍ اصَالً ثهِ عٌهَاى ثخطه جهبًج ٍ از
دیذگبّ کبهالً هتفبٍت ثب آًچِ در پژٍّص حبضر هَرد ًظر است ،پرداختهِ ثَدًهذ.
ثٌبثرایي ،در ّیچ یک از آًْب ثِ عٌَاى پژٍّط هستمل ایي هسئلِ ثررس ًطذُ است
ثِ جس یک هَرد (فتبح ٍ حسيزادُ ) 1333 ،کِ در ایي پژٍّص ًیس تٌْب ثِ ضهیَُ-
ّبی سبزهبًذّ اطالعبت ٍ آى ّن از دیذگبُ کتبثذاراى پرداختِ ضهذُ اسهت ٍ ًظهر
کبرثراى درثبرُ سبزهبًذّ ٍ همَلِثٌذی اطالعبت را هَرد تَجِ لهرار ًهذادُ اسهت.
ثٌبثرایي ،پژٍّص حبضر لصذ دارد از ایي دیذگبُ ثِ هطبلاهِ هَضهَو ٍةسهبیتّهب
ثپردازد .از سَی دیهر ،در پژٍّصّبی لجل از جولِ پژٍّص فتبح ٍ حسهي زادُ
 . 2ویژگیهای ساختاری ویژگیهایی هستند که بیشتر به ظاهر وب سایت و ناوبری مربوط میشوند.
 . 1ویژگیهای محتوایی بیانگر آن است که در یک وب سایت چه نوع اطالعاتی وجود دارد و برای کاربران قابل دسترس است.
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( )1333عبهل پیصثیٌ پییر ثَدى ثرچستّب ٍ ضٌبسبی ثرچستّبی هتابرف ثرای
ثبزًوَى اًَاو هٌبثع ٍ خذهبت اطالعبت در ٍةسبیتّب هَرد تَجِ ًجَدُ است .ثهر
ایي اسبس ،ضرٍرت اًجبم چٌیي پژٍّط آضکبر است.
افسٍى ثر آًچِ کِ در ثبال آهذً ،کتِ دیهری کِ از هرٍر پیطیٌِّبی پژٍّص ه تَاى
دریبفت ،آًست کِ ثیطتر پژٍّصّبی حَزُ راثط کبرثر از رٍش هکبضفِای کِ یک
از رٍشّبی هٌبست ثرای هطخص کردى هطکالت در تابهل ثب یک ًظبم اطالعبت
است ثرای گردآٍری اطالعبت هَرد ًیبز استفبدُ کردُاًذ .از جولِ ایي پژٍّصّب
ه تَاى ثِ ًیلسي (ٍ ،)Nielsen, 1995الس ( ،)Wales, 2006اًتظبریبى ()1333
ٍ عجبسپَر ( )1335اضبرُ کرد .ارزیبث هکبضفِای ثِ عٌَاى یک رٍش کیف  ،یک
از جذیذتریي ٍ کبرثردیتریي رٍشّب ثرای ارزیبث

راثط کبرثر ٍةسبیتّب ٍ

پبیهبُّبی اطالعبت است (عجبسپَر1335 ،؛  .)Nielsen, 1995 ;Peng, 2004در
فصل سَم ثِ هسایبی ایي رٍش اضبرُ ضذُ است.

