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 چکیده 

های ورزشی  های فدراسیون این پژوهش کیفیت وب سایت

منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق 

ن رشت  تربیت بدنی التحصیال نظر دانشجویان و فارغ

این حتقیق با . و علوم ورزشی بررسی كرده است

استفاده از پرسشنام  ک  ب  صورت اینرتنتی و توسط 

وب سایت . منون  آماری تکمیل گردید، اجنام شد 559

برداری،  های فوتبال، کشتی، وزن  فدراسیون

تکواندو، دو و میدانی و قایقرانی برای بررسی 

های  ها نشان داد ک  وب سایت یافت . انتخاب شدند

جذابیت و هم از  ۀهای منتخب، هم از جنب فدراسیون

ی قابلیت استفاده، در سطح متوسط و متوسط ب   جنب 

مهچنین ضریب مهبستگی پیرسون . پایین قرار دارند

آرایی،  نشان داد ک  بین رنگ، سبک، فن چاپ، صفح 

، ساختار، سهولت استفاده، حمتوای مطالب، یادگیری

خوانایی باکیفیت وب سایت رابط  معنادار و مثبتی 

رسد ک  کیفیت  ب  نظر می(  P< 15/1) برقرار است

ترین عوامل برای رضایت  ظاهری وب سایت از مهم

ای  باشد و ب  صورت اثر هال  کنندگان می استفاده

 .دهد فاکتورهای دیگر را حتت تأثیر خود قرار می
 

فدراسیون ورزشی،  کیفیت وب سایت، :کلیدی گانواژ

 .بازاریابی الکرتونیکی، تارمنا

                                                 
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالم  طباطبایی        آموخت  دانش -1

aff_sport@yahoo.com 
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 مقدمه 

با فراهم شدن امکانات زیرساختی و تکنولوژیکی، 

تصور  میزان استفاده از اینرتنت با سرعتی غیرقابل

و با این روی  اینرتنت ب  . در حال افزایش است

اولین مرجع مردم برای دسرتسی ب  اطالعات تبدیل 

ا از تعداد کاربران آخرین آماره. خواهد شد

درصد مردم از  01ک   دهد میاینرتنت در ایران نشان 

درصد  01ک  از این تعداد کنند؛  اینرتنت استفاده می

سال قرار  51تا  51کاربران اینرتنت در گروه سنی 

و از آن برای یافنت مطالب و موضوعات مورد  دارند

برند و طبیعی است ک  با این رشد  نیاز خود هبره می

ای برای دسرتسی ب  اطالعات  انفجاری تقاضای فزاینده

 جمموع  ها سایت وب. در اینرتنت وجود خواهد داشت

 ها، ك  در قالب منت هستند ها داده از ای یافت  ساختار
 .شوند می داده منایش ها فیلم و گرافیكي، تصاویر

 یك اینك  .است اطالعات ارائ  سایت وب هدف هر ترین مهم

 مشرتیان و كاربران انتظارات حد پاسخگوي چ  تا سایت وب

 پیدا ارتباط سایت وب باکیفیت ك  است مهمي پرسش باشد
 هاي سایت وب از عبارتند ها وب سایت انواع. کند می

 وب كلي ب  طور .و غريانتفاعي دوليت جتاري، شخصي،

 یك براي و یا جتاري؛ یا دارند شخصي كاربرد یا ها سایت
 است با ممكن سایت وب هر .اند شده ادایج معني و خاص هدف

(. 9888 زاهدی،)باشد  مرتبط دیگر بسایت و چندین

 و كاربر ماندگاري زمان در نقش مهمي سایت وب جذابیت

 .کند بازي می جستجوگري و كاوش براي انگیزش بردن باال
 ضروري شرط یك سایت، وب استفاده قابلیت دیگر، طرف از

 مشكل سایت وب از استفاده ك  در صورتي. است بقا براي

 سؤاالت كاربران ب  یا و بوده ناخوانا سایت وب باشد،
 یک. کنند می ترك را شركت سایت وب كاربران ندهد، جواب

 وب. دارد قرار الكرتونیكی بازاریابي قلب در سایت وب

برخط فضاي یك سایت
 درباره توانند می ك  مشرتیان است 1

                                                 
1. Online 
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معامل   و مقایس  منوده، كسب اطالعات آن حمصوالت و شركت

امسیت)منایند 
1
، 5115.) 

 با مروری در ادبیات موضوع مشخص است ک  تعریف

 ندارد وجود ها سایت خدمات وب كیفیت از دقیقي و واحد
 و ابعاد است زیاد بسیار موجود هاي سایت وب تنوع زیرا

 یكدیگر با ها سایت وب نوع اساس بر خدمات كیفیت

 قابلیت چون ابعادي المث ب  عنوان. متفاوتند

 ك  هایي سایت براي وب امنیت و استفاده راحيت اطمینان،
 وب براي. دارد ای ویژه امهیت فروشند می فیزیكي حمصوالت

ظرفیت  کنند، می ارائ  خدمات یا حمصوالت ك  هایي سایت

دارد  امهیت دجيیتال اطالعات اطمینان قابلیت و جستجو

ری برای شناسایی های بسیا پژوهش(. 9888 زاهدی،)

عوامل مرتبط باکیفیت وب سایت صورت گرفت  و 

پژوهشگرانی ک  کیفیت وب سایت را مورد بررسی 

اند  یافت  اند، ب  رویکردهای متعددی دست قرار داده

اما هنوز در مورد تغییرها و ساختار مشخصی ک  بر 

تأثیر داشت  باشد، امجاع نظر  ها سایتموفقیت وب 

وب  كیفیت مورد در ك  مطالعاتي كثرا. حاصل نشده است

 .اند داشت  آن متركز ابعاد بر اند گرفت  اجنام ها سایت

كوال وب گیری اندازه ابزار مثال ب  عنوان
2

كیفیت ) 

 ابعاد این. است بعد دوازده داراي ک  (سایت وب

 اعتماد، تعامل، كار، با متناسب اطالعات :از عبارتند
 ظاهر، ابتكاري ودن،حدسي ب طراحي، پاسخگویي، زمان

 و وکار کسب فرایند منسجم، ارتباطات جریان، بودن،

هایی هم  داراي حمدودیت مقیاس این .قابلیت جایگزیين

یانگ)است 
3
 (.5115و مهکاران، 

ن ایوارد
4

عامل ذکر  5را در  ها سایتکیفیت وب  

حمسوس، قابلیت  این عوامل عبارتند از عوامل. کند می

 .مینان خاطر و مهدلیاطمینان، پاسخگویی، اط

                                                 
1. Smith 
2. Web Quall 

3. Yang 

4. Iwaarden 
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 خدمات باکیفیت ارتباط در حمسوس عوامل از هایی مثال

 حمتوایي و فیزیكي تسهیالت هبروز، جتهیزات: از عبارتند
 امهیت عوامل این .باشد رؤیت قابل تصویري صورت ب  ك 

 چهره ب  تعامل چهره گون  هیچ زیرا دارند زیادي بسیار

 تصویري وب های نب ج .ندارد وجود سازمان و كاربران بني

 سایتی وب وجود بنابراین .هاست آن بني متاس راه تنها سایت
 بسیار كند كار خوبي ب  و باشد داشت  ظاهر خوبي ك 

 الكرتونیك، جتارت در براي مثال، .است امهیت حائز

اینرتنيت  خرید از ب  این دلیل  مشرتیان از بسیاري

 ك  است ای ب  گون  سایت وب ظاهر ک  کنند می خودداري

ن)کند  منی را جلب ها آن اعتماد ایوارد
1

و  

 اطمینان قابلیتهای  برخی از جنب  .(5110مهکاران،

 شده داده زمان وعده در نظر مورد فعالیت اجنام شامل
اینك   با اینرتنيت، خریدهاي مورد در مثال براي .است

 مشرتیان اینرتنيت خرید انگیزه کنند می فكر ها سازمان

 طور این موارد ی مه  در ويل خریدهاست این نوع مرتك ی هزین 
 وعده را چ  آن سازمان احساس كنند مشرتیان اگر .نیست

 از زیاد و احتمال شوند می ناراضي داد خنواهد اجنام داده

کیفیت  های ویژگی از یكي .(مهان)گردند  می منصرف خرید

 در خدمات ی و ارائ  پاسخگویي ها سایتدر وب 
 نیاز مورد زمان .است وقف  و بدون زمان ترین کوتاه

براي  زیادي امهیت بسیار سایت وب یك كردن دانلود براي

 وب ك  دارند افراد توقع. کاربران اینرتنت دارد
 تر از سریع روز هر آوری فن های پیشرفت ب  خاطر ها سایت

 ی ب  اندازه ك  سایتی وب داشنت بنابراین .كنند عمل پیش

 طبع مقبول نیز تصویري نظر از و سریع باشد كايف

 و تعداد افزایش نسبت ب  .است ضروري شود واقع كاربران
 كردن تر براي جذاب ك  صداها و تصاویر ها، انیمیشن حجم

 شدن دانلود زمان شوند می گرفت  ب  کار بسایت و

 ای نکت  كاربران نظر در موضوع این و شود زیادتر می

 سایت وب ظاهر بني باید بدین ترتیب .آید می ب  مشار منفي

 دشوار و انتخابي پیچیده این .برگزید را یكي سرعت و

                                                 
1. Iwaarden 
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ی سازمان  وجه  کننده منعکس واقع در بسایت و زیرا است

 (.مهان منبع)است 

 ب  پاسخگویي براي نیاز مورد دانش از برخورداري

 .است خاطر اطمینان اجياد از الزامات یكي ها پرسش
 بسایت و در خواهند را می  هرچ دارند انتظار مشرتیان

 در اگر كاالیي سنيت های سازمان در .كنند پیدا سازمان

 شد خنواهند ناراضي چندان نباشد مشرتیان موجود انبار

 و در اند بوده اش پی در را آنچ  اگر اینرتنيت ويل كاربران
 ك  دیگري ویژگي. شد خواهند نكنند ناراضي پیدا بسایت

كاركناني  داشنت شود می خاطر اطمینان اجياد باعث

 آنان با معامل  هنگام در مشرتیان ك  است اطمینان قابل
 اعتماد این جا در نیاز مورد عامل .امنیت كنند احساس

 اختیار در را شان اطالعات شخصی باید كاربران .است

 دهند نشان می زمین  این در حتقیقات .دهند قرار سازمان

 سوءاستفاده نگران يتاینرتن كاربران از نیمي حداقل ك 
 اطالعات فروش و خرید و خود اعتباري های از کارت

مهان )هستند  ها سایت وب ب  وسیل  صاحبان شان شخصی

  (.منبع

 وجود اندكي انساني تعامل ها سایت وب در ك  جا آن از
 .است ضعیف ها آن در مهديل و كم افراد اغلب ب  توج  دارد

 طوري را هایشان سایت بها و سازمان از برخي حال این با

 خود تنظیمات شخصي بتوانند افراد ك  اند کرده طراحي
 دادن نشان ها طراحی نوع این از هدف .كنند اعمال را

 سایت وب چ  هر ك  است فرض این با كاربران ب  توج  شخصي

 ی جمدد مراجع  احتمال باشد سازگارتر نیازهاي شخصي با

 سعي پیشرفت  هاي سایت وب .بود خواهد بیشرت مشرتیان

 .كنند را فراهم جمازي ۀچهر ب  چهره های تعامل کنند می

با  .شود می تعیني كاربران با تعامل براي جمازي منشي یك

 های خمتلف وب سایت خبش منشي این مصنوعي هوش کارگیری ب 
 او ب  باشد مند عالق  ها آن ب  مشرتي ممكن است ك  را

 ها فناوری این یریکارگ از ب  هدف .کند می پیشنهاد

 كریستوبال، .(مهان)هاست  سایت وب فضاي كردن صمیمي
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و و فالویان گواینالی
1

 در گرفت  اجنام اصلي مطالعات 

 ب  صورت را ها وب سایت كیفیت از كاربران مورد ادراك

، نشان داده 9اند ک  در جدول مشاره  کرده خالص  زیر

کریستوبال)شده است 
2
 .(5112و مهکاران، 

 

 

 

 

 ها وب سایت كیفیت مورد در كاربران ادراك .1 دولج

 ابعاد کیفیت حمققان

و دیگران  3لوییكونو

(5111) 

 تناسب. 9
 با اطالعات

 وظایف

 زمان. 5

 پاسخگویي

 شهود. 8

 ارتباطات .0

 منسجم

 تعامل. 5

 جذابیت .0

 طراحي

 نوآوری. 2

 فرایند .8

 وکار کسب

 اعتماد .1

 جذابیت. 91

 ظاهري

 جذابیت .99
 اسياحس

 قابلیت .95

 جایگزیين

کیفیت . 9 (5111) 4آرنت و لیو

 اطالعات

 خدمات.5

 امنیت.8

 جذابیت.0

 طراحی. 5

ل و دیگران  5زیتام

(5119) 

 قابلیت .9

 اطمینان

 مسئولیت .5

 پذیري

 قابلیت .8

 دسرتسي

0. 

 پذیری انعطاف

 سهولت .5

 جستجو

 كارایي .0

 اعتماد. 2

 امنیت. 8

کارایی وب  .9 (5115) 6ویگن و بارنز

 سایت

کیفیت . 5

 اطالعات

کیفیت . 8

 تعامالت

ي و ولفینبارگر  7گیل

(5118) 

سهولت . 9

 استفاده

 صحت اطالعات.5

 تعامالت. 8

مفید . 0

 بودن

قابلیت . 5

 دسرتسی

                                                 
1. Cristobal, Flavian and Guinaliu 

2. Christobal 
3. Loiacono 

4. Liu and Arnett 

5. Zeithaml 

6. Barnes & Vidgen 

7. Wolfinbarger & Gilly 
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ن و  1پاراسوراما

 دیگران

 کارایی. 9

در دسرتس .5

 بودن

 پاسخگویی.8

 رضایت. 0

 امنیت.5

 مزایا. 0

 متاس. 2

 

 باکیفیت ارتباط در زیادي های پژوهش اخري، های سال در
وون جائ . است گرفت  اجنام ها سایت وب

2
و مهکاران  

کننده در  های شرکت ، با بررسی وب سایت تیم(5112)

NFLمسابقات 
3

نشان دادند ک  کیفیت و انسجام وب  

ها رابط  مثبت و  با تعهد طرفداران تیم ها سایت

کیم و (. 5112ان، وون جائ  و مهکار)معناداری دارد 

ل استوئ
4

رضایت  سایت و وب كیفیت ، ابعاد(5110) 

ی خرید و فروش لباس ها سایتکاربران را بر روی 

بررسی کرده و ب  این نتیج  رسیدند ک  عواملی 

چون ظاهر وب سایت، اطالعات متناسب با نیاز، 

قابلیت معامالتی و زمان پاسخگویی از عوامل 

باشد  یان وب سایت میمعنادار موثر بر رضایت مشرت

ی(. 5110کیم و استوئل، ) مادیاواتی و مربور
5
 

، نیز فاکتورهای مهم برای کیفیت وب سایت (5195)

ها را بررسی کردند و فاکتورهای دسرتسی،  بانک

تعامل، کیفیت اطالعات، طراحی را ب  عنوان 

ترین فاکتورها از دیدگاه مشرتیان این وب  مهم

 (.5195دیاواتی و مربوری، ما)بیان کردند  ها سایت

االهی و بوخاری
6

، عوامل موثر بر کیفیت وب (5198) 

ی اجتماعی را مورد بررسی قراردادند و ب  ها سایت

این نتیج  رسیدن ک  جذابیت ظاهری تأثیر کمرتی 

وری، حفظ حریم  سرگرمی، هبره)نسبت ب  دیگر عوامل 

                                                 
1. Parasuraman 

2. Won Jae 

3. National Football League  
4. Kim & Stoel 

5. Medyaeati & Mabruri 

6. Ellahi & Bokhari 
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کنندگان از  بر روی رضایت استفاده..( خصوصی و 

 (. 5198االهی و بوخاری، )ی اجتماعی دارد ها تسای
 

 روش حتقیق

جامع  پژوهشی . باشد روش حتقیق حاضر پیمایشی می

التحصیالن رشت  تربیت  این حتقیق دانشجویان و فارغ

بدنی و علوم ورزشی در هر مقطع و هر گرایشی 

ها ب  صورت اینرتنتی و بر روی وب  پرسشنام . بودند

وب سایت جامع تربیت بدنی و ) [www.iranphe.ir]سایت 

دانشجو و  5511ک  بیش از ( علوم ورزشی ایران

التحصیل رشت  تربیت بدنی و علوم ورزشی در  فارغ

و بعالوه از طریق . آن عضو هستند قرار گرفت

های  در گروه)ی اجتماعی ها سایترسانی در وب  اطالع

و ( آموختگان رشت  شجویان و دانشمربوط ب  دان

فرستادن ایمیل، از داوطلبان دعوت ب  مهکاری ب  

از پرسشنام  استاندارد حتقیق حقیقی نسب . عمل آمد

استفاده  ها سایتگیری کیفیت وب  برای اندازه( 9882)

 ابتدا در(. 9882 حقیقی نسب و مهکاران،)گردید 

 تأیید ردمو این پژوهش ۀپرسشنام (صوري)ظاهري  روایي

نفر  81بني  توزیع از پس نیز آن پایایي و. گرفت قرار

( α=811/1)منون  آماری و توسط آلفای کرونباخ 

. بررسی و با اعتبار باالیی مورد تأیید قرار گرفت

سؤال است و ب  صورت مقیاس  05این پرسشنام  دارای 

امتیازدهی شده +( 8الی  -8از ) ارزشی لیکرت 2

کیفیت وب سایت را بر اساس دو  این پرسشنام . است

و ( آرایی رنگ، سبک، فن چاپ و صفح )عامل جذابیت 

ساختار، سهولت استفاده، حمتوای )قابلیت استفاده 

مطالب، یادگیری، خوانایی، اعتماد، انسجام و 

از داوطلبان خواست  . کند گیری می اندازه( تعامل

فدراسیون منتخب  0شد ک  ضمن مراجع  ب  وب سایت 

شتیک)
1

، دو و میدانی
2

برداری ، وزن 
1

، تکواندو
2

 ،

                                                 
1. www.iawf.ir 

2. www.iaaf.ir 

http://www.iranphe.ir/
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فوتبال
3

و قایقرانی 
4

نسبت ب  پر کردن پرسشنام  ( 

پرسشنام   559ماه تعداد  2در طول . اقدام کنند

از آزمون کلموگروف امسیرنف برای . تکمیل گردید

ها استفاده شد و با توج   سنجش طبیعی بودن داده

های  زمونها طبیعی بودند از آ ب  اینک  داده

 .پارامرتیک برای این حتقیق استفاده گردید
 

 پژوهش متغريهاي عملیاتي تعاریف

خبش بودن ترکیب رنگ  میزان مهاهنگی و آرام: رنگ

آلیسرت)شده در وب سایت  استفاده
5

 ،5112.) 

وجود تصاویر و منودارهای جذاب، استفاده : سبک

از انیمیشن و ترکیب مناسب بین تصاویر و حمتوا در 

چنگ و پاترسون)ب سایت و
6

 ،5112.) 

استفاده وب سایت از کلمات درست و : فن چاپ

 (.5115امسیت، )فونت مناسب 

هارمونی در طراحی صفحات، عدم وجود : آرایی صفح 

آلیسرت، )صفحات خالی یا نیم  خالی در وب سایت 

5112.) 

وجود صفحات متعدد در وب سایت و : ساختار

 (.5115امسیت، )مهاهنگی مناسب بین صفحات 

رسیدن ب  اطالعات مورد نیاز با : سهولت استفاده

فهم بودن وب سایت برای مه ، سرعت  چند کلیک، قابل

بارگذاری مناسب صفحات و امکان جستجو در بین 

وندرمرو و بکر)مطالب وب سایت 
7

 ،5118.) 

اطالعات صحیح در زمان و مکان : حمتوای مطالب

حات تکراری در وب مناسب، و عدم وجود مطالب و صف

 (.5118وندرمرو و بکر، )سایت 

                                                                                                                        
1. www.iriwf.ir 

2. www.iritf.org.ir 

3. www.ffiri.ir 

4. www.icf.ir 

5. Alistair 

6. Cheng & Patterson 
7. Van der Merwe &  Bekker 
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ی کمک وجود صفح : یادگیری
1

ای برای  ، وجود صفح 

پاسخگویی ب  سؤاالت متداول و امکان پیدا کردن 

دوباره ب  وب سایت  ۀمطالب قبلی ب  هنگام مراجع

 (.5115امسیت، )

نام و پیگیری  اتصال آسان، قابلیت ثبت: خوانایی

 (.5115امسیت، )دگان وب سایت سفارشات بازدیدکنن

اعتماد ب  وب سایت برای در اختیار : اعتماد

 (.5112آلیسرت، )گذاشنت اطالعات شخصی 

های خمتلف وب سایت و  ارتباط کلی بین خبش: انسجام

ی مشاب  و استاندارد ها سایتمطابق با قوانین وب 

 (.5115امسیت، )

قابلیت برقراری ارتباط دو طرف  بین : تعامل

بازدیدکنندگان وب سایت و سارمان، وجود آدرسی 

دهی  جهت رسیدگی ب  شکایات و پیشنهادات، پاسخ

 (.5115امسیت، )های بازدیدکنندگان  سریع ب  ایمیل

 

 

 های حتقیق یافته

، مشخصات مجعیت شناختی مربوط ب  منون  9جدول 

 .دهد پژوهش را نشان می
 

 مشخصات مجعیت شناختی مربوط ب  منون  .1جدول 

 حتصیالت تاهل جنسیت متغیر
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1. Help 
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 559 جمموع

 

، دسرتسی روزان  منون  پژوهش را در جواب 9منودار 

آیا ب  طور روزان  از اینرتنت استفاده )ب  سؤال 

 .دهد نشان می( کنید؟ می
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 نتاستفاده روزان  از اینرت .9منودار 
 

شود ک  بیش  ، مشخص می9با توج  ب  منودار مشاره 

منون  حتقیق ب  طور روزان  ب  اینرتنت سر % 19از 

 .زنند می

، میزان استفاده روزان  از اینرتنت را 5منودار 

نفر از منون  حتقیق ک  ب  طور روزان   020در میان 

 .دهد زنند را نشان می ب  اینرتنت سر می
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 میزان استفاده روزان  از اینرتنت .5منودار 
 

شود ک  اکثر منون   ، مشخص می5با توج  ب  منودار 

ساعت از  5تا  9روزان  بین ( نفر 920)مورد پژوهش 

 .کنند اینرتنت استفاده می

میانگین و احنراف معیار ارزیابی  5جدول مشاره 

شان های منتخب را ن کیفیت وب سایت فدراسیون

 .دهد می
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میانگین و احنراف معیار ارزیابی کیفیت وب سایت . 2جدول 

 های منتخب فدراسیون
احنراف  میانگین متغیر

 معیار

میانگین 

 کل

احنراف 

 معیار

 595/1 199/1 081/1 -958/1 رنگ جذابیت

 811/1 599/1 سبک

 218/1 -801/1 فن چاپ

 501/1 518/1 آرایی صفح 

قابلیت 

 فادهاست

 508/1 -519/1 801/1 928/1 ساختار

سهولت 

 استفاده

599/1 811/1 

حمتوای 

 مطالب

810/9- 055/1 

 511/1 -058/9 یادگیری

 008/1 -180/1 خوانایی

 018/1 551/1 اعتماد

 015/1 -881/1 انسجام

 005/1 -918/1 تعامل
 

ای میانگین و احنراف معیار فاکتوره 8جدول 

های منتخب را  مربوط ب  کیفیت وب سایت فدراسیون

 .دهد ب  تفکیک هر فدراسیون نشان می
 

فاکتورهای مربوط ب  کیفیت وب سایت  .3جدول 

 های منتخب فدراسیون

 فدراسیون

 متغیر

 برداری وزن  قایقرانی تکواندو دو و میدانی کشتی فوتبال

Mean S.d Mean S.d Mean S.d Mean S.d Mean S.d Mean S.d 

 110/1 -518/1 991/1 -259/9 095/1 -591/9 510/1 002/1 091/1 055/1 085/1 058/1 جذابیت

قابلیت 

 استفاده

018/1 595/1 199/5- 581/1 811/9- 082/1 599/9 515/1 810/1- 580/1 985/1 282/1 

 

از مهبستگی پیرسون برای بررسی رابط  بین 

ها  ت فدراسیونفاکتورهای کیفیت و کیفیت وب سای

ضرایب مهبستگی پیرسون را  0جدول . استفاده گردید

بین فاکتورهای کیفیت و کیفیت وب سایت 

 .دهد ها نشان می فدراسیون
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ضرایب مهبستگی پیرسون بین فاکتورهای کیفیت و  .4جدول 

 ها کیفیت وب سایت فدراسیون

 کیفیت وب سایت متغیر

 سطح ضریب مهبستگی تعداد معناداری

 **005/0 987/0 125 گرن

 **005/0 456/0 125 سبک

 **005/0 937/0 125 فن چاپ

 **005/0 436/0 125 آرایی صفح 

 *01/0 150/0 125 ساختار

سهولت 

 استفاده
125 138/0 01/0* 

 *01/0 670/0 125 حمتوای مطالب

 *01/0 180/0 125 یادگیری

 **005/0 412/0 125 خوانایی

 52/0 252/0 125 اعتماد
 092/0 397/0 125 انسجام
 043/0 650/0 125 تعامل
 

شود ک  ب  غیر از  مشخص می، 0با توج  ب  جدول 

 ۀهای اعتماد، انسجام و تعامل، بین بقیفاکتور

ها  فاکتورهای کیفیت و کیفیت وب سایت فدراسیون

ترین  قوی. باشد ارتباط مثبت و معناداری برقرار می

 . باشد تور رنگ میضریب مهبستگی مربوط ب  فاک

 

 

 

 

 گیری حبث و نتیجه

این پژوهش جهت ارزیابی کیفیت وب سایت 

های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و  فدراسیون

قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و 

التحصیالن رشت  تربیت بدنی و علوم ورزشی  فارغ

های حتقیق نشان داد ک  وب سایت  یافت . اجنام شد

جذابیت و )ای منتخب از حلاظ کیفیت ه فدراسیون

. در سطح پایینی قرار دارند( قابلیت استفاده
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مهچنین ضریب مهبستگی پیرسون نشان داد ک  بین رنگ، 

آرایی، ساختار، سهولت  سبک، فن چاپ، صفح 

استفاده، حمتوای مطالب، یادگیری، خوانایی 

باکیفیت وب سایت رابط  معنادار و مثبتی برقرار 

ج این حتقیق با نتایج اغلب مطالعات نتای. است

؛ وندرمرو و  5115امسیت، )باشد  پیشین هم سو می

 (.5195؛ مادیاواتی و مربوری، 5118بکر، 

دو فاکتور  ۀها از جنب کیفیت وب سایت فدراسیون

 این جذابیت. جذابیت و قابلیت دسرتسی بررسی گردید
 عنوان فاکتور اول کیفیت وب سایت،ها ب   سایت وب

. منون  آماری در سطح پایینی گزارش شد دیدگاه از

 ۀوب سایت کاماًل مشخص است ک  هم 0با دقت در این 
ها از طراحی یکسان و بدون خالقیت خاصی هبره  آن

ها در سطح یک وبالگ شخصی  برند ک  حتی کیفیت آن می

های  عدم توج  ب  هارمونی رنگ. آورد پایین می

ونت های مناسب و کاررفت  و عدم استفاده از ف ب 

های مطلوب باعث پایین آمدن کیفیت بصری  در اندازه

امروزه در طراحی . ها شده است وب سایت فدراسیون

و ها سایتوب  از تصاویر متحرک، اسالید ش
1

ها و  

ماژول
2

های مناسب برای زیباسازی وب سایت استفاده  

فدراسیون چیز  0ی این ها سایتشود ک  ما در وب  می

 . کنیم اهده منیخاصی را مش

ی قابلیت استفاده نیز  از جنب  ها سایتکیفیت وب 

اولین . در سطح متوسط و متوسط ب  پایین گزارش شد

خبش از فاکتور قابلیت استفاده، ساختار سایت 

شده در سطح  ی بررسیها سایتساختار وب . باشد می

 متخصصان ساختار(. M=928/1)متوسط ب  دست آمد 
 وب درک قابل ساده و سازماندهي ار سایت وب منطقي یک

ت نقش  بودن موجود و سایت سای
 درک قابل منوهاي و 3

 امسیت و چايف (.5118وندرمرو و بکر، )اند  دانست 

                                                 
1. Slideshow 

2. Module 
3. Site Map 
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 با صفحات مناسب ارتباط و صفحات ب  تعداد را ساختار

با توج  ب  وب  .(5115امسیت، )دهند  می نسبت یكدیگر

کدام دارای  چبینیم ک  هی شده می ی بررسیها سایت

ها  باشند و منوهای برخی از آن نقش  سایت منی

فاقد لینک( مانند وب سایت فدراسیون کشتی)
1

های  

 .باشد مناسب می

شده  ی بررسیها سایتمتغیر سهولت استفاده در وب 

 سهولت(. M=599/1)در سطح متوسط ب  دست آمد 
 یك جستجوي سهولت کردن سایت، پیدا راحت را استفاده

 یافنت سهولت ، اصلي صفح  ب  بازگشت سهولت موضوع،

 .اند کرده تعریف خدمت یا طیف حمصول و ویژه اطالعات
 و داده كاهش را پیچیدگي سیستم عالئم از مناسب استفاده

کند  می كمك سیستم با راحت تعامل در كاربران ب 

 وضوح و سهولت مرورگري(. 5195مادیاواتی و مربوری، )
 قابلیت بردن باال باعث اطالعات ويجستج سهولت و ها لینك

ب  هنگام ورود ب  وب  شخص .شود می سایت وب استفاده

 و استفاده ی حنوه سایت باید مطمئن باشد ک  یادگريي

 حلاظ از اندكي تالش نیازمند این وب سایت با کردن کار
 . است ذهين

 سطح در متغري حمتوای مطالب از كاربران ارزیابي

 غالب در را مطالب حمتواي(. M= -810/9)پایینی است 
 جهت تازگي و موضوعي پوشش مفاهیم تراكم، صحت،

(. 5115امسیت، )کنند  بیان می سایت وب كیفیت ارزیابي

وب  اطالعات كیفیت ارزیابي معیارهاي از یكي حمتواي وب

بودن  گردش در و بودن مربوط ی وسیل  ب  باشد ك  سایت می

 اطالعات بودن غين و عمق بودن، درک قابل اطالعات،

های ورزشی با توج  ب   فدراسیون. شود می گیری اندازه

گسرتدگی موضوعات در ورزش و قدرت مانور بر روی 

های خمتلف باید توج  بیشرتی ب  حمتوای مطالب  حیط 

استفاده از مطالب . در وب سایت شان داشت  باشند

                                                 
1. Link 
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ی وب  های قدیمی و بدون رفرنس در مه  و مقال 

 .باشد مشاهده می   وفور قابلب ها سایت

منون  آماری متغیر یادگیری را در سطح ضعیف 

استفاده از مقاالت ب  (. M= -058/9)ارزیابی کردند 

 ۀوسیل ب  شده مشاهده حمتواي و اتصال روز و سهولت

قابلیت یادگیری در وب سایت  رفنت باال باعث كاربران

 .بشود

آمد  متغیر خوانایی نیز در سطح متوسط ب  دست

(180/1- =M .)در راحت نام ثبت و سایت ب  راحت اتصال 
 بر ك  گیرند، متغريهاي می جاي مقول  این در سایت وب

 هر در لغات شامل تعداد دارد تأثري الكرتونیكي خوانایی

 هر در ها خبش مشكل، لغات صفح ، هر در مجالت تعداد مجل ،

و  ؛ وندرمرو 5115امسیت، )باشد  می طول مجل  كلم ،

 .(5118بکر، 

 -881/1)، انسجام (M= 551/1)متغیرهای اعتماد 

=M) و تعامل ،(918/1- =M )  نیز از دید منون

 یکی از مواردي. آماری در سطح متوسطی ذکر گردید

 است شده ب  عنوان ارزش در یک وب سایت شناخت  ك 

اطالعات  انتقال در صداقت. باشد می پاسخگویي و اعتبار

مهچنین . شود می منجر روابط در اعتماد رفنت باعث باال

طراحی صفحات یک وب سایت باید ب  هم شباهت داشت  

باشند یا ب  عبارتی سازگاری میان اجزاء در یک 

و در ضمن . صفح  و بین صفحات وجود داشت  باشد

تعامل و ارتباط باال بین بازدیدکنندگان وب سایت 

بازگشت  باعث باال رفنت ارزش وب سایت شده و احتمال

 .آورد دوباره بازدیدکنندگان را فراهم می

مهبستگی پیرسون نشان داد ک  اکثر فاکتورهای 

. کیفیت با کیفیت وب سایت رابط  معناداری داشتند

تری  متغیر رنگ، فن چاپ و خوانایی از مهبستگی قوی

ی متغیرها برخوردار  باکیفیت، نسبت ب  بقی 

ترین  ت مهمبا این تفاسیر، ظاهر وب سای. بودند

ی ها سایتعامل در دیدگاه بازدیدکنندگان وب 

رسد ک  ظاهر  ب  نظر می. های منتخب بود فدراسیون



 
های ورزشی  های فدراسیون ارزیابی کیفیت وب سایت

 85                    ...منتخب

 

های دیگر آن را  ای خبش وب سایت ب  عنوان اثر هال 

ی ها سایتوب . دهد نیز حتت تأثیر قرار می

ی  های ورزشی ب  جز خربرسانی در بقی  فدراسیون

ها در حد یک  یفیت آنها ضعیف هستند و گاهی ک حوزه

امروزه ک  در عصر . آید وبالگ شخصی پایین می

های  بریم شایست  است ک  فدراسیون اطالعات ب  سر می

 ارائ  جهت سایت وب طراحي خربه ورزشی كارشناسان

 قابلیت و و جذابیت منوده استفاده مشرتیان ب  اطالعات
 با مطابق تا باالبرده زیادي حد تا را استفاده

 .جهانی گردند داردهایاستان
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