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   طراحی وبسایت:

 نگاهی به وب به عنوان یک چشم انداز شناختی

 

 چکیده 

محتوای وب به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل که سبب بازدیدهای همیشگی می شود شناخته شده است. از آنجا که  

است، تصمیم گیری صحیح در  مفهوم وب شامل متن، تصاویر، گرافیک، طرح بندی، صدا، حرکت و در آینده حتی بو  

مفهوم وب به منظور طراحی آن، بسیار حیاتی است. درحالیکه درک استراتژی های بازاریابی که سبب جذب بازدیدکننده  

ها به بازدیدکنندگان همیشگی، پدیده  ها به وبسایت ها می شود، در حال پدیدار شدن است، چگونگی تبدیل وب گردان 

( را براساس  WSPSز طریق یک مطالعه تجربی، نویسندگان مقیاس برتری وبسایت ها )ای کمتر شناخته شده است. ا

کار انجام شده توسط راشل کپالن و استیفن کپالن در حوزه روانشناسی محیطی توسعه بخشیدند. نتایج، ابعاد اساسی  

ممکن است سبب   طراحی اثربخش وبسایت را شناسایی می کنند و بینشی در راستای ویژگی های طراحی سایت که

 افزایش احتمال بازدید سایت ها شود را فراهم می نمایند.

 

 طراحی وبسایت، ارزیابی وبسایت، محتوای وب، محیط وب  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه . 1

% 64با هر ابزاری که بخواهیم اندازه گیری کنیم، وب عظیم است. اکثریت خانه های آمریکایی دارای کامپیوتر هستند،  

و خرده فروشی ها طوری    (CyberAtlas, 2000)سال یا بیشتر به اینترنت دسترسی دارند    12از مردم آمریکا با سن  
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. بنابراین (Forrester Research, 2001)برسند    2002ال  میلیارد دالر درآمد تا س   74برنامه ریزی شدند که به  

تعجب زیادی ندارد که بیشتر شرکت ها احساس کنند که به حداقل سطحی از حضور وب نیاز دارند. سوال در راستای  

 این است که چگونه شرکت هایی که در فکر برنامه های وب هستند، یک وبسایت موفق طراحی نمایند.

الر صرف ساخت و نگهداری سایت و ایجاد برند خود می کند. در طول دوران اوج، آمازون ارزش آمازون میلیون ها د

در جذب و حفظ توجه مشتریان خود نشان داد.  درنتیجه، بسیاری از    -حداقل در برخی نواحی  –خود را با توانایی  

 می کنند.  خرده فروشان اینترنتی از قالب طراحی آمازون برای توسعه سایت های خود اقتباس 

در مقابل، خرده فروشان سنتی که آنالین کار می کنند، چاره دیگری را به نسبت مدل آمازون ارائه می نمایند. تمایل 

آنها این است تا جهان قابل لمس را به اینترنت انتقال دهند. بااینحال، خرده فروشان فصلی )نظیر دیزنی( ایجاد فرمول  

 . (Couzin, 2000)را دشوار می دانند   صحیح برای موفقیت در فضای آنالین

با افزایش شمار شرکت هایی که از اینترنت سود می برند، دریافتن این امر مهم است که چه چیزی سبب سودمند 

بودن یک سایت به نسبت سایر سایت ها می شود. تحقیق اخیر توسط مرکز تحقیقات فارستر نشان می دهد که محتوای  

عامل اساسی در راستای برخورداری از بازدیدهای    4با کیفیت باال، راحتی در استفاده، سرعت و تناوب به روز شدن  

سایت متعلق به مراکز خرید اداره شده توسط   50. بااینحال، مطالعه دیگر از  (Numbers, 1999)همیشگی هستند  

خرده فروشان آمریکا و انگلیس حاکی از عدم موفقیت در برآورده نمودن انتظار مشتریان در حداقل یکی از این ابعاد  

 . (Kane, 1999) بوده است

درحالیکه درک استراتژی های بازاریابی که سبب جذب بازدیدکنندگان به وبسایت ها می شود در حال پیدایش است 

(Schwartz, 1996  ،)  چگونگی تبدیل وب گردان به بازدیدکنندگان دائمی از طریق طراحی وب تاثیرگذار، پدیده ای

ی وب و محتوا نامحدود بوده و اغلب ناسازگار هستند. تحقیق ارائه  کمتر شناخته شده است. پیشنهادات شاغالن طراح

شده در مقاله پیشنهاد می دهد که یک راه مساعدت به توسعه موثر طراحی وب، بررسی وب از دیدگاه روانشناسی  

 شناختی است.
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ل تجربیات موثر  روانشناسان محیطی راشل کپالن و استیفن کپالن در کار خود، ابزاری را برای درک چگونگی تسهی

دوجانبه از طریق مفهوم محیط شناختی ارائه می کنند. کپالن و کپالن به محیط به عنوان فراهم سازی اطالعات در  

می نگرند. مطالعات آنها روانشناسی شناختی را در     -از طریق عالئم، شمایل، با و یا بدون کلمات–بسیاری از جهات  

برد. بواسطه تحقیقات آنها، دریافتند که نیازهای اطالعاتی بر حضور چشم انداز  طراحی چشم انداز فیزیکی، به کار می  

افراد هم حس طبیعیت را می طلبند و هم می خواهند که در آن دخالت کنند. با استفاده از   مشخص تاثیر می گذارد.

پذیر   امکان  انداز  توسعه چشم  دادند که  نشان  و کپالن  روانشناسی شناختی، کپالن  است که حضور همزمان  اصول 

 دخالت و ایجاد حس را تسهیل می بخشد.

در بسیاری از جهات، طراحی وب و محتوا تا حدود زیادی مشابه با طراحی چشم انداز است. تقابالت کامپیوتری بطور  

زیادی شناختی و درگیرکننده درک و ترجیحات است. فعل و انفال تنها به معنی درک ظاهر وب نیست، بلکه داخل 

 دن به آن و »تجربه« فضای آن است.ش 

در تالشی برای توسعه درک بهتر از آنچه که محتوای وب باکیفیت را تشکیل می دهد )نظیر طراحی که بازدید مجدد  

( به عنوان یک راه برای دستیابی  WSPSو خرید را تسهیل می بخشد(، نویسندگان به دنبال مقیاس برتری وبسایت )

این درک که وب همانند یک منظره شناختی است، هستند. بعد از بحث مختصری در    به طراحی موثر وب براساس 

مورد محتوای وب، کار کپالن و کپالن در استفاده از روانشانسی شناختی ر چشم انداز فیزیکی ارائه می شود )چارچوب 

  WSPSظور توسعه  برتری(. سپس چارچوب برتری به محیط وب بسط داده می شود. سپس یک مطالعه اکتشافی به من

 ارائه می گردد. نهایتا، نتایج و برنامه های آتی تحقیق مورد بحث قرار می گیریند. 

 

 محتوای وب . 2

تحقیقات دائما نشان داده است که تجربه فروش قابل لمس سبب ایجاد رابطه مشتری و فروش برای خرده فروشان 

موسیقی، رنگ و نور می تواند مقدار وقت و هزینه  فیزیکی می شود. شواهد نشان داده است که محرک قابل لمس نظیر  
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ای که یک مشتری در یک مرکز خرده فروشی صرف می کند را تحت الشعاع قرار دهد. برای خرده فروش، تجربه فروش 

   .قابل لمس بایستی همان نقش را در صفحه وب ایفا نماید 

ی وبسایت شامل شمار »تخم چشم« و کلیک های داخل  بنابراین، دو تا از رایج ترین روش ها برای اندازه گیری اثرگذار

وب است. این روش ها صرفا به چگونگی اثرگذاری استراتژی شرکت در افزایش بازدیدهای سایت می پردازند. برای  

اندازه گیری چگونگی اثرگذاری یک سایت براساس توسعه محیط قابل لمس خرده فروشی اینترنتی مناسب، نیازمند 

داشت نسبت به طراحی سایت و نیت بازدید کننده داریم. در راستای طراحی سایت برای خرده فروشی،  اندازه گیری بر

خریدها یک معیار افزودنی خواهد بود. در مطالعه ارائه شده در این مقاله، تمرکز بر روی نگرش مرتبط با طراحی سایت   

 و نیت از بازدید آن است.

ران بازاری در رسانه های انتشاری ارائه می کند. متاسفانه، بسیاری از  طراحی وبسایت چالش جدیدی را برای متبح

شرکت ها از امکاناتی که برای سایر رسانه ها توسعه داده است وام گرفتند )نظیر مجالت، تبلیغات، فهرست ها( و آنها 

سایر افراد درگیر طراحی سایت   (. www.pathfinder.com)نظیر  را مستقیما در وبسایت های خود به کار بردند  

عقیده دارند که تئوریی که برای استفاده موثر از رسانه انتشاری استنتاج گردید به خوبی قابل انتقال به وب نیست. 

برای مثال، زمان طراحی تبلیغ برای روزنامه ها، فرد قالب بزرگی دارد که به او اجازه برجسته نویسی برای طراحی های  

دهد. با این وجود، به دلیل آنکه صفحه کامپیوتر قابلیت کار کردن با حجم مشابه ای از اطالعات را بطور  پیچیده را می  

سادگی در طراحی تبدیل  .  نتیجتا،  (Nielsen, 1999)موثر ندارد، طرح بندی روزنامه نمی تواند به وب انتقال یابد  

 به مانترا برای برخی از متخصصان طراحی وب شده است.

از عوامل طراحی و گرافیک می توانند در انتقال مفهوم در وب استفاده گردند. انتخاب ها به واقع بدون انتها  بسیاری  

هستند. عوامل فضا، استفاده از تصاویر، اندازه تصاویر، استفاده از انیمیشن و/یا صدا، تعداد کلمات هر خط، رنگ و اندازه  

ین، کار طراحی محتوا به انتخاب عوامل مناسب برای مخاطبین حروف تنها بخشی از آن عوامل هستند. مضاف بر ا

مشخص ختم نمی گردد. طراحی محتوا همچنین تصمیم گیری در مورد نحوه گمارش آن عوامل را برای استفاده ای  

http://www.pathfinder.com/
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( ابزاری را برای سامان  1998( و کپالن و همکاران )1982راحت تر، درگیر می نماید. چارچوب برتری کپالن و کپالن )

 دادن این امکانات و طراحی یک فضای وب اثربخش فراهم می نماید.

 

 فضای شناختی . 3

امروزه تحقیق راشل و استیفن کپالن برای دهه ها گسترش یافته است. مطالعه آنها به آزمون محیط های فیزیکی در  

تفاده کنندگان از  جعت تالشی برای توسعه الگوها به منظور طراحی محیطی پرداخته است که به نهایت استفاده اس 

 اشارات محیطی می انجامد،  و درنتیجه سبب تسهیل بخشیدن پردازش اطالعات و اقدام موثر در افراد می شود. 

تحقیق کپالن و کپالن همچنین براساس رابطه عشق و نفرتی است که مردم نسبت به اطالعات دارند. ما توسط انبوهی  

اطالعات مهم هستند؛ و برخی کم اهمیت هستند. بازاریان عموما متهم هستند از اطالعات اشباع شده ایم. برخی از این  

به این امر که تالش می کنند تا ما را به این فکر وادارند که همه آن اطالعات مهم تلقی می شوند. در ارتباط با طراحی  

امل هستند و هنگامی که  وب، بسیاری از توسعه دهندگان افسوس می خورند که به تازگی شروع به تکیه کردن بر عو

. هدف این اطالعات رعدآسایی که بدون  Hamilton, 1999)همه چیز را به کار بردند، از تغییر آنها واهمه داشتند )

 استفاده مانده است، انجام وظیفه طاقت فرسای سازماندهی آنهاست.

ده از نقشه های شناختی است. استفاده از  یکی از راه هایی که افراد می توانند با پردازش اطالعات کنار بیایند، استفا

یک نقشه شناختی یا ذهنی به ما امکان مرتب کردن اطالعات محیط مارا می دهد. نقشه های شناختی ذخیره یا خالصه  

افراد از این نقشه ها استفاده می نمایند تا مسیر خود را در یک محیط پیدا نمایند. این نقشه   ای از تجربیات هستند.

نکه »چگونه فرد محیط را احساس می کند؛ چه چیزی درک شده است، و چه چیزی نادیده انگاشته است«  ها بر ای

(Kaplan and Kaplan, 1982, pp. 5–6) . 

بااینحال، داشتن یک نقشه شناختی به تنهایی کافی نیست. افراد بایستی تحریک شوند تا از این نقشه ها در محیط 

. افراد  (Kaplan, 1973a)این نقشه های شناختی طراحی شده اند، استفاده کنند  هایی که به منظور بهره گیری از  

تمایل دارند که از اطالعات استفاده کنند، آنها با درک مشکل دارند و عالقه ای ندارند از اطالعاتی که به نقشه ای که  
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د، مانعی را برای جذب دریافت از پیش دارند مرتبط نیست استفاده نمایند. بعالوه، فراهم کردن اطالعات بیش از ح

کننده اطالعات داخلی ایجاد می نماید. نقشه های شناختی به فرد اجازه می دهند که به جایی بروند که تاکنون نرفته  

 است. 

با فراخوانی تجربیات گذشته ذخیره شده در نقشه های شناختی، هر فرد به سطحی از اعتماد به نفس در توانایی یافتن 

. برای مثال، با سفر کردن از طریق راه زیرزمینی در نیویورک  (Kaplan et al., 1998)ت می یابد  مسیر خویش دس 

یا بوستون، کسی که در حال سفر به واشینگتن دی سی برای اولین بار است، قادر خواهد بود تا از نقشه شناختی مربوط  

 را پیش بینی نماید. Bبه    Aونگی حرکت از به سیستم راه های زیرزمینی استفاده نموده و قادر خواهد بود تا چگ 

 

 چارچوب برتری کپالن و کپالن  3.1

( یک چارچوب برتری را توسعه بخشیدند 1982براساس تحقیقات روانشاسان، معماران و برنامه ریزان، کپالن و کپالن )

و اکتشاف در یک    که به توصیف چگونگی اینکه مردم از اطالعات برای برطرف کردن نیازهای خود و معنی بخشیدن 

دنیای ناشناخته استفاده می کنند، می پردازد. چارچوب آنها براساس توالی از مطالعاتی است که در آنها از افراد خواسته  

از   لیستی  به  باتوجه  را  آنها  و  بیندازد  نگاه  تصویری  برجستگی های  و  فیزیکی  انداز  از چشم  هایی  به عکس  تا  شد 

عامل شد که چارچوب برتری را    4اصطالحات سپس تجزیه عاملی شدند که سبب ارائه    اصطالحات ارزیابی نمایند. این

 تشکیل می دادند. 

انسان ها، به عنوان حیوانات شناختی، می توانند به سرعت احتماالت آتی از انتخابات کنونی را محاسبه نمایند. چارچوب 

ی توانند سریع اما مدارم اتفاق بیفتند. سطح اولیه  برتری کپالن و کپالن نشان دهنده محاسبات فوری و آتی است که م

ی چارچوب برتری یک درک سریع یا مستقیم از عوامل حاضر در صحنه ارائه می دهد. برای مثال: »آیا می توانم این 

موقعیت را درک کنم )ارتباط(؛ آیا ادامه دادن در کوه جز عالیق من است )پیچیدگی(؟«. این ابعاد اجازه یک ارزیابی  

سریع از یک صحنه یا موقیعیت را براساس یک آزمون سطحی می دهند. محیط هایی که مرتب هستند )منسجم(،  

توانایی افراد در درک محیط را افزایش می دهند. محیط هایی که دربرگیرنده طیف وسیعی از عوامل هستند )پیچیدگی(،  
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تنهایی برای تحریک فعال سازی نقشه شناختی فرد  اکتشاف را تشویق می نمایند. هیچکدام از پیچیدگی و انسجام به  

 کافی نیستند و بنابراین برای احساس راحتی و اعتماد به نفس در یک محیط به هر دو عامل نیازمندیم. 

 

(  1998این ارزیابی سریع با یک استنتاج از آنچه که در درون یک فضای عمیق تر است، همراه است. کپالن و همکاران )

و   بعدی )خوانایی  به یک فضای سه  و پیچیدگی(  بعدی )انسجام  از سمت یک فضای دو  با حرکت  برابر  را  امر  این 

در ابتدای ورودی باغچه )فضای دوبعدی( در مقابل قدم  رازآلودگی( دانستند. به عبارت دیگر، این به معنی ایسادن  

نهادن در آن است )فضای سه بعدی(. سوال فرد در سطح نهایی می تواند این باشد: »آیا این فضا یک مولفه حائز اهمیت 

ک  دارد تا به من در پیدا کردن مسیر در آینده کمک نماید؟«. داشتن یک مولفه حائز اهمیت همانند یک نشانه در در 

فضای ناشناخته در زمان مشخص شدن، گمراهی فرد در یافتن مسیر را کاهش می دهد. برای تشویق یک فرد به کشف  

 یک فضا، بایستی پیمانی از رضایت آتی برای مجبور کردن فرد به پیشروی وجود داشته باشد.

ا فضاهایی ترجیح داده می شوند این حقیقت که این دو سطح ارزیابی سریع اتفاق می افتند دلیل این امر است که چر

بعد هستند. تحقیقات نشان می دهد که افراد به فضاهایی عالقه دارند که ترجیحی را    4که دارای نمرات باال در هر  

نمایند   انسجام شناسایی می  و  برای  (Lynch, 1960)برای خوانایی  میلی  دنبال  به  زمانی مشابه،  ، در حالیکه در 

 . (Kaplan, 1973b)ند پیچیدگی و رازآلودگی هست

 

 چارچوب برتری و اینترنت  3.2

چارچوب برتری دارای یک حس نظری در مفهوم یک روش اطالعاتی برای انجام وظایف انسانی است. اطالعات، باتوجه  

ارائه  (، مرکز اثربخشی انسانی است. بنابراین، اینکه چگونه اطالعات از نظر مفهوم و سازمان  1998به کپالن و همکاران )

شود، می تواند سبب تسهیل یا ممانعت از استفاده از آن شود. با توسعه چارچوب برتری به منظور فراهم نمودن راهنما 



8 
 

در طراحی چشم انداز فیزیکی، این چارچوب به دلیل شناختی بودن و محیط مملو از اطالعات، قابل اجرا در اینترنت 

 د با عوامل فضای وب سازگار گردد. نیز است. هریک از عوامل این چارچوب می توان

انسجام به درجه ای برمی گردد که فضای محیطی با یکدیگر هم خوانی دارد. به واقع، انسجام به فراوانی عوامل و تاروپود  

خواهد بود. تمامی رنگ ها در منوبار و محصوالت   L.L. Beanاستوار است. یک مثال رنگ های هماهنگ در وبسایت  

 یرون از منزل را با استفاده از رگه هایی از رنگ آبی، سبز و قهوه ای منتقل می کند. مهم، یک احساس ب

سایت   گردد.  برمی  محیط  در یک  عوامل  غنای  به  ترتیب های گلدار،    FTDپیچیدگی  از  رنگی  شامل عکس های 

 دایت سایت است.پیشنهادات انتخاب محصوالت، مقاالت کوتاه و همچنین یک منوبار برای افراد چپ دست به منظور ه

بطور نسبی مشاهده چگونگی ارتباط این دو عامل با طراحی وب آسان است. از طریق کارگذاری سازگار ترتیب رنگ  

 مکمل یا از طریق تنوع در عوامل طراحی، کاربر می تواند آن را درک کرده و نسبت به فضای سایت

 عالقه مند شود.  

دارا بودن یک مولفه حائز اهمیت، یک نشانه و یا یک حس یافتن مسیر فرد میسر خوانایی با تمایزات تعریف می شود. با  

. در وب، از امکانی نظیر نقشه سایت برای هدایت شدن آسانتر در وبسایت و یا از یک گرافیک مشخص و یا    می شود.

)لوبیا(، منوبار در پایین   ، سایت بینL.Lیک نماد که مسیریابی را آسان تر می نماید استفاده می شود. برای مثال، در  

 صفحه بدون توجه به اینکه فرد در کدام پیج فعالیت می کند، باقی می ماند.

رازآلودگی در طراحی چشم آنداز استفاده می شود تا یک مسیر مستقیم را تبدیل به یک مسیر فریبنده کند. رازآلودگی  

 مسیر افزایش می دهد.  میل فرد را با به اوج رساندن احساس در زمان ادامه دادن در 

بسیاری از سایت ها رازآلودگی را با استفاده از داشتن لینک های به هم پیوسته هم به صورت مکانیکی و هم از طریق  

 محتوا به کار می بندند. 

ساختن وبسایت های »کاربرپسند« نیازمند آسان بودن در استفاده و فهم راحت تر آنها است. یک توسعه دهنده سایت 

اند از انسجام، پیچیدگی، خوانایی و رازالودگی استفاده می کند تا نقشه های شناختی که افراد برای ارتباط با می تو

دنیای خود نیاز دارند را به حقیقت برساند.، بطوریکه زمان طراحی سایت، کاربر احساس راحتی نموده و بارها و بارها از  



9 
 

برای آغاز توسعه درک چگونگی انتخاب عوامل محتوایی وب های    سایت بازدید نماید. ماتریکس برتری یک راه مفید 

 مناسب را در اختیار قرار می دهد.

را ارائه می دهیم. براساس مباحث گذشته، به بررسی   WSPSدر ادامه مقاله، ما تحقیق طراحی شده به منظور توسعه  

 وبسایت ها را به نمایش بگذاریم.فرضیه های زیر می پردازیم تا فواید استقاده از این مقیاس برای توسعه 

 بیشتر باشد، تاثیرگذاری کلی سایت باالتر خواهد بود.  WSPS: هرچه مقدار 1فرضیه 

 بیشتر باشد، احتمال بازدید مجدد سایت باالتر خواهد رفت. WSPS: هرچه مقدار 2فرضیه 

 

 روش شناسی . 4

کننده اولین مرحله از برنامه یک تحقیق وسیع    که ارائه   WSPSاین تحقیق تجربی طراحی گردید تا به توسعه و آزمون  

تر است بپردازد. هدف کلی از این این برنامه، شناسایی عاملی است که برتری را تسهیل می بخشند، بنابراین، این امر  

رهنمودی را برای طراحان سایت از طریق محیط های شناختی جذاب و به منظور افزایش تکرار بازدید آن فراهم می  

به عنوان یک    WSPSز دیدگاه پردازش اطالعات، این موضوع ارائه دهنده اولین گام در راستای به کار گیری  کند. ا

 شاخص طراحی موثر سایت است.

 

 توسعه پرسشنامه  4.1

جوابی مورد    5را در برمی گیرند، از طریق مقیاس    WSPSبعد شامل انسجام، پیچیدگی، خوانایی و رازآلودگی که   4

آزمون قرار گرفتند. هر بعد از طریق سواالت چندبخشی اندازه گیری شدند. این سواالت از طریق تکنیک های متفاوتی  

توسعه یافتند. درابتدا، مطالعات استفاده شده برای توسعه چارچوب برتری به منظور دستیابی به بینشی درمورد کلیت 

وال، بازخوانی گردید. سپس، به منظور همسان کردن با فضای وب، تکنیک تابع بحرانی مورد استفاده قرار گرفت. در  س 

این مرحله از توسعه پرسشنامه، سواالت باز در میان جامعه دانش آموزان با دامنه آماری مشابه با تحقیق زیر، توزیع  

التی در مورد ویژگی های سایتی که به آن عالقه دارند، پاسخ دهند گردید. برای مثال، از افراد خواسته شد تا به سوا
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و کپالن   کپالن  کار  براساس  ها سپس  پاسخ  این  سایت شد«(.  آن  با  کردن  برقرار  ارتباط  )نظیر »چه چیزی سبب 

 ( مورد آزمون محتوا قرار گرفت.1998( و کپالن و همکاران )1982)

( احتمال بازدید مجدد مورد بررسی قرار گرفت. این 2ذاری سایت و )( تاثیرگ1اثربخشی سایت براساس دو عوامل )

جوابی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. پیشگامانی در ادبیات بازاریابی به استفاده از مقیاس   5عوامل از طریق مقیاس  

 .(Anderson and Narus, 1990های تک بعدی پرداخته اند )نظیر  

ید. برای بهبود ابزار، دو آزمون داده ای استفاده گردید. درابتدا، آنالیز عاملی برای  پیش نویسی از پرسشنامه تهیه گرد

مشخص نمودن سواالت ارائه کننده ابعاد استفاده گردید. در این تحلیل، سه بعد انسجام، خوانایی و پیچیدگی با تحقیق  

یل آنکه بعد رمزآلودگی هم خوانی  ( هم خوانی داشتند. به دل1998( و کپالن و همکاران )1982کپالن و کپالن )

نداشت، از سواالت اضافی برای مشخص نمودن این بعد استفاده گردید. سوال »آیا در اولین بازدید، کاربرپسند است«  

 به »آیا در اولین بازدید، کاربرپسند خواهد بود!« به منظور دستیابی به جنبه موقت رازآلودکی تغییر یافت. 

عوامل هم خوان، آنالیز اعتبار و همبستگی برای ارزیابی اعتبار عوامل مورد استفاده قرار گرفت.   3دوما، برای استفاده از  

 . (Nunnally, 1978)است که سطح باالیی از اعتبار را ارائه می دهد  0.7آلفای عامل مشترک باالتر از  

 

 جمع آوری داده  4.2

سه آموزش عالی شمال شرقی بود. گروه شامل دو  دانشجوی دوره کارشناسی دو موس   211افراد تحت مطالعه شامل  

پاسخ جمع    2035بود. بعد از حذف پاسخ های تکمیل نشده، مجموعا    25تا    18گروه برابر زن و مرد رده هاس سنی  

 آوری گردید.

افراد  درصد از    42موارد رفتار اینترنتی با رفتار کاربران معمولی وب در زمان جمع آوری داده همسان گردید. درحالیکه  

تاکنون از خرید اینترنتی استفاده نکرده بودند، رفتار تحقیقاتی آنها نشان دهنده آشنایی آنها با وب بود. تنها یک درصد 

درصد استفاده هفتگی دارند. نهایتا، بطورکلی افراد با    82از افراد هرگز از وب برای تحقیق استفاده نمی کنند باالی  
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لزوما جزو خریداران اینترنتی نبودند. مجددا این امر با رفتار وب مصرف کنندگان    جستجو در وب آشنایی داشتند، اما

 سازگاری داشت. 

از دانشجویان سوال شد تا وبسایت را به عنوان یک کلیت ارزیابی نمایند. سایت ها از طیف وسیعی از سایت های که  

تحقیقاتی  انتخاب گردید. سایت های  بازدید می کنند  امکان دارد  بازار  افراد  راهنمای  انتخاب گردیدند. خرده   نظیر 

فروشان اینترنتی از بین دسته ای متفاوتی که افراد ممکن است استفاده نمایند انتخاب گردیدند. همانطور که وبسایت 

های حقیقی برای این تحقیق استفاده گردید، آشنایی کاربران با سایت ها به هراه برندهای آنها به عنوان بخشی از  

 جمع آوری داده ارزیابی گردید. سابقه

جمع آوری داده در قسمت فضای کنترل شده صورت پذیرفت. از سایت دانشگاه با یک کامپیوتر برای هر فرد مورد  

استفاده قرار گرفت. در زمانی مشخص، پرسشنامه به افراد داده شد. دانشجویان در زمان جستجو در سایت ها به روشی  

نها خواسته شد تا قبل از جستجو در صفحه اصلی و حداقل  که خود استفاده می نمایند، مورد آزمون قرار گرفتند. از آ

سه صفحه فرعی به سواالت پاسخ ندهند. ترتیب سایت ها بطور تصادفی تغییر می یافت تا از تاثیر ناخواسته جلوگیری  

ار سایت شود. به دانشجویان یادآوری شد که از گفتگو تا حد امکان پرهیز نموده و از اعمال بررسی سخت افزار و نرم افز

 مطمئن گردند. 

از آنجایی که هدف نهایی از برنامه تحقیق، ساخت فهرستی از امکاناتی است که سبب طراحی موثر سایت می شود، از  

افراد خواسته شد تا در بخش پرسش و پاسخ به بحث در مورد عوامل طراحی سایت بپردازند. به افراد سایت هایی که  

در هر عامل بودند نشان داده شد. سپس از آنها در مورد امکاناتی که سبب   WSPSار  دارای باالترین و پایین ترین مقد 

 این ارزیابی ها شده بود سوال گردید.
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 نتایج و مباحثه . 5

 اندازه گیری 5.1

به وسیله سواالت اندازه گیری شد و سپس از توسعه مقیاسی و روش پاالیشی استفاده گردید   WSPSهر ساختار  

(Churchill, 1979)  .12. براساس همبستگی مجموع پرسشنامه، سه سوال بدون هم خوانی حذف گردید  WSPS  

(  1982با کار کپالن و کپالن ) باقیمانده مورد آنالیز عاملی قرار گرفتند. همانطور که در پیش آزمون اتفاق افتاد، ابعاد

عامل شناسایی گردید )جدول    3( هم خوانی داشت. بااینحال، از طریق آنالیز عاملی تنها  1998و کپالن و همکاران )

درصد از مجموع وارایانس را تشریح کردند. این عوامل ضریب   69.3(. سه عامل انجسام، پیچیدگی و خوانایی  2شماره  

. مقادیر  (Nunnally, 1978)خود نشان دادند که نشان دهنده سطح باالیی از اعتبار است    را از  0.7عاملی باالی  

 عاملی با میانگین گیری از سواالت برای هر مقدار عامل محاسبه گردید. 

% از واریانس را توضیح می دهد. انسجام در این تحقیق، به جز در یک مورد، مشابه نتایج   30اولین عامل یعنی انسجام  

کپالن ها بود. سواالت دربرگیرنده عواملی است که توصیف کننده منطق و راحتی هستند. با توجه به توسعه کپالن  کار  

ها از ساختار، انسجام تحقیق نشان میدهد که سایت به خوبی طراحی شده و به راحتی قابل جستجو است )دو عاملی  

 که ارتباط با سایت را امکان پذیر می سازند(. 

می دهد که طراحی سایت شامل تصاویری است که میل برای کشف محیط را برآورده می سازد. همانند   پیچیدگی نشان

کار کپالن ها، پیچیدگی بوسیله استفاده از تصاویر متفاوت بصری تعریف گردید. عالوه بر این، استفاده از تصاویری که  

ده و سبب افزایش قابلیت درک و سبب افزایش  با محتوای سایت همسانی دارد، پیچیدگی سایت را با محتوای آن پیون

( هم خوانی دارد. نتایج آنا نشان  1997جستجو در مقابل کاهش آن می شود. این امر با تحقیق اخیر فرام و گرادی )

می دهد که خریداران اینترنتی خواهان تصاویر و گرافیک های بیشتری هستند، زیرا آنها سبب بهبود فضای خرید 

 % از واریانس را شرح می دهد.20د. این عامل  اینترنتی می شو 
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% از واریانس را شرح می دهد( تکرارکننده ساختار خوانایی در تحقیق کپالن هاست و  17بطوری مشابه، خوانایی )

دربرگیرنده متمایز و جالب بودن است. این ساختار این اطمینان را می دهد که درک آتی می تواند توسط یک ویژگی  

سایت امکا پذیر شود. این موضوع برای متفاوت بودن از سایر سایت ها در دیدگان وب گردانان یک ضرورت  مشخص در  

 است. 

عاملی که بری از هم خوانی بود عامل رازآلودگی است. سواالتی که به منظور دریافت رازآلودگی طراحی شده بودند 

مرتبط نباشد. مصرف کنندگان عالرغم افزایش در میزان  همانند انتظار پیش نرفتند. درحقیقت، شاید رازآلودگی به وب  

 خرید اینترنتی شان، به دنبال اطالعات در مقابل خرید هستند.

نتایج را با لیست کردن سایت ها به ترتیب   3بوسیله خالصه سازی عوامل محاسبه گردید. جدول شماره    WSPSمقدار  

 دهد.اولویت برتری از طریق مقیاس برتری وبسایت ارائه می  
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( احتمال بازدید مجدد. این دو توسط مقیاس 2( تاثیرگذاری کلی و )1اثربخشی وب از طریق دو عامل ارزیابی گردید: )

 مجزا گردیدند.  5تا  1پاسخی 

 

 آزمون فرضیه ها 5.2

بازدید مجدد    براساس آزمون آنوا، سه عامل بطور جداگانه و با یگدیگر داری تاثیر معنادار بر تاثیرگذاری سایت و احتمال

 بودند. وبسایت های با انسجام، پیچیدگی و خوانایی باالتر، دارای درصد بازدیدهای مجدد و اثربخش بیشتر بودند. 

به منظور بررسی تاثیر آشنایی با سایت یا نام تجاری آن بر نتایج به دست آمده، از آزمون مانکووا با استفاده از آشنایی  

استفاده شد. حتی پس از حذف این تاثیرات، نتایج معنی دار به دست آمدند )جدول    با سایت به عنوان یک کواریانس

 (.4شماره 
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مورد پذیرش    F(118,2013) = 24.47و    P<0.1که بیان می کند تفاوت های کلی وجود دارند، با    1فرضیه شماره  

متوسط تاثیرگذاری کلی بیشتری از خود به نمایش گذاشتند    WSPSقرار گرفت. وبسایت های با نمرات باالتر در  

(X:4.2    برای پایین ترین گروه وX:10.19    بزرگی تاثیر همانطور که توسط .)برای باالترین گروهh2    شاخص گذاری

 بود.   0.604شد برابر با 

باالتر در   با نمرات  این، وبسایت های  بر  از    WSPSعالوه  بازدید مجدد بیشتری  خود به نمایش گذاشتند   احتمال 

(X:5.88  برای پایین ترین گروه وX:9.70  که در )برای باالترین گروهP<0.1   وF(118,2013) = 10.15    معنادار

بود.   این روابط در تمامی وبسایت ها   0.387شاخص گذاری شد برابر با    h2بود. بزرگی تاثیر همانطور که توسط  

 قابل مشاهده است.  3همبستگی های ارائه شده در جدول شماره  حالتی مشابه داشتند؛ همانطور که در

 

 نتایج پرسش و پاسخ ها 5.3

در پرسش و پاسخ ها، دانش آموزان به بحث در مورد امکاناتی که سبب شد آنها یک سایت را به سایرین ترجیح دهند 

(. با توجه به اهمیت داده شده به عکس ها و دیگر تصاویر بصری، ترجیحات کلی دانش  5پرداختند )جدول شماره  
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ز سایت استفاده می کردند و راحتی جستجو در سایت آموزان از سادگی در طراحی برای افرادی که برای اولین بار ا

هایی که همانند تبلیغات به نظر نمی آمدند، سرچشمه می گرفت. آنها سادگی عناوینی که دامنه وسیعی از دسته بندی  

ها را به جای لیست ها یا بندهایی از توضیحات بلند ارائه می دادند ترجیح می دادند. آنها با سایت هایی که مجبور  

 بودند در آن بطور گستره به جستجو بپردازند عالق های نداشتند که به معنی تمیال به عدم وجود رازآلودگی بود. 

 در هر عانل گرفت و بطور مجموع شماره اول را به خود اختصاص داد. این سایت تنها سایتی بود که دارای:  3امتیاز 

 گر ید ی از هر صفحه فرع یبه صفحه اصل یابیدست  قدرت •

 تینقشه سا کی •

 

 مشابه در هر صفحه   یمنو  •

 محصوالت و    ستیل •

 بود  و ید یو •

ویژگی دیگر بود که شاید دلیل برتری آن به نسبت سایرین باشد. سایت دارای متون   2عالوه بر این، این سایت دارای  

رده فروشی  درصد سایر سایت های خ  80درصد کل فضای صفحه اصلی( در مقابل    10محدود و کوتاه بود )به کوتاهی  

 در تحقیق. دوما، این سایت دارای یک صفحه اصلی کوچک در هر صفحه فرعی بود. 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آنی . 6

برای شاغلین، به کارگیری این نتایج به آنچه که طراحان در تالشند تا بیان کنند کمک می کند: ساده نمایید. استفاده  

ر صفحه اصلی به همراه گرافیک های جذاب اما مناسب و دسته بندی هایی که وب از یک روش ساده برای طراحی د

گرد را به جلو هدایت می کنند، امروزه موثرتر به نظر می رسند. طراحی وب نباید در انلوهی از اطالعات گم شود. هدف  

دسترسی و نه فراوانی    اصلی دادن اطالعات به میل وب گرد به مناسب ترین روش ممکن است. بنابراین هدف بایستی

 باشد. 

سادگی در طراحی، بایستی به عنوان یک موضوع مهم تلقی شود که نه تنها سایت را دارای خواستار می نماید، بلکه  

ثانیه را   10سرعت باال آمدن را نیز بهبود می بخشد. وب گردانان جز افراد صبور نیستند. برخی از طراحان سایت تنها  

د برای ورود به سایت تخمین زده اند. بنابراین امر عجیبی نیست که سایت های کند در باال آمدن  به منظور فریفتن افرا

وب گردانان خود را از دست می دهند.  الزمه بعدی متمایز نمودن سایت است. یک سایت متمایز وب گردانان کسل از  

 ی کند. وب را جذب می نماید، شرکت را متمایز نموده و سایت را فراموش ناشدنی م

WSPS    نیازمند پاالیش بیشتر به منظور سودمندی برای شاغلین است. رازآلودگی به دلیل عدم تطابق نیازمند آزمایش

های بیشتر است. دو توضیح احتمالی برای این امر وجود دارد. اوال، ساختار به خوبی توسط سواالت ارزیابی نگردید. 

این است که ممکن است رازآلودگی اط نباشد. توضیح بعدی در حقیقت  ابعاد در وب  العات مربوطی حین پردازش 

همانطور که زمان )و عدم وجود آن( جزو عواملی است که سبب می شود افراد از وب استفاده کنند، منسجم بودن،  

 نامبهم بودن و مستقیم بودن )برخالف رازآلودگی( یک ویژگی برتر وب به عنوان یک چشم انداز شناختی خواهد بود. 

ودن توضیح دوم، یک چارچوب پیشنهادی برای تحقیقات بعدی ارائه گردید. این چارچوب پیشنهادی  برای روشن نم 

براساس سه بعد شناسایی در تحقیق خواهد بود )انسجام، پیچیدگی و خوانایی( و یک بعد، جریان و یا پیمان را اضافه  

 خود همانند تحقیق اخیر مطرح کردند. می نماید. این تلفیق ابعاد، ریشه در بیاناتی دارد که افراد در مباحث 

در مباحاث مطرح شده، افراد، صفحه اصلی جمهوری موزی را برای پاداش دادن به دلیل عکس العمل به چگونگی  

حرکت موس در صفحه، بوسیله تغییر گرافیک مورد ستایش قرار دادند. اگرچه سایت محصوالت منحصربه فردی را  
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ت وب گردان بسیار برای افراد هیجان انگیز بود بطوریکه به ادامه جستجو در سایت نمی فروخت، پاسخ سایت به اقداما

هم خوانی    Csikszentmihalyi (1975)تمایل پیدا می کردند. این توصیف با مفهوم جریان شناخته شده توسط  

تقاضاهای منسجم  دارد. ویژگی های جریان شامل احساس کنترل و عدم وجود نگرانی است. فعالیت های جریانی، شامل  

و غیرمتناقش است و بازخوردهای نامبهمی را نسبت به اقدام فرد فراهم می نماید. تجربیات جریانی، نیازی به پاداش 

های بیرونی ندارد، پاداش حضور در خود فعالیت است. به منظور به کار گیری این بعد، نیت اندازه گیری ابعاد روانی از  

به عنوان ملزوما مفهوم  پیمان/جریان  با  از جریان  ما  اینجا، مفهوم  پردازش اطالعات است. در   Hoffman andت 

Novak (1996)  .متفاوت است که تقابالت )ابزارها( را با مفاهیم روانی جریان در ساختار ترکیب می کنند 

نهایی است که  پس از پاالیش های بیشتر، قدم بعدی تحقیق پیوند تجربی مقیاس های برتری با عوامل محتوایی نظیر آ

در پرسش و پاسخ ها شناسایی شده اند است. طراحی یک آزمون بهترین روش برای آزمون این امر است که چه عومالی  

در طراحی سایت سبب ایجاد چشم انداز وب می شود و درک و اکتشاف را افزایش می دهد. از آنجا که موارد زیادی  

استفاده، هدف بازدید و غیره(، بایستی یک تحقیق تجربی به منظور  ممکن است در این امر تاثیرگذار یباشند )سطح  

 در هم آمیختن این احتاالت طراحی گردد. 

و تاثیرگذاری کلی و احتمال بازدید مجدد را نشان می دهد. از دیدگاه یک    WSPSتحقیق کنونی تنها رابطه بین  

داده شود که ترکیب امکانات طراحی سایت بیشتر خواهد بود اگر به گونه ای نشان    WSPSخرده فروش، کارآمدی  

براساس برنامه های تحقیقاتی، موجب تولید پاسخ های بیشتری از جانب مصرف کنندگان در قالب حجم فروش بیشتر  

 شود.

موضوع تفاوت ترجیحات بسته به نظر بازدیدکننده نیز بایستی بررسی گردد. بازدیدکنندگان ممکن است هم از نظر  

از نظر مکان جغرافیایی با یکدیگر متفاوت باشند. یکی از موضوعات ثابت در جهت توسعه وب این    هدف بازدید و هم

افرادی که   از  اعتبار خارجی خود را به دلیل استفاده  باشد. این تحقیق  بازدیدکننده  بایستی درخور  است که سایت 

زار نیستند، اما همواره در وب در حال  استفاده نموده، محدود نموده است. اگرچه دانشجویان خریداران وب اصلی با

جستجو هستند. آنها الگوی رفتاری وب را مشابه با الگوی به دست آمه در تحقیق تمابالت استفاده از اینترنت نشان 
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بااینحال     .(Internet Use Trends, Mid-Year, 1999)که در زمان جمع آوری داده منتشر گردید   می دهند 

ستند که تایید کنند که این الگو در ساید جمعیت ها نیز مشابه عمل می کند. بسیاری از  تحقیقات آتی، نیازمند ه

سایت ها بخش های چندگانه ای دارند که به تغذیه آنها می پردازند. اگر ترجیحات بطور وسیعی میان بخش های میان  

راهم شود. موضوعی که باید تعیین بخش های متنوع، متفاوت باشد، بایستی امکانات متفاوتی برای گروه های متفاوت ف

گردد این است که بایستی انعطاف پذیری بیشتری در محتوای وبسایت به کار گرفته شود تا پاسخگوی نیازهای طیف  

متنوع کاربران شود. در یک زمان مشابه، توده ای از افراد حرفه ای و مردم عام وجود دارد. این امر در بیانات دانشجویان  

حتی کاربران چابک وب، کیفیت محتوا، آسانی در استفاده و ... را با طراحی و عوامل گرافیکی یکسان آشکار است که  

می پندارند. همانطور که در تحقیق اخیر مرکز تحقیقات فارستر اشاره شد، این عوامل برای توسعه بازدیدهای همیشگی  

 مهم تلقی می شوند.

امکانات یک عامل پیچیده مهم برای تمامیت موضوع مورد   بحث این است که وب یک محیط به شدت پویا است. 

طراحی وب با هر موج وابسته به تکنولوژی تغییر می پذیرند.  بسیاری از سایت های استفاده شده در این تحقیق قبل  

در  از به تحریر در آوردن پیش نویس نهایی این مقاله، طراحی مجدد شدند. در واقع، این امر بایستی به کمک سادگی 

طراحی سایت بیاید، بطوریکه حرکت به سمت سطح بعدی، آسانتر صورت پذیرد. با فراهم نمودن ایده ای بهتر برای  

طراحان سایت در مورد چگونگی تسهیل بخشی ارتباط از طریق چشم انداز شناختی وب، سادگی ممکن است بصورت 

 موثرتری به کار گرفته شود. 



20 
 

 

 

 

 


