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Abstract- Effective measurements and accurate analysis of the quality of news sites are the first steps 

necessary to improve their performance and improve the reporting methods in these centers. Therefore, this 

research is looking for quality assessment of news sites. The present study consists of using the Delphi method 
as a qualitative method for evaluating the indicators by the experts in the field of news has led to the provision 

of a native model for assessing the quality of news sites. The native model (NEWSQUAL) consists of five 

dimensions and 72 indicators, from five perspectives of design and graphic design, content, technical system, 
services, and executive management of news sites, each of which consists of several sub-criteria. Subsequently, 

by selecting 61 news sites, their qualitative evaluation was calculated using a questionnaire and the quality 

score of each site was obtained. 
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 14۸96۸4511 :ی، کد پستمدیریت و حسابداری

 هایروری برای ارتقای عملکرد آنها و خبرگزارنخستین گام ض ،یخبر یهاتیسنجش مؤثر و تجزیه و تحلیل دقیق کیفیت سا -چکیده

باشد. های خبری میاین پژوهش بدنبال ارزیابی کیفیت سایتبه همین خاطر . است مراکز این در خبررسانی هایو در نتیجه بهبود شیوه

 یعرصه خبر نخبرگا توسط یابیارز یشاخصها یاحصا یبرا یفیبه عنوان یك روش ک دلفی روش کارگیریمشتمل بر به حاضر پژوهش

ص شااخ 72بعد و  5 مزبور شامل یشده است. مدل بوم یخبر یهاتیسا تیفیک یابیارز یبرا یمدل بوم كیمنجر به ارائه باشد که می

-یم قرار یمورد بررسهای خبری را سایت ییاجرا تیریخدمات و مد ،یستمیس یمحتوا، فن ،یکیو گراف یاز منظر پنج بعد طراحبوده و 

ده از ساایت خباری، ارزیاابی کیفای آنهاا باا اساتفا 61با انتخاب  انتهادر . است اریرمعیز نیهر کدام از ابعاد مشتمل بر چند که دهد

 پرسشنامه مربوطه محاسبه و امتیاز کیفیت هر سایت بدست آمده است.

 ی.دلف ،یخبر یتهایخدمات، سا تیفیک ،یابیارز ی کلیدی:هاواژه

 

 مقدمه-1

مشترک و داد  یزندگ یو تعامل مردم برا یاجتماع یگزند یرگیبا شکل

شکل گرفت. به  یقیحق یدر فضا یمختلف عیآنها، صنا انیو ستد در م

فروش  نیو همچن هیمواد اول نیجهت تام یهر صنعت لیدل نیهم

 یو تعامل با شرکتها و حت یابیبازار کیبه  ازیو محصوالت خود ن داتیتول

 دیمنجر گرد ،یکیزیف یدامنه اندک فضا و تهای. محدودرددا گرید عیصنا

خود  نیو ارتباط با مخاطب یابیمختلف جهت بازار یهاو عرصه عیتا صنا

در  ی. لذا هر شرکتندیرجوع نما یمجاز یدر اقصا نقاط جهان، به فضا

 یمجاز یو حضور فعال در فضا ینترنتیا تیسامانه و سا یاندازصدد راه

صرفا  عیصنا نیاز ا یامروزه بعض نکهیابرآمد. تا  یکیزیف یدر کنار فضا

 .ندینمایم تیفعال یمجاز یدر فضا

 راتیبوده و تاث یکیزیف یدر تعامل تنگاتنگ با فضا یمجاز یفضا

 یشده در فضا جادیا یهاتیها و ساگذارند. سامانهیم گریکدیبر  یاریبس

نه ساما نیشتری. بندینمایرا دنبال م یکارکردها و اهداف مختلف ،یمجاز

گردد که بنا به یبر م هاتیبه سا نترنتیشده از نظر آمار در ا جادیا

 ،یغاتیتبلهای نظیر سایت ییهاتیتوان به سایشده م فیتعر دافاه
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در  ینترنتیا یهاتیاشاره نمود. سا یخبر یهاتیسا ،یتجار یهاتیسا
 خود دارد.  نیو جذب مخاطب یابیدر بازار یینقش بسزا یهر صنعت

برخوردار بوده و  یا ژهیو تیکه از اهم یاز موضوعات یکی انیم نیا در

 مانند ییاست که در ابتدا بصورت نوشتارها یهست؛ اخبار و اطالعات

 نهیمشخص و محدود با هز راژینامه، فصلنامه و سالنامه در تروزنامه، هفته

گرفت. در عصر یخاص قرار م نیمخاطب اریمنتشر و در اخت یگزاف

 گریکدیمردم در اقصا نقاط جهان با  شتریرتباطات و تعامل بو ا تاطالعا
 یو کوتاه شدن زمان و مکان برا نترنتیو توسعه ا یرگیشکل یو از طرف

و  یدر جهت اثربخش یشد تا مطبوعات نوشتار سببانتقال اطالعات، 

-تیسا یو طراح هایخبرگزار ،ینترنتیا یفضا یبر مخاطب به سو ریتاث

مطبوعات و  انی. هرچند با حضور متولروی آورند وطهمرب یخبر یها

 یدر فضا یاز حضور مطبوعات نوشتار نترنت،یا طیروزنامه نگاران در مح

کارکرد و عملکرد  یکاسته نشده و همچنان مطبوعات نوشتار یکیزیف

 خاص خود را دارند.

 و یاطالعات یهابر رسانه یادیز ریوب تاث یو شبکه جهان نترنتیا

 یاساس راتییآنها را دستخوش تغ یته است و عملکردهاگذاش یارتباط

 راتییتغ نیکه همگام با ا یاطالعات نینو یهانموده است. از جمله رسانه

 زانیها هستند. در حال حاضر، متیساوب بوجود آمده وب طیدر مح

آن  قیراست که از ط هاییاز سنجه یکی نترنت،ینفوذ ا بیضراستفاده و 

. سنجندیکشورها را م یو رفاه یاجتماع ،یعلم ،یفرهنگ تیوضع

عه توس داشته باشد، از طیمح نیدر ا یشتریکه حضور ب یکشور ن،یبنابرا

، موارد یبرخوردار است و در برخ یشتریب یعلم و فناور ییو شکوفا

 . [1]ری استاز موسسات اجبا یمارش یوب برا طیحضور در مح

آن  تیسااغلب وب ،شرکت کیبا  یتماس مشتر نینقطه آغاز امروزه

 ییموسسه نقطه ابتدا ایسازمان  کی تیساوب نیشرکت است. بنابرا

 وب سایتاهمیت با آن سازمان و موسسه است.  ییورود و آشنا یبرا

به  وای است که در معرض دید تمام جهان بوده همانند ویترین مغازه

 و دارای [2]شوداطالعاتی سازمان تلقی می حملعنوان مهم ترین م

ور طد. به روز بودن اطالعات می باشپذیری و بهامتیازاتی همچون انعطاف

رد ش درآوخود را بهتر در این رسانه به نمایبتواند واضح هر چه سازمان 

 تر خواهد بود.به اهداف خود موفقدر نیل 
 رنتنتیشده در ا یراه انداز یهاتیاز انواع سا یکی یخبر یهاتیسا

 وبه تخصص  ازین یخبر یهاتیسا یاندازههستند. در ابتدا جهت را

 تیریدم یهابا وجود سامانه ریاخ یهابود اما در سال یینسبتا باال نهیهز

اندک  اریبس نهیباسهولت و هز یخبر یهاتیسا ی، راه انداز1یمحتوا

و  یدر عرصه فن یخبر تیسا جادیر شد. لذا امروزه ایامکان پذ

ست اآنچه که مهم  یاست. ول ریذتالش، امکان پ نیبا کمتر یرساختیز

ر فق لیبدل ،یو گذشت اندک زمان یخبر تیسا کی یبعد از راه انداز

-تیمناسب در سا یو انعکاس محتو دیدر تول یبانیو عدم پشت ییمحتوا

 یخبر یتهایشود سایمنجر م مخاطب،عدم جذب  یمزبور و از طرف یها

 د.کشانده شون یلیخود را از دست داده و به تعط تیهو

به نحوه  دیآن با یمحتوا یو به روزرسان یخبر تیسا جادیاز ا پس

 یهاتیخاطر سا نینمود. به هم ژهیو جذب مخاطب اهتمام و یابیبازار

و  انیاز نگاه متول یکیهستند  تیاز دو منظر حائز اهم یخبر

 یشتریب تیکه از اهم یگریو د یخبر یهاتیسا یکنندگان فندیتول

-یم یاصل انیو مشتر نیمخاطب تیار است؛ رضابرخورد ینسبت به اول

که به  باشدیم یمتفاوت یارهایبر اثر عوامل و مع زیآنها ن تیباشد. رضا
 گردد. یبرم یخبر تیابعاد مختلف سا

دارند که شاید مهمترین دلیل، که ( بیان می13۸5)2گدیویدسن و یان 

اوقات  استفاده از یک وب سایت را دشوار می کند این است که اکثر

باشند که فرد برنامه روشی می یهای نرم افزاری یا وبی، خروجبرنامه

اندیشد. این مساله اندیشد، نه روشی که فرد استفاده کننده مینویس می

نویسان فاصله بسیار زیادی از ممکن است به دلیل این باشد که برنامه

ی را بر کاربران واقعی داشته باشند؛ در این حالت به جای آنکه طراح

زنی و مبنای هر نوع تماس واقعی با کاربران قرار دهند، اقدام به گمانه

حدس نمایند. به طور کلی، چنانچه برنامه منعکس کننده روشی باشد 

  .[3]ای کاربرمدار استاندیشد، چنین برنامهکه فرد استفاده کننده می

ود دارد و وج یکل یارهایمع ی،کیالکترون یمنابع اطالعات یابیارز برای

. مثالً در ابندییم تیاز منابع اهم ینوع خاص یبرا زین ارهایاز مع یتعداد

اعتبار اطالعات  ییممکن است شناسا تیوب سا کی یابیو ارز یبررس

 یهانکها و بایگانیکه از با یفرد یمهم باشد. اما برا تیموجود در سا

تر است. به اطالعات مهم یکند؛ سرعت دسترسیاستفاده م یاطالعات

ها، مجالت تیساوجود دارند با نام وب نترنتیکه در ا یانواع منابع

منابع  ،یاطالعات یهاگاهیپامتنی منابع  ،یکیالکترون یو عموم یتخصص

 ریغ و ایمنابع چند رسانه ،یاطالعات تجار غات،یتبل ،یو خبر یاطالعات

خاص خود  یهایژگیبا توجه به و دیبا کدامشوند که هر یشناخته م آن

-وب یابیارز ی. در حال حاضر چگونگگیردو سنجش قرار  یابیمورد ارز

 یدر مراکز آموزش یمبحث جد کیو اطالعات موجود در آنها  تهایسا

 [.4]است ایدن

از قبیل کاهش زمان دسترسی به  یادیز یایمزا یها داراسایتوب

گویی سخاطالعات و سازماندهی تبادل و تعامل اطالعاتی هستند. جهت پا

های کاربران و ارائه خدماتی که برای سازمان و کاربران وب به نیازمندی
داشته  یخوب تیفیها بایستی کسایتسایت دارای ارزش افزوده باشد، وب

سایت، موفقیت آن را در افزایش استفاده، مراجعه یک وب تیفی. کندباش

در صورتی که دهد. لیکن سایت و اعتماد کاربران افزایش میمجدد به وب

تواند عالوه بر ایجاد تصویری منفی از سازمان در ضعیف باشد، می تیفیک

-سایت گردد. در این راستا مجموعهدیدگاه کاربران، منجر به شکست وب

سایت نظیر گرافیک و ارائه متعدد از اصول و راهبردهای طراحی وب یا

ر، انسجام، گویی، تبلیغات، ساختاهای فنی، زمان پاسخمحتوا، ویژگی

از  یینمونه ها ،میزان اثربخشی و استراتژی؛ طراحی صفحات و رابط کاربر
 .تواند باشدمی تیساوب تیفیعوامل ک
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باشد که بتواند با ارائه خدمات  دیسایت به نحوی بایک وب طراحی

موجب رضایت کاربران گشته و احتمال بازگشت و  ،شخصی و تطبیقی

مربوطه را افزایش دهد. بنابراین چگونگی  نرخ استفاده آنان از وب سایت

از وب  در رضایت سزاییاهمیت به ،ارائه خدمات و اطالعات به کاربر

. از این رو، اطالعات ارائه شده در صفحات وب باید دارای داردسایت ها 
 نظم منطقی و چارچوب معینی باشد.

و  ارهایتارنما: مع یفیک" یابیبا عنوان ارز یادر مقاله 3دراگوالتسکو

 نترنت،یکه امروزه در ا یاطالعات شی، معتقد است که سرعت افزا"ابزارها

که  یشود، نسبت به اطالعات یوب ارائه م یشبکه جهان قیاز طر ژهیبه و

باشد. از یم شتریب یلیدر دسترس است، خ گرید یگروه یهادر رسانه

و شود  یابیارز یبطور جد هاتیساوب تیفیرو الزم است که ک نیا

ما را  یهاو خواسته ازهایتوانند نیمشخص شود که آنها تا چه حد م

 .[5]برطرف کنند

های کوشند تا مشتری محوری را در سازمانها میمدیران سازمان امروزه

خود توسعه داده و با تمرکز بر نیازهای مشتریان و پاسخگویی صحیح به 

مزیت رقابتی شوند.  یمشابه دارا یهاهای آنان، نسبت به سازمانخواسته

ای خدمات الکترونیکی از لحاظ حفظ و جذب مشتریان از اهمیت ویژه

-شود مشتریان دوباره به وبهستند. آن چیزی که باعث می خورداربر

سایت یک سازمان مراجعه کنند ناشی از احساس وفاداری آنهاست که 

 ها دریافتاین احساس نیز ناشی از خدمات خوبی است که از سازمان

 .[6]کردند

عصر حاضر ناگزیرند برای بقای خود به کیفیت محصوالت و  هایسازمان

خدمات خود توجه نمایند تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را 

راضی و خوشحال و مشتریان جدیدی را جذب و منابع درآمدی خود را 
 تیساوب فیضع تیفیتوان گفت کیم نیتضمین و افزایش دهند. بنابرا

-یو کاهش سود م هانهیهز شی، افزاانیمشتر از دست دادنمنجر به 
 گردد.

 یخبر یهاتیها و سایخبرگزار رانیمد یاصل یهااز دغدغه یکی

بر مخاطب و  یخبر تیهر سا ریتاث زانیو م هاتیسا یابیارز

و  تیفیک ،یکیزیف یباشد. همانطور که در فضایم دکنندگانیبازد

تواند نقش داشته باشد؛ یم انیجذب و حفظ مشتر ها درروزنامه یمحتوا

 زین هایو خبرگزار یخبر یهاتیجمله سا زا یکیالکترون یهادر رسانه

وجود دارد. لذا  دکنندگانیجهت جذب و حفظ بازد ییهایژگیاقدامات و و

بر  یفن یهاو روش هاکیبا تکن یتیریمد یهاوهیشدن ش نیو عج بیترک

 دکنندگان،یتعداد بازد شیتواند افزای( متهای)ساتنترنیا یاصل گریباز یرو

را به همراه  یخبر یهاتیدر سا ازگشتآنها و کاهش نرخ ب یماندگار
 داشته باشد.

متفاوت بوده و کاربران  یخبر یهاتیکاربران سا یهاو خواسته ازین

عالوه بر  یخبر یهاتیسا نیدارند. همچن یو عالئق گوناگون قیسال

 یاخبار و اطالعات بر رو یاثربخش زانیبه م دیبا شتر،یب نیجذب مخاطب

-له اصلی که پژوهش حاضر قصد پاسخئ. مسندیتوجه نما زین نیمخاطب

است که مشخص گردد چه معیارهایی برای  نیگویی به آن را دارد ا

 یخبر تیوجود داشته باشد تا وب سا یهای خبرسایتطراحی وب

 یخبر یهاتیسا گریسبت به درا ن یشماریوفادار ب نیبتواند مخاطب

ترین در این تحقیق، تالش بر آن است که مهم د؟یمشابه جذب نما

ایران  یهای خبرایتسهای کاربردی و تکرار شونده در وبویژگی
ها در ای کامل از این ویژگیاین اساس، مجموعه شناسایی شده و بر

تواند حقیق میاختیار محققان و طراحان قرار گیرد. نتایج حاصل از این ت

ها کمک سایتدر افزایش کیفیت این وب یهای خبرسایتبه مدیران وب

حاکم بر  رسومسنت، آداب و  است،یبا توجه به فرهنگ، س .دینما

داشته باشند؟ مدل  دیبا یاتیچه خصوص یخبر یهاتیکشورمان، سا

در  یرانیا-یمتناسب با فرهنگ اسالم یخبر یهاتیسا تیفیک یابیارز

 زانیم نیو همچن تیسا یروزرسانو به یان از منظر طراحکشورم

 باشد؟ یو جذب مخاطب چگونه م یاثربخش

 قیتحق نهیشیو پ اتیادب -2

در این بخش به ادبیات و پیشینه پژوهش بطور جداگانه پرداخته می 
 شود:

 خدمات تیفیک -2-1

 یفینظام ک دیدشوار و مبهم است و از د تیفیواژه ک قیدق فیتوص

 تیفیک ،یمشتر یازهایبرطرف کننده ن یهایژگیو ی، به تمام2000

 یازهایکننده ن نیتام یهایژگیکه و یخدمت ای. پس هر محصول ندیگو

شود.  یتلق تیفیخدمت با ک ایتواند محصول یرا دارا باشد م انیمشتر

و  ستیمشکل ن یکیزیف تیماه یدارا یکاالها تیفیو سنجش ک فیتعر

کرد.  یابیو ارز نییآنها را تع تیفیک ،یکم یاندارهااست نییتوان با تعیم

بس دشوار است. از  یدر بخش خدمات کار تیفیاما مطرح کردن ک

خدمات،  تیفیاست و متعاقب آن، ک دهیچیپ یمفهوم زیخدمات ن ،یطرف

 یابیاز ارز یخدمات به طورکل تیفی. ک[7]است تردهیچیپ اریبس یمفهوم

قضاوت  نیبنابرا د،یآیمت به دست مخد کیاز عملکرد  انیمشتر یذهن

 تیفیکه ک ییهادهد. سازمانیانجام م یخدمات را مشتر تیفیدرباره ک

دارند، در بلندمدت رهبران بازار خواهند بود و حفظ و  یخدمات عال

 کیکه در  ییهارا به دنبال خواهند داشت. سازمان یشتریب یوفادار

 یجذب و نگهدار یستند براکنند مجبور هیم تیبخش مشابه بازار فعال

طبق نظر . [۸]کنند یو بررس یابیو خدمات خود را ارز تیفیک ان،یمشتر

و ارائه  دیخدمات در زمان تول تیفی( ادراکات از ک2005ادواردسون)

و  دیدر تول زین انیچون خود مشتر رد،یگیخدمات شکل م فمصر ندیفرا

 .[9]ارائه خدمات نقش دارند
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و مخاطبین قضاوت انتظارات از مقایسه مات خد تیفیطور ساده ک به

 تیفیکیا . [10]شده توسط آنها حاصل می شود افتیخدمات درادراک 

 تاز عملکرد خدما یبه عنوان تفاوت انتظارات مشتر تواندیخدمات م

 فیشده تعر افتیخدمت و ادراکات آنها از خدمات در افتیقبل از در

و نگرش  دهیرا عق یافتیخدمات در تیفیو همکاران ک 4یل .[11]شود

کرده و معتقدند که توجه به  فیخدمات توص یمرتبط با برتر یکل

درک و انتظارات  انیو جهت اختالف م زانیاز م یخدمات، بازتاب تیفیک

 .[12]اشدبیم یمشتر

 الکترونیکی خدمات تیفیک سنجشمدلهای  -2-1-1

برای برای ارزیابی کیفیت خدمات مدلهای بسیاری وجود دارد ولی 

توان سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی با توجه به خصوصیات آنها، نمی

از مدلهای عمومی بهره برد. تعدادی از مدلهای سنجش کیفیت خدمات 

سنتی وجود دارد؛ در حالیکه با توجه به ویژگیهای خدمات الکترونیکی، 

ق مدلهای مزبور با اینگونه خدمات انطباق نداشته و نیاز به مدلهای منطب
 بر خصوصیات خدمات الکترونیکی می باشد.

برای سنجش کیفیت خدمات سنتی در بخش عمومی از مدلهایی مانند 

کیفیت خدمات سروکوال، مدل چارچوب عمومی ارزیابی، مدل مبنای 

، ترازیابی، مدل 9000اروپایی مدیریت کیفیت، نشان چارتر مارک، ایزو 

مدلهایی نیز برای سنجش  اما .[13]امتیازات متوازن استفاده می شود

کیفیت خدمات  5کیفیت خدمات الکترونیکی وجود دارد. زیتهامل

الکترونیک را به عنوان بستری که خرید، فروش و تحویل کارا و اثربخش 

سایت را کاالها و خدمات از طریق یک کانال الکترونیکی مثل یک وب

  .[14]تسهیل می کند؛ تعریف کرده است

معروفترین مدلهای ارزیابی کیفیت خدمات  در ادامه تعدادی از

 شود:الکترونیکی، به اختصار بیان می

 کوالاسای .1

 مدل نت آفر .2

 لمون مدل روست و .3

 مدل ون رایل،لیلجاندر و یورینس .4

 مدل پیرکوال .5

 مدل سانتوز .6

 مدل ارزشی خدمات الکترونیک .7

 سایت کوال .۸

 مدل ای کوال .9

 وب کوال .10

سیار فراوان هستند که مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی ب

توسط محققان متعدد و برای شرایط و سامانه های مختلفی طراحی و 

برای پیشنهاد مدل ارزیابی کیفیت  یشنهاد شده است. در این پژوهشپ

بعد و  4کوال با اسسایتهای خبری سعی شده است از مدل مبنای ای

شود و شاخص به دلیل قرابت با ویژگیهای سایتهای خبری استفاده  22

توسط خبرگان، مدل مزبور توسعه یابد. به همین خاطر در ادامه به ابعاد 

 و شاخصهای این مدل پرداخته می شود:

: این مقیاس جدید ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک که از 6کوالاسای

سورامان و اطریق وب سایت به مشتریان ارائه میشود توسط پار
مقیاسی  از تجربی، به صورت نپژوهشگرا همکارانش ارائه شد. این

 استفاده خدمات الکترونیک کیفیت ارزیابی و بررسی چندگانه، جهت

 رویکرد این .[15]کوال شداسرویکرد ای ارائه به منجر نهایت در. کردند

سازی،  کارایی، برآورده :از عبارتند که باشدمی کلی عامل چهار دارای

 تشریح به مختصر طور به ادامه در . سیستم، محرمانگی پذیری دسترس

 :میشود پرداخته روش این ابعاد چهارگانه

 از مقصود. کوال بعد کارایی استاسرویکرد ای ابعاد از کارایی: یکی  الف(

 و سایت وب به سریع و راحت آسان، دستیابی از است عبارت کارایی
 باشد.می آن از آسان و استفاده سریع امکان همچنین

اسبعد دسترس پذیری سیستم در مدل ای: تمسیس پذیریدسترس ب(

 عملکرد تکنیکی و لحاظ فنی به سایت وب اینکه از است کوال عبارت

مشتریان مشغول بازدید از وب سایت  که هنگامی. باشد داشته صحیحی

آن هستند، مشاهده مسائلی همچون لینک های  و یا استفاده از خدمات

 امیدی و یأس در آنها شده وکلیدهای غیر فعال منجر به نا کور و یا

آن شرکت،  زمینه خروج مشتریان از وب سایت را فراهم میکند. بنابراین

ایجاد وفاداری در  فرصتی ارزشمند جهت افزایش رضایت مندی و

 .[16]مشتریان را از دست خواهد داد

سازی: این مدل عبارت است از آن میزانی که سایت و در اصل ج( برآورده

های خود را در راستای موجود بودن کاال و تحویل و وعدهها شرکت، قول

ترین سازی یکی از کلیدیکند. برآوردهبه موقع سفارش، برآورده می

عوامل قضاوتی است که در خصوص کیفیت یک سایت آنالین وجود 

یانگ و فنگ نشان دادند که تکمیل دقیق  2004در سال  .[17]دارد

تی، ابتدایی ترین عناصر کیفیت سفارشات و عمل به وعده های خدما
 خدمات هستند که منجر به رضایت و یا عدم رضایت می شوند.

که  میباشدمحرمانگی  کوآلاسای آخرین عامل کلی مدل: محرمانگید( 

و میزان حفاظت از اطالعات  سایتعبارت است از درجه ایمنی وب 
 .مشتریان

 تهایساوب انواع -2-1-2
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 یکیو بکارگرفته شده است.  دیتول نترنتیا یادر فض یمتعدد یهاسامانه

هستند. به  تهایسادارد وب نترنتیدر ا یاریکه کاربرد بس ییهااز سامانه
 شوند:یم میبه پنج دسته تقس تهایسامک موردو وب یدهیعق

قرار  ریرا تحت تاث یعموم دیکنند عقایکه تالش م یدولت یهاتیساوب•

 دهند.

 فروش محصوالت دارند. ایدر ارتقاء  یه سعک یتجار یهاتیساوب •

 روز است.که هدف آنها فراهم کردن اطالعات به یخبر یهاتیساوب •

 است. یکه هدف آنها ارائه اطالعات واقع یاطالعات یهاتیساوب •

شده و ممکن است  جادیشخص ا کیکه توسط  یشخص یهاتیساوب •
 نباشند. ایوابسته باشند  یابه موسسه

 ،یخبر ،یدولت یهاتیساوب یعنیمک موردو  یبندمیبر تقس نافزو

در  زین یو آموزش یخدمات یهاتیساوب ،یو شخص یاطالعات ،یتجار

و  ینترنتیبه ارائه خدمات ا یخدمات یهاتیسااند. وبنظر گرفته شده
در  ،یآموزش یهاتیساپردازد. وبیدر کشور م نترنتیتوسعه کاربرد ا

باشند که به اشاعه و یم یاطالعات یهاتیسااز وب یارمجموعهیواقع ز

 .[1۸]پردازدیم یموسسه آموزش ایسازمان  کیارائه اطالعات مربوط به 

 خبر فیتعر -2-1-3

صه عر نیان ارگشروزنامه نگاران و پژوه یاز خبر از سو یمتعدد فیتعار

 :[19]شودیبه آنها اشاره م لیارائه شده است که در ذ

 .دیتوان خبر نامیرا نم یتیاما هر واقع هاست،تیواقعخبر گزارش •

 است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد. یامیخبر پ•
 .ستی)تازه( نیجار دادیخبر الزاما گزارش رو•

 .افتدیاست که قرار است اتفاق ب یدادیرو•

 شود.یم دهیاطالعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نام•

 هاهمهم است که در روزنام یاز حوادث جار ینیع و یواقع یخبر نقل•

 .ردیگیشود و مورد توجه خوانندگان قرار میچاپ م

 است. یجار عیخبر نقل ساده و خالص وقا•

ر فکاو ا دیو نقل عقا یاجتماع یجالب زندگ عیوقا انیخبر اعالم و ب•

 است. یعموم

، اشدالب بعموم ج یافتد، برا انیفورا پس از حادثه به جر دیخبر با•

اص خجوامع  ینباشد و ادراکات فرهنگ یاطالعات تازه باشد، خنث یحاو

 .دیخود را منعکس نما

و  مشترک و جامع فیتعر کیبه  یابیشود دستیکه مالحظه م همانطور

ما ت. ادشوار اس اریخبر بس یجامع و مانع برا یتئور کی گریبه عبارت د

ب در کتا رانیا کیترونالک ینگارشکرخواه پدر روزنامه ونسیدکتر 

و  قیدق طرفانه، یب یکند: خبر، گزارشیم فیتعر نگونهی، خبر را ا"خبر"

 نیهمچن یمفروض است. و دادیرو کیاز  ینیو ع حین حال صحیدر ع

 .یاجتماع یکاال کیاست نه  یحق اجتماع کی: خبر دیگویم

 خبر: یها ارزش -2-1-4

 یشود و همان واقعه برا ینفر خبر تلق کی یواقعه امکان دارد برا کی

باشد. هر روز صدها و  تیاهمیکامال ب اینشود  یاصال خبر تلق گرانید

افتد. یکوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان اتفاق م دادیهزاران رو دیشا

 زین عیوقا زا یادیگزارش از تمام آنها وجود ندارد و تعداد ز هیاما امکان ته

تقال آنها به مخاطبان را ندارند. گزارش و ان یالزم برا یارزش خبر

 ؛گزارش دارد ههیارزش ت یدادیچه رو نکهیا صیتشخ یبرا نیبنابرا

کرد و  یابیرا ارزش عیاست که به کمک آن بتوان وقا ییارهایبه مع اجیاحت

به که  ارهایمع نیکرد. ا هیمخاطبان ته یبرا دادیجامع از آن رو یگزارش

آورند و در یم دیرا پد دادیرو کی ،گریکدیبا  بیگاه با ترک ای ییتنها
 شود.یم دهینام یخبر یوجود دارند؛ ارزش ها دادیخود رو تیماه

تواند هم خبرنگار یاست که م نیدر ا یخبر یهاشناخت ارزش تیاهم

خبر او را  می( کمک کند، هم در تنظیابیرا در شناخت و فهم خبر)سوژه

 یگذارارزش سه،یمقا یبرا ییارهایتواند به عنوان معیدهد و هم م یاری

جا در صفحه، اندازه  ،یگذارتیروز)از جهات اولو یدادهایرو نشیو گز

 یخبر یهاارزش ی. بطور کلردیقرار گ یبردارو ...( مورد بهره تریت

 :[20]عبارتند از

  7یرگذاری. تاثالف

نگرش تعداد  ایاست که بر رفتار  یرگذاریارزش تاث یدارا یهنگام دادیرو

 کی یرگذاریموثر باشد. تاث ندهیآ ایاز افراد جامعه در زمان حال  یادیز

جامعه  کیافراد  یو چه معنو یچه ماد ان،یز ایممکن است نفع  دادیرو

 .شدمردم داشته با یبر رو میرمستقیغ ای میمستق یریرا سبب شود و تاث

  8.شهرتب

ها تیلهرگاه به خاطر فعا ایاز اش یبرخ یو حت یو حقوق یقیحق اشخاص

شناخته شده باشند، ارزش  یو فرامل یدر جامعه مل شانتیو معروف

داشته باشد.  یمنف ایمثبت  ییممکن است بار معنا شهرت دارند. یخبر

روح از  یروح و ب یو به طور اعم ذ ایاش یجامعه و برخ یافراد و نهادها

 کسانی یارزش خبر لیدل نی. به همستندیبرخوردار ن کسانیشهرت 

سو و  کیاز  یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس ،یمذهب یهاتی. شخصدستنین

 یو دولت یخصوص یهاها و ادارهسازمان ای گرید یروح و جامد از سو یب

 یمردم شناخته شده باشند، حاو انیشان مخدمات ایکه به خاطر کارها 
 اند.یبعد خبر کی

  هامنازعه ها،یریها، درگ. برخوردها، اختالفپ

 انی( میریدرگ ایبرخورد)اختالف، کشمکش  یحاو دادهایرو نگونهیا

است. برخورد ممکن  عتیدر طب گریکدیبا  واناتیها، حها، ملتافراد، گروه

باشد. هر روز  یکیدئولوژیو ا یفکر ای( یکیزی)فیاست به صورت جسمان
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 یهابا ارزش بیبا ترک ای یی)به تنهایبعد خبر نیا یها گزارش حاوده

 یارزش خبر نیا تیاهم لیشود. دلیها چاپ مروزنامهگر( در ید یخبر

است که در برخوردها، همواره احتمال برهم خوردن توازن موجود  نیدر ا
 افراد دارد. یو معنو یماد تیبر امن ریرود که تاثیدر جامعه م

 

 های.استثناها، شگفتت

 نیموارد ا ینادر است. در برخ ای بیعج ،ییاستثنا ،یرعادیغ یدادهایرو

 افتد.یانتظار اتفاق م ای ینیب شیبرخالف پ دادهایرو

 تعداد و مقدار یو فراوان ی.بزرگث

به اعداد و آمار مربوط است. ارقام ممکن است تعداد  یارزش خبر نیا

مقدار  ایباشد. هرچه تعداد  یو مال یجان یهاخسارت زانیم اینفرات 
 .شودیم شتریب یارزش خبر نیا تیباشد، اهم ادتریز

 .مجاورتج

فرد  ینفر خبر است ممکن است برا کی یبرا یاکه واقعه همانطور

شهر خبر است،  کی یاهال یکه برا ییدادهایخبر نباشد، رو یگرید

نباشد. مجاورت به دو صورت  یارزش خبر گریشهر د یممکن است برا
 داشته باشد. یارزش خبر نیمخاطب یتواند برایم

 یدادهایدر مورد رو لندین در درجه اول ما: مخاطباییایمجاورت جغراف -

کنند، اطالع حاصل کنند و بعد یم یکه در آن زندگ یکشور ایشهر 
تا  دادهایهرچه فاصله رو یارزش خبر نی. از جنبه اگرید یکشورها

دورتر باشد، بعد ارزش  کنند،یم یدر آن زندگ نیمخاطب کهی شهر
 آن کمتر است. یخبر

دور اتفاق افتاده باشد،  یکه در محل یا: حادثهیمجاورت معنو -

به زبان،  یدارد که تا حدود یمخاطب ارزش خبر یبرای درصورت

به  ایاو مرتبط باشد  یعالئق، اعتقادات و باورها گریفرهنگ، مذهب و د
 باشد. یارزش مجاورت معنو یدارا گر،ید یعبارت

 دادیرو یتازگ ای.زمان ح

بخشند. یم یاژهیارزش و یخبر به مطلب دادیرو یتازگ ایوقوع  زمان

که امروز اتفاق افتاده است اگر امروز گزارش نشود، از جنبه کار  یدادیرو
 است. وستهیخ پیبه تار ،یروزنامه نگار

 قیتحق نهیشیپ -2-2

در داخل و خارج از  یفراوان یهاپژوهش ها،تیساوب یابیحوزه ارز در

-ها و مدللعات از روشمطا نیکشور صورت گرفته است که هر کدام از ا

شده است. که در  یریبهره گ هاتیسا یمختلف و متناسب با محتوا یها
 گردد:یها اشاره مپژوهش نیاز ا یادامه به تعداد

 تیفیک یابیارز"تحت عنوان  یا( در مقاله1394)گرانیو د یازین بهیغر

 یهاروش حیبه تشر "وب ابیارز هیو نما امیواکیوب ی: روشهاتیساوب

پرداخته است و با  ابیارز هیو نما امیواکیروش وب ت،یساوب یابیارز

 یفیک یهاانواع روش حیو تشر انیضمن ب یاروش مطالعات کتابخانه

 یهااز روش یمنداست که بهره دهیرس جهینت نیبه ا ها،تیساوب یابیارز
و  یانسان یکاهش خطا لیبه دل هاتیساوب یفیک یابیجهت ارز یکم

در  ییجوباعث صرفه نیباشد و ایم تیگر حائز اهممداخله یرهایمتغ

 .[21]آوردیبه دست م یابیرا در ارز یترقیدق جیزمان شده و نتا

-وب تیفیک یابیارز"با عنوان  ی( در پژوهش1394و همکاران) یخسرو

و  یظاهر یارهایبا توجه به مع یدرمان میو رژ هیتغذ یهاتیسا

و  هیتغذ تیساوب 3۸کیفیت  ،یو توصیف یشیبا روش  پیما "ییمحتوا

با  هاتیساوب نیقرار داده است. ا یابیرا مورد ارز یفارس یدرمان میرژ

وزارت  تیساو گوگل و نیز وب اهوی یجستجوکاوش در دو موتور 

 یفارس یموضوع یراهنماها یو برخ یبهداشت درمان و آموزش پزشک

 با هاخاب شدند. دادهانت Irindexلینک و  1000نظیر لینکستان،

 یپژوهشگر ساخته و در دو بخش معیارها وارسی سیاهه از استفاده

( هیگو 11 مؤلفه با 5)ییمحتوا ی( و معیارهاهیگو 31 مؤلفه با 7)یظاهر

 یو شاخص توصیف SSPS افزار نرم از استفاده با هاشدند. داده یگردآور

 نیه در مجموع باالترنشان داد ک هاافتهیو تحلیل شدند.  هیمیانگین تجز

پزشک  تیسا(، وب4۸)با میانگین یابیارز ینمره مربوط به معیارها
برخوردار  یوارس اههمیزان مطابقت با سی نی( از بیشتر44شما)با میانگین

میزان مطابقت را  نی( کمتر14)با میانگینیمیوه و سبز تیسابود و وب

 یبه معیارها با توجه هاتیسانشان داد که اکثر وب جیداشت. نتا

-وب نیا رانینداشتند. در نتیجه مد یکیفیت مناسب یو ظاهر ییمحتوا

 لیدخود، به تو تیسادر وب یظاهر یضمن اعمال معیارها دیبا هاتیسا

خود  یهاتیسادر وب ییمحتوا یمعیارها تیاطالعات با کیفیت با رعا

 .[22]تالش کنند

-وب 146حلیلی روی( در پژوهشی با روش ت1394پور و دیگران) نساج

 بررسی به ایران، پزشکی علوم هایدانشگاه دانشگاهی هایسایت کتابخانه

 با هایافته تحلیل. پرداختند استوور مدل براساس هاسایتوب این کیفیت

 محتوا، کیفیت بعد در که است آن از حاکی آنووا روش از استفاده

-پزشکی و پایین های درجه یک علوممیزان متعلق به دانشگاه ینباالتر

 خصوص در. دارد اختصاص سه درجه هایدانشگاه به میزان ترین

-دانشگاه به مربوط میزان باالترین نیز پژوهش و جو و جست هایقابلیت

 را میزان باالترین یک درجه دانشگاههای همچنین. است یک درجه های

ینترین های درجه سه پایشده به کاربران و دانشگاه هارائ امکانات بعد در

 .[23]اندآورده دستمیزان را به
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ارزیابی کیفیت "تحت عنوان  یا( در مقاله1394)یو خالق ییطباطبا

 تیفیک یابیبه ارز "های فارسی زبان در حوزه زنان و خانوادهسایتوب

ابزار  لهیزبان در حوزه زنان و خانواده بوس یفارس یهاتیسا

آنها  تیفیک یبه منظور ارتقا ییشنهادهایپرداخته و پ ی.تی.اوی.کویدابل

. پژوهش مزبور به روش پیمایشی توصیفی انجام شده استارائه نموده 

های فارسی زبان زنان است که از طریق است و جامعه پژوهش آن سایت

جست و جو در موتور جستجوی گوگل، یاهو و موتور جستجوی فارسی 
رده و  گردآوری سایت انتخاب کوب 100 سالم بازیابی شدند و در نهایت

تقیم در طول یک ماه و براساس ابزار ارزیابی مس مشاهده روش به هاداده

 داد نشان هاپژوهش  یافته نیسایت انجام  شده است. در اکیفیت وب

 بسیار رتبه %35عالی،  رتبه دارای %19بررسی،  مورد سایتوب 100از

 رتبه یدارا نیز %5و  خوب نسبتا رتبه %20خوب،  رتبه %21خوب، 

از عملکرد نسبتا خوب  شاندر مجموع ن جهنتی هستند. در نامناسب

های فارسی زبان زنان دارد، به سایتطراحان و دست اندرکاران وب

های مورد بررسی در سطح سایتطوری که وضعیت بیش از نیمی از وب

 .[24]قابل قبولی بوده است

 یفیک یابیارز "وان تحت عن یا( در مقاله1394)انیو مان یسهراب آرمان،

با استفاده از  یرانیمشاهده شده توسط کاربران ا یخبر یهاتیساوب

 تیساوب 791 یبه رتبه بند "اطالعات یو آنتروپ سیروش تاپس بیترک

به نام  ارهیچند مع یریگ میتصم یاز روشها یکیبا استفاده از  یخبر

از روش  یابیارز یارهایمع یهااحصاء وزن یس پرداخته است و برایتاپس

 .[25]بهره برده است یآنتروپ

( در پژوهشی به روش پیمایشی و با 1394و خلف آبادی) فرهادپور

وبگاه کودکان و نوجوانان را  33 امیواکیاستفاده از سیاهه و مدل وب
مورد ارزیابی کیفی قرار دادند. یافته ها  1-9126مبتنی بر استاندارد ایزو

 ادهان و نوجوانان ایران از لحاظ قابلیت استفنشان داد که وبگاه های کودک

در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، از لحاظ قابلیت عملکرد در وضعیت 

متوسط به پایین قرار دارند و از لحاظ قابلیت اطمینان و قابلیت کارآیی 

گرچه در وضعیت بهتری قرار دارند، اما با وضعیت مطلوب بسیار فاصله 

 ایتهای کودکان و نوجوانان ایران از نظر رعهدارند. به طور کلی، وبگا

تر از حد متوسط ای پاییننمره امیواکیالگوها و معیارهای کیفی وب

 .[26]انددریافت کرده

: تیسادر وب تیفینقش ک"تحت عنوان  یا( در مقاله2015) 9سوروم

دارد یم انیب "سازمانها یدر برابر بخش خصوص یتمرکز بر بخش عموم

که  میها، شاهد هستسازمان شتریب انیسال تجربه برخط م 15ز که بعد ا

شود. معموال امروزه یوب ارائه م یاطالعات و خدمات بر رو شتریب

. اندشده آگاه و گرها نسبت به چند سال گذشته، مطالبهتیساکاربران وب

گفتگو و تعامالت، فشار  یهامناسب از کانال یانتظارات و کاربر نیشتربی

 یباال تیفیک تیاهم ق،یتحق نیها است. در اسازمان یتوجه بر روقابل 
 یهاتیسادر وب تیفیکه ک داردیم انیشود و بیبحث م هاتیساوب

برخوردار  یشتریب تیاز اهم یخصوص یهاتیسانسبت به وب یعموم

بخش  یهاتیساوب یبرا تیفیتفکر که موضوع ک نیا جهیاست. نت

است که آنها به همه شهروندان  نی؛ ادارد یشتریب تیاهم یعموم

در  تیوب سا تیفی. هرچند کدهندیارائه م یاطالعات و خدمات عموم

 تیبازار اهم شیبخاطر خلق منافع کسب و کار و نما زین یبخش خصوص

 .[27]دارد یادیز

شناخت عوامل موثر "تحت عنوان  یا( در مقاله2015و همکاران) یعیشف

دارند که با یم انیب "یکیالکترون یبانکداردر  تیساوب تیفیک یبر رو

 شیها و توسعه شعب و افزااز تنوع بانک یرقابت ناش شیتوجه به افزا
کسب و کار مربوط به  یهامهم شرکت یلیهدف خ ،یشنهادیخدمات پ

 یدستر ان،یمشتر اجاتیاز احت یکیباشد. یم انیمشتر یدارو وفا تیرضا

 یکانال عموم نیمهمتر هاتیساوباست.  ستهیمناسب و شا تیسابه وب

 کیهستند.  یکیمحصوالت و خدمات در تجارت الکترون عیجهت توز

 دیخر یبرا انیمشتر یریگمیخوب، نه تنها در تصم تیفیباک تیساوب

با  یهاتیساشوند. وبیم زیبرخط ن دیرموثر هستند بلکه منجر به خ

 نیشده و بنابرابه سمت رقبا  انیمشتر لیمنجر به تما نییپا تیفیک

 رامونیپ یعلم قاتیو کاهش سود را بدنبال دارد. تحق نهیهز شیافزا

و شناخت  لیکه خدمات مرتبط با تما دهدینشان م هاتیساوب

کسب و کار  نیا تیمهم در کسب موفق یهااز جمله شاخص ان،یمشتر

باشد.  انیمشتر یو وفادار تیرضا شیدر افزا یتواند عامل مهمیبوده و م

پژوهش  نیا ان،یها در جذب مشتربانک ادیرقابت ز یدر راستا نینابراب

کند به آنها در یو کمک م دهدیم رانیرا به مد یدینگاه جد کی
 شیبهتر، افزا ینترنتیا یهاتیساوب جادیا یشناخت عوامل موثر برا

 دیبا یکیخدمات الکترون یکه آنها برا ییهاو مشوق یمشتر تیرضا

 یموثر برا یهایاستراتژ یجهت گردآور لهیوسنیکه بداستفاده کنند. 

 .[2۸]شودیبه آنها کمک م یکیخدمات الکترون تیفیبهبود ک

 یساز کپارچهی"تحت عنوان  یا( در مقاله2015و همکارانش) مبایز

 یبرا یادیز یهادارند که روشیم انیب "هاتیساوب یابیارز یهاروش

 یتوانند برایآنها م کهی. در حالوجود دارد تیساوب تیفیک یابیارز

کاربرد داشته باشند.  یمختلف یکردهایمختلف با رو یازهایاهداف و ن

حاضر بر  قی. تحقستیآسان ن ازهایو مناسب با ن ستهیشاانتخاب روش 

-وب تیفیک یابیارز یهااز مخزن دانش درباره روش یساختار یرو

 یهاروش ،یامجموعه کیمخزن بصورت  نیتمرکز دارد. ا هاتیسا

انتخاب را ممکن  نیرا در برداشته و بهتر تیفیک یابیاز ارز یگوناگون

که  یشناسیهست جیو نتا یاصل یهابا روش یشنهادیپ کردیسازد. رویم

 .[29]شده است ینیاز دانش رفتار کند؛ بازب ایانباره کیمانند  تواندیم

دانش در  تیریمد"تحت عنوان یا( در مقاله2015و همکاران) 10مبایز

از دانش  یدارند که انباریم انیب "تیساوب تیفیک یابیموضوع ارز

وجود  ینترنتیخدمات ا تیفیک یابیاز ارز ییهاها و مدلروش رامونیپ
گوناگون  یهااز روش یمخزن به شکل نیشوند. ا یسازمانده دیدارد و با
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ه شده ارائ یتمیهدف، الگور نیا یساخته شده است. برا تیفیک یابیارز

و هر آنچه که  یانحصار یدانش در روشها یبر ادراک محتوا یاست مبتن

مکمل  ت،یوب سا تیفیک یابیارز یهاشود. فلذا بازخورد روشیم یابیارز

 .[30]خواهد بود یابیارز یهاروش

 ریتفس رانیمد تیحما"با عنوان  ی( در پژوهش2016و همکاران) 11پارک

دارند که نظرات یم انیب "برخط ینظرات خبر یباال تیفیک فیدر تعر

و  شودیثبت م یخوانندگان مقاالت خبر لهیکاربران بصورت برخط بوس

 یبوده و فرصت یشخص یهادگاهیتواند بازخورد و انتقاد ارزشمند و دیم

سازد ناشران، ینظرات مجبور م نی. ادیارائه نما یریگمیمتص یرا برا

را  یاریرشد هوش کی نیرا حذف کنند اما همچن نییپا یهاتیفیک
-یباال م تیفیبا ک فاتیو برجسته کردن توص صیبدنبال دارد که با تشخ

پژوهش با استفاده از  نیاجتماع را ارتقا دهد. در ا یمعمول تیفیتواند ک

 یهوش نظرده ستم،یس کیرا نسبت به توسعه  یکردیکاربر محور، رو

باال  تیفیبا کنظرات  صیرا در تشخ ریتفس رانیکه مد کندیم یطراح

به  یلیتحل ازاتیامت بیکه آنها بتوانند با استفاده از ترک کندیم تیحما

 شنهادیپ ستمی. سندینما یابیرا ارز تیو منعطف سا یاجزا ظاهر یخوب

و  یمحل یخبر یهاشاغل در بنگاه یارفهح ریتفس رانیمد لهیشده بوس

و به اقتضاء  یریرا مانند کاربردپذ ییهاشده است و نشانه یابیارز یمل

 ستمیس نیدهد. همانطور که ایارائه م ینگارروزنامه یکارها یبرا ندهیآ

نظرات برخط را  رامونیپ ینگارتجارب روزنامه ایتواند فعال شده و یم

 .[31]دیمنتقل نما

 یبوم یمحتوا"تحت عنوان  یا( در مقاله2016و همکاران ) 12جایکال

 لمیف یهادر جشنواره یمطالعه مورد :تیساوب یابیارز یهاشده در مدل

 یهاتیساوب یابیارز یبرا یروش کی یبدنبال طراح "یالملل نیب

شده و  یسازیشخص یمحتوا یبا بررس یالملل نیب لمیجشنواره ف
 یقرارداد یهامدل شامل شاخص نیباشد. ایم یخروج یمحتوا

 یها( و شاخصیشده و توابع وب یسازیشخص ی)محتوا

 یهالیجستجو( است. تحل یاز محتوا در موتورها ییهایوج)خریبیترک

از  لمیجشنواره ف 14از همه  یبیمدل، ترک نیاعتبار ا یانتخاب نمونه برا

 ونیفدراس ااست که مطابق ب لمیف یرقابت یهاجشنواره یهایبندطبقه

 ؛شده است دیها تولانجمن یارهایکه با مع یلمیاز ف 2011 یالملل نیب

 یشنهادیاز مدل پ ارهایجشنواره، همه مع تیهر سا یراباشد. بیم

 تیفکی هادرصد از جشنواره2۸شود. تنها یمحاسبه م یبصورت سنت

درصد نقاط ممکن را  50از  شیکنند)آنها بیم لیرا تحل یکاف یمحتوا

 یدادهایبا اتفاقات و رو تیساوب یمحتوا تیفی(. ککنندیم یسبرر

ابزار معتبر و  کی یشنهادیمدل پ جهی. در نتستیمشترک، مشابه ن

 نیجشنواره ب یهاتیساوب یمحتوا تیفیک یابیارز یرا برا یمکمل
 یعموم تیاسوب یابیارز یهامدل یو مناسب برا کندیم یالملل بررس

و  یبهبود طراح یتواند برایم یشنهادیمدل پ نی. همچنباشدیم

 .[32]مشابه باشد یهاتیساوب یبرا ییراهنماها ی،بازساز

 یهاییایمشاهده پو"با عنوان یا( در مقاله2016و همکاران ) 13بول

 یخبر یهاتیانتشار خبر در سا ندیبرخط: فرا یخبرها ستمیاکوس

و  راتییتغ یبرخط از رو یدارند که محصول خبریاذعان م "آلمان

 یخبر ستمیدر اکوس یخبر یهاانیسرعت گزارش همانند تقابل جر

پژوهش در تقابل قرار  ین دو مفهوم برایهرچند ا .شودیم نییبرخط تع

 ستمیرا در سطح اکوس یخبر یهاانیجر ییایکه پو یقاتیدارند؛ اما تحق

 لیتحل یگرفته شده برا پوشش دهد؛ اندک است. با توجه به فنون بکار
جهت  یکردیبرخط، رو یخبر یبزرگ محتوا یهامحتوا و داده کیاتومات

برخط  یخبر یهاتیسا انیم رشار اخبار دانت ندیفرا ییایاجرا و پو

 یسرعت محصول خبر یشده است. چند روش استدالل برا شنهادیپ

-از ارائه دیباال و با تقل تیو با فور یبر پوشش اخبار فور یبرخط، مبتن

از  یلیچارچوب تحل یشود. با اجرایم ینیبرخط بازب یدهندگان خبرها

انتشار  یندهایرار شونده از فراتک یهاییایپو ،یخبر یدادهایانتشار رو

خوشه  3. دیبرخط آلمان کشف گرد یخبر تیسا 2۸ انیدر م دادیرو 95

داده شد. بطور  صیتشخ یزمان یبر الگوها یانتشار مبتن یندهایاز فرا

برخط جهت  یخبر یهاتیسا تیاکثر یساعت برا 1.5تنها  ن،یانگیم

کشد. زمان یخوشه، طول م نیترعیدر وس دادیرو 43 یگزارش خبر

 ستم،یوجود دارد که اکوس یخبر ماتیاشتراک تصم یبرا یدودمح

برخط را  یخبر یهاانیانفجار در جر ای یموج ناگهان یبرا یقو لیپتانس

 .[33]دیآشکار نما

کننده  تیعوامل تقو"تحت عنوان  یا( در مقاله2016و همکاران) 14میک

 یقیتطب لیتحل کردی: رویامنطقه یخبر یهاتیسااز وب یناش
-تیسا یاو منطقه یمحل یهادارند که بخشیم انیب "(QCA)یفیک

جوامع مهم هستند. در  شرفتیو پ ینگاربهبود روزنامه یبرا یخبر یها

و  سیپل ینیم تل،یس کاگو،یش نطقهم 4 یخبر تیپژوهش وضع نیا

 یاخبار محل طیمح ندهیشده است تا ساختار آ یبررس یتیس ورکیوین

 نیکند. ا حیکند؛ تشر کیتفک ای جادیرا ا یمحل یخبر یاهتیساکه وب

مورد است که  137از  یفیک یقیتطب لیتحل کیبر  یپژوهش مبتن

شبکه  کی هموسسه و مکان مرتبط ب کیها به مهم آن یلیخ یهایژگیو

توانند یم گرانید نکهیو ا یاندازنحوه راه قیتحق نیباشد. در ایم یخبر

مشاهده کنند؛  تشانیحما شیافزا یرا برا انشیهاتالش میبطور مستق

 .[34]شده است شنهادیپ

تجربه کاربر با جستجوگر "تحت عنوان  ی( در پژوهش2016)15و کونگ وی

صفحات  یاز طراح یتجرب قاتیکوچک: تحق یهاپنجره یوب بر رو

دارند که یاذعان م "یخبر یهاتیسا یبرا وتریو کامپ لیموبا یکاربر

 یبه نحوه ساختاربند یهوشمند بستگ یهاتلفن یر روب تیساوب ییکارا

ابزار با  یبرا انهیو را لیصفحات موبا یاثرات طراح درکدارد. با  تیساوب
که چطور  کندیمواجه م یمطالعه تجرب 2کوچک، ما را با  شیصفحه نما

-وب یصفحات کاربر را که بطور گسترده بر رو یهایکاربران طراح

که  میافتی. ما درکنندیم یابیکاربرد دارند؛ ارز یلیموبا یخبر یهاتیسا

تواند یصفحات م یو ساختارها لیموبا یخبر تصفحا یها برایطراح
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درک سهولت استفاده، زمان مطالعه و تجربه  یبر رو یاثر مهم کی

 یطراح یهالیو تحل یابیارز جیداشته باشد. طبق نتا یمطالعه کل

 یدو راهنما ،یعموم لیموبا یخبر یهاتیساوب یصفحات موجود برا

 یدر طراح -1: افتیبهبود  لیموبا یخبر یهاتیساوب یمهم برا

 یبرا ییو بزرگنما یاچند صفحه یهایطراح شتریصفحات واحد ب

با  یصفحه خانگ -2. ردیگیمورد توجه قرار م ،یاطالعات متن شینما

و  یتسیل یهایاطالعات را بهتر از طراح ندیکوچک فرا زیسا یطراح
 ار یبا ارزش یتجرب یهایابیپژوهش، ارز نیبخشد. ایم لیتسه یاتوسعه

 یهایکند تا اثر طراحیکه به طراحان صفحات کمک م دهدیارائه م

 .[35]ندیمختلف را براساس بازخورد کاربر درک نما

 یهاپروژه یابیارز"تحت عنوان  یا( در مقاله2016و همکاران ) 16مبایز

 انیب "تیساوب یابیارز یاصل یارهایز روش کشف معوب با استفاده ا

-وزن ت،یساوب یابیارز یارهایمع انیاز م یعمل شیکه در آزما دارندیم

 کردیرو نیانتخاب در مقابل ا یهاروش یکننده هستند. اجرا نییها تع

-یم فیتوسط کاربران تعر تیساوب یابیارز یارهایکه وزن مع ستا نیا

و  یاصل یارهایدرباره انتخاب مع یانتخاب ندیراف کیپژوهش  نیشوند. ا

 تیفیک یابیارز یهابر مدل یپنهان کاربر مبتن یهاتیآشکار نمودن اولو

با  سهیپنهان در مقا یهاتیاولو جهی. در نتدهدیرا نشان م تیساوب

قرار گرفته  ینیمورد بازب تیساشده توسط کاربران وب ناختهش یارهایمع

 .[36]است

 یهاتیسامطابقت وب"تحت عنوان یا( در مقاله2016) 17تکو اسوا رک

 یابیاز منظر ارز کینیواژگان کل لهیبوس یپزشک یبا راهبردها یپزشک

ارائه  یمتون پزشک تیفیدارند که امروزه کیم انیب "تیساوب تیفیک

مطرح است. متاسفانه امروزه  یموضوع جد کیبه عنوان  نترنتیشده در ا
اطالعات  یمحتوا یستگیکردن شا شیآزما یبرا یملتنها روش ع

 یستمیبطور س یتجارب در پزشک نیاست. بهتر یانسان یبررس ،یپزشک

مشهور  یجوامع پزشک لهیشده که بوس ریتسخ یپزشک یتوسط راهبردها

ساده جهت استخراج  کردیرو کیمقاله ارائه  نیارائه شده است. هدف ا

 تیفیک یابیارز یبرا ییطال انداردمانند است یبا راهبرد پزشک یمحتوا

است  دهیا نیبر ا یروش مبتن نیاست. ا یپزشک یهاتیساوب یمحتوا

 نیبکار برده شده است. ا یاطالعات، بازخورد اصطالح علم یکه محتوا

 ستمیصفحات وب منطبق با س شیو آزما یراهبرد پزشک کیدر  میمفاه

 یمطالعات ک موردیبدست آمده است. در  یالمللنیب یاصطالحات علم

و  یتشابه سطح مفهوم یبرا تهایساو وب یپزشک یکوچک راهبردها

 کیاتومات یابیارز یگام به سو کی قیتحق نیشده اند. ا لیتحل یبخش

به عنوان استاندارد  یپزشک یبر راهبردها یمبتن تیساوب یمحتوا

 .[37]است تیفیک

انجام  یتنترنیا یهاتیسا تیفیک یابیارز ینهیدر زم یادیز مطالعات

و  کیتجارت الکترون یهاتیآنها در موضوع سا شتریشده است، اما ب
-کمتر مورد توجه قرار گرفته یخبر یهاتیبوده و سا کیدولت الکترون

صورت گرفته در داخل و خارج  یهاپژوهش یبندجمع برای ادامه در. اند

از  یکی. ردیقرار گ یشده است از دو منظر مورد بررس یاز کشور سع

 ییهاپژوهش یگریاستاندارد و شناخته شده و د یهامدل کاربرد نظرم

و شاخص مشخص و بدون استفاده از  اریمع کیکه صرفا با تمرکز بر 

 مزبور صورت گرفته است.  یهامدل

 : پژوهشهای صورت گرفته پیرامون ارزیابی کیفیت وب سایتها1جدول

 کل مدل ها بدون استفاده از با استفاده از مدل ها نوع پژوهش

 46 20 26 داخل کشور

 54 29 25 خارج کشور

 100 49 51 جمع کل

صورت گرفته در داخل و  یهابه آمار تعداد پژوهش یاجمال ینگاه با

گرفت  جهیتوان نتیم ها،تیساوب تیفیک یابیارز رامونیخارج از کشور پ

-لصورت گرفته با استفاده از مد یهاپژوهش شتریکه در داخل کشور ب

 یاستاندارد و شناخته شده انجام شده است و بالعکس در پژوهشها یها

 هاپژوهش شتریب ها،تیوب سا تیفیک یابیبا موضوع ارز ورخارج از کش

 اریمع کیاستاندارد و شناخته شده بوده و صرفا به  مدلهای کاربرد بدون
 اند.مشخص تمرکز داشته

 یهاپژوهش توانیشور مدر داخل و خارج از ک قیتحق نهیشیپ یدر بررس

به سه از منظری دیگر را  هاتیساوب تیفیک یابیارز نهیانجام شده در زم
 نمود: میتقس یدسته کل

خاص  اریچند مع ای کیبوده و  یکه به صورت جزئ ی، مطالعاتاول دسته

 اعتبار، صحت ،یظاهر تیجذاب ،ییمانند کارآ هاتیساوب اتیاز خصوص
 .قرار داده اند یبررس موردرا  یریکاربردپذیا 

(، 2006)1۸به مطالعات زنگ و تنگ توانیدسته، م نیمورد مطالعات ا در

زنگ و تنگ در  ( اشاره نمود.2009(، چو و همکاران)200۸)  دیوح

 ،یستگیشا ،یرپذیتیاعتماد، مسؤل تیقابل یهاپژوهش خود، شاخص

ل لمس بودن درک و قاب ت،یارتباط، اعتبار، امن ،یادب و مهربان ،یدسترس

-نموده یرا بررس یکیخدمات درگاه الکترون تیفیک یرساز ابعاد بر

 . [3۸]اند

موجود  یعموم یهاهستند که با استفاده از مدل ی، مطالعاتدوم دسته

پرداخته اند. که  هاتیساوب یابیبه ارز ها،تیساهمه نوع از وب یبرا

والتسکو مانند از جمله دراگ یها توسط محققان معروفمدل نیعموما ا

دسته  نیدر ا یارائه شده است. به عبارت امیواکیوب یا کوالوب یهامدل

 یبر رو هاتیسا تیفیک یابیمعروف ارز یهاشده است صرفا مدل یسع

 شود. یبررس یگرید تیهر سا ایدانشگاه، شرکت  تیسا
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با  تهاسایاز وب یخاص فیط یایهستند که به ارز ی، مطالعاتسوم دسته

شده است با  یسع قاتیتحق نیا شتریاند و در بع مشخص پرداختهموضو

و متناسب با  یبوم یهااستفاده از متخصصان و نخبگان آن عرصه، مدل

 نیآن حوزه بتوان از ا یهاتسایوب یابیآن عرصه ارائه نمود تا جهت ارز

-شده است مدل یدر دسته سوم سع ینمود. به عبارت یریگها بهرهمدل

هر موضوع مشخص بطور جداگانه ارائه گردد.  یبرا تیفیک یبایارز یها

-وب یابیدسته، اختصاص به ارزی صورت گرفته در این هاقیتحق شتریب

و سالمت داشته  یو پزشک ستیها، توردانشگاه ،یاکتابخانه یهاتیسا

 یکه برا میهست یتخصص یهاشاهد مدل شتریدسته ب نیاست. در ا

توان به مدل ی. از جمله مشده استارائه  ف،طیهم یتهایسا یابیارز

-وب یبرا وزکوالیمدل م ایو  یاکتابخانه یهاتیساوب یبرا کوالبیال

 ها اشاره نمود.موزه یهاتیسا

مقاله را جزء دسته سوم به  نیتوان موضوع ایباال م یبنددسته براساس

 تیفیک یابیارز رامونیحاضر که پ قیحساب آورد. با توجه به موضوع تحق

 اریبس یهاباشد؛ در داخل و خارج از کشور پژوهشیم یخبر یهاتیسا

 [39]و همکاران یرغفوریحوزه صورت گرفته است. مانند م نیدر ا یکم
 یخبر یهاتیخدمات سا تیفیمدل سنجش ک یطراح بهکه 

تمرکز  پرداخته است. یعامل لیتحل کردی( با رووزکوالین ی)ا یکیالکترون

بر خدمات سایت خبری بوده و به ابعاد مختلف کیفیت  این تحقیق صرفا

-وب یفیک یابیارز [25]انیو مان یسهراب ای اند.سایت خبری نپرداخته

را با استفاده از  یرانیمشاهده شده توسط کاربران ا یخبر یهاتیسا
از  ریاطالعات انجام داده است. محقق غ یو آنتروپ سیروش تاپس بیترک

 تیفیک یابیمرتبط با ارز یپژوهش چیکشور هدو مورد در داخل  نیا

 است.  افتهین یخبر یهاتیسا

ها به کار گرفته شده سایتانواع وب یکدام از روشهای ارزیابی که برا هر

از  یکیتوان یاست، دارای معایب و مزایای خاص خود هستند و نم

 تیکه قابل یمورد استفاده را به عنوان روش استاندارد یهاروش

را داشته باشد؛ انتخاب کرد.  هاتیساوب یابیبه مسائل ارز ییپاسخگو

مورد  یمختلف یکردهایو براساس رو ایاز زواتوان میها را تیساوب رایز

 یکردهایاز رو یکیارائه شده به  یهااز روش کیمطالعه قرار داد و هر 

 یبرا یمختلف یهاها و مدلوهیداشته است. ش دیموجود توجه و تاک

وجود دارد.  تیساهر وب گاهیو جا یو اثرگذار تیفیک زانیسنجش م

با  تیساو اطالعات هر وب تیاهم زانیم نییتع یروشن است که برا

 . نمودگوناگون و متنوع استفاده  یهاوهیاز ش دیبا هاتیساوب ریسا

به موضوع  میبطور مستق یو پژوهش قیتحق چیگردد که هیم مالحظه

نپرداخته و براساس نظر خبرگان  یرخب یهاتیسا تیفیسنجش ک

-تیساوب یابیجهت ارز یموجود و جار یهابه استفاده از مدل شتریب

آموزش  یهاتیسا ،یعلوم پزشک یهادانشگاه یهاتیها، ساکتابخانه یها

-جهان پرداخته یستیورمراکز ت یرزرو برا یهاتیسا یو حت یکیالکترون

 اند. 

 :قیتحق یشناسروش-3

 تحقیق  به جامعهابتدا جهت تشریح روش شناسی تحقیق  در این بخش

فرایند انجام پژوهش اشاره  سپس بهپژوهش و گیری  نمونهروشهای و 

 می گردد.

 

 پژوهش یو نمونه آمار جامعه -3-1

گردد: یم لیاز سه گروه عمده تشک یبطور کل قیتحق نیا یآمار جامعه

ها، مراکز و انشگاهد دیکه غالبا اسات یمجاز یاول خبرگان عرصه فضا

 ریبه عنوان متغ یخبر یهاتیباشند. دوم سایم یقاتیموسسات تحق

که  یخبر یهاتیسا نیو مخاطبکارشناسان بوده و سوم  قیتحق یاصل

به  یجامعه آمار نییمتوجه آنان است. پس از تع یخبر یهاتیاهداف سا

 یریگنمونه ستیبایحجم نمونه به حجم جامعه، م یریپذمیمنظور تعم
 را انجام داد و اندازه نمونه را مشخص کرد.

هدفمند استفاده شده است و با  یریگبخش از نمونه نیخبرگان: در ا 

 یشده، اعضا فیتعر یهایژگینفر از خبرگان با و 35 یال 15 نیانتخاب ب
 . دیمشخص گرد یپانل روش دلف

 یبندبرتر کشور طبق رتبه تیسا 500از  یستی: لیخبر یهاتیسا 

 دهیغربال گرد یخبر یهاتیآنها سا انیشده و از م هیالکسا ته تیسا
 یخبر یهاتیبه سا تیسا 69مزبور تعداد  تیسا 500 انیاست که از م

 تیسا 61ها اختصاص دارند که طبق جدول مورگان تعداد یو خبرگزار

 آنها انتخاب خواهد شد. نیاز ب یتصادف یریگونهبه عنوان نم یخبر

همواره جهت ارتباط  یخبر یهاتی: سااسان و مخاطبینکارشن 

از  یستید لنکنیم یخود، سع دکنندگانیو بازد نیدوطرفه با مخاطب

. از جمله دیننما یخود را جمع آور دکنندگانیاطالعات و مشخصات بازد

اشاره  دکنندگانیبازد یکیتوان به اخذ پست الکترونیاطالعات م نیا

 بصورت در قیتحق نیدر ا یریگونهنمخاطر روش  نینمود. به هم

باشد. محقق با ارسال پرسشنامه به صندوق پست یدسترس م

نسبت به اخذ نظر  تیهر سا دکنندگانیبازدکارشناسان و  یکیالکترون
 .وده استآنها اقدام نم

که به دنبال مدل بومی ارزیابی کیفیت سایتهای  توجه به موضوع مقاله با

دلیل تخصصی بودن ارزیابی کیفیت سایت خبری می باشد و همچنین ب
خبری باید از صاحبنظران متخصص این عرصه استفاده کرده و با اجماع 

از روش  قیتحق نیدر اعلمی دست یافت. لذا  بندینظر آنها به جمع
 شده است. یریبهره گ یو اجماع نظر خبرگان در عرصه خبر یلفد
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 انجام پژوهش ندیفرا -3-2

خاب مدل مبنای مناسب و انطباق معیارهای آن با در این پژوهش با انت

ویژگیهای سایت خبری و با استفاده از روش دلفی و نظر خبرگان، نسبت 

به تولید مدلی بومی و متناسب با سایتهای خبری اقدام شده است. مدل 

بومی تولید شده همان مدل مبنای توسعه یافته می باشد که در پایان 

جش قرار گرفته است. از نوآوری این تحقیق تحقیق، اعتبار آن مورد سن

می توان به ارائه مدل بومی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی سایتهای خبری 
 اشاره نمود که نمونه مشابه آن در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

این تحقیق با استفاده از روش  همانطور که در نمودار زیر مشهود است؛

ج به مدل بومی ارزیابی کیفیت دلفی و خبرگان صنعت خبری منت

سایتهای خبری شده است. در مدل ارائه شده، ارزیابی کیفیت سایتهای 

خبری به دور از نظرات شخصی و سیاسی حاکم در کشور و منطبق با 

رویکرد علمی انجام شده و امکان امتیازدهی و رتبه بندی سایتهای 

 خبری وجود دارد.

 

 یهاشده است ابعاد و مولفه یسع یدلف با استفاده از روش این تحقیقدر 

 نیخبرگان ا لهیبوس یخبر یهاتیسا تیفیک یابیموثر در مدل ارز

از میان مدلهای موجود برای ارزیابی  خاطر نیعرصه احصا شود. به هم

کیفیت خدمات الکترونیکی که در ادبیات تحقیق به آنها اشاره شد؛ و 

نسبت به انتخاب یک  همچنین ویژگیها و خصوصیات سایتهای خبری،

مدل مبنایی جهت توسعه آن اقدام شده است. براساس ادبیات تحقیق و 

ویژگیهای اختصاصی سایتهای خبری و مشاوره از متخصصان این عرصه، 

کوال به عنوان بهترین و منطبق ترین مدل برای این پژوهش اسمدل ای
 انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.

 اتیکه برگرفته از ادب قیتحق یلیده از مدل تحلبا استفا یدر روش دلف

 نیو خبرگان ا دیاسات انیو در م هآماد یاباشد؛ پرسشنامهیم قیتحق
 . دیگرد لیو تحل یآورجمع ع،یعرصه توز

 التیدر نظر گرفته شده است: تحص یاصل یژگیافراد خبره سه و یبرا

و  یخبر تیارسانه و س تیریدر عرصه مد تیمرتبط، تجربه و سابقه فعال
 .ندینما یسپر یخبر یهاتیرا در سا یبطور روزانه، مدت زمان نیهمچن

طبق موضوع "که:  دیپرسشنامه از خبرگان سوال گرد نیا یابتدا در

در صورت  د؟یمولفه مطرح شده را به عنوان شاخص قبول دار ایآ قیتحق

-نهیگز از کیها را با انتخاب هر کدام از مولفه تیاهم زانیمثبت بودن، م

هر  یو در انتها ".دیی( مشخص نماادیز یلی)خ5کم( تا  یلی)خ1 یها

 یشنهادیپ یهاجهت اضافه نمودن شاخص ی( مکان مناسبدبخش )بع

پرسشنامه مکان  یدر انتها نی. همچندیگرد هیاز نگاه خبرگان تعب دیجد

تا  دیمنظور گرد زین دیجد یشنهادیجهت اضافه نمودن ابعاد پ یمناسب

کامال مختار و آزاد  دیجد یشنهادیپ یدر ارائه ابعاد و مولفه هاخبرگان 
 باشند.

 یمحتوا ،یطراح ،یمهندسو  یبعد )فن 5مشتمل بر  هیاول پرسشنامه

هر کدام از  لیمولفه در ذ 69( به همراه ییاجرا تیریخبر، خدمات و مد

؛ باال بودند طینفر از خبرگان که حائز شرا16 انیشده و در م هیابعاد، ته
 . دیگرد عیتوز

نظرات خبرگان  لیها و تحلپرسشنامه یدور اول پس از جمع آور در

مولفه مطرح شده، صرفا پنج سوال با  69 انیکه از م دیمشخص گرد

درصد آرا خبرگان را داشته 70نتوانستند حداقل  قیتوجه به موضوع تحق

دند. پنج مولفه از پرسشنامه حذف ش نیا یباشند. لذا در مرحله اول دلف

صورت گرفته  یخبرگان و بررس یشنهادیپ یهاو مولفه نظراتبا توجه به 

 شنهادی. قابل ذکر است پدیها افزوده گردبه مولفه دیپنج مولفه جد
 .دیخبرگان ارائه نگرد یابعاد از سو رامونیپ یدیجد

 69الزم و مشتمل بر پنج بعد و  هیبا اصالح دیدور دوم، پرسشنامه جد در

. پس دیگرد یآورو جمع عینفر از خبرگان توز 1۸ انیدر م مولفه مجددا

ها همه مولفه دیمرحله، مشخص گرد نینظرات خبرگان در ا لیاز تحل

آنها بوده  دییدرصد آرا نظرات خبرگان مورد تا70اخذ حداقل  لیبدل

 یاز سو یدیجد یشنهادیعد پمرحله مولفه و بُ نیضمن در ا دراست. 

 یهاتوان اذعان نمود ابعاد و مولفهیم یعبارت . بهدیخبرگان مطرح نگرد
و نظر همه  دهیمندرج در پرسشنامه در دور دوم به اشباع رس قیتحق

 خبرگان را جلب نموده است.

ای سایت خبری نمونه، پرسشنامه 61در ادامه برای ارزیابی کیفیت 

گزینه از گویه های اشباع شده روش دلفی تنظیم و  72ساخت یافته با 

پرسشنامه قابل قبول  994کارشناسان عرصه خبری توزیع شده و  میان
 جمع آوری گردید. 

 
 (: مدل شماتیك تحقیق1شکل)

اعتبارسنجی

یافته های تحقیق

پیاده سازی مدل

مدل بومی ارزیابی کیفیت سایت خبری

مرور ادبیات تحقیق

تعریف مساله
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  یخبر یهاتیسا تیفیسنجش ک بومیمدل  -4

و مدل های  الگوها یبررس و پیشینه تحقیق و همچنین اتیمرور ادب با

-تیسا یهایژگیو و اتیبا خصوص هاآن سهیو مقاارزیابی کیفیت سایتها 

تحقیق انتخاب  هیمدل اولبه عنوان  کوالاسایمدل مبنای  ،یخبر یها

و  یخبرگان دانشگاه و یدلف شیمایروش پگردید. سپس با استفاده از 

جهت احصاء ابعاد و  .دیگردمنتج  یمدل اشباع ،حوزه نیدر ا ییاجرا

معیارهای مدل بومی ارزیابی کیفیت سایتهای خبری با توجه به رویکرد 

کوال، ضمن بومی اسمدل مبنای ای توسعه ای تحقیق، پس از انتخاب

سازی اجزاء آن با ویژگیهای سایتهای خبری، با استفاده از نظر خبرگان و 

عوامل و  2در شکلروش دلفی، مدل مزبور تکمیل و توسعه یافته است. 
 شده است. داده شینما یمربوط به هر عامل بطور کل یهامولفه

 یهااج عوامل و شاخصجدول مربوطه و استخر هیخاطر با ته نیهم به

 یهاتیسا رایآنها با مع سهیو مقا هاتیسا یابیارز یموجود برا یهامدل

 :گرددیم شنهادیپ ریز یمدل مفهوم ،یخبر

  

 کوالاستوسعه ای مدل مبنای ای کردیمزبور با رو یشنهادیپ مدل

 هاتیسابمزبور با ویژگیهای و خاطر مدل نیحاصل شده است. به هم

ه و در نهایت پس از اجرای روش دلفی و اخذ نظر خبرگان مقایسه شد
در مدل شاخص حاصل گردید.  72بعد و 5مربوطه، مدل جدید با 

مکنون و مشهود را  یرهایو متغ رگذاریتوان عوامل تاثیم یمفهوم

 یهااخصشریو ز اریرمعیعوامل به ز نیاز ا کیمشخص نمود. که هر 
 باشند.یم کیقابل تفک گرید

به همراه  ریز یعامل اصل 5 یکل بطورمفهومی تحقیق در مدل 

 یخبر یهاتیسا تیفیک یابیگوناگون در ارز یهاو شاخص ارهایرمعیز
 باشد:یقابل احصا م

ی: که معادل دسترس پذیری در مدل مبنا می ستمیو س یفن .1

-و نرم یفن ،یرساختیبه مباحث ز شتریقسمت ب نیا درباشد. 

 هاتیساوب یابیارز یهاموم مدلاشاره دارد. که در ع یافزار

 ت،یتوان به موضوعات امنیم اریرمعیآمده است. از جمله ز

 اشاره نمود. ییباند، کارا یپهنا رساخت،یز ،یدسترس

ی: که معادل کارایی در مدل مبنا می باشد. کیو گراف یطراح .2

به عنوان  تیو ظواهر سا یکیبه مباحث گراف شتریب نجایا در
 تیها از اهمشود. که در عموم مدلیته مواسط کاربر پرداخ

اشاره شده در  یهاباشد. از جمله شاخصیبرخوردار م یاژهیو

 ،یریپذانعطاف ک،یگراف ت،یتوان به جذابیقسمت م نیا
 سهولت، کاربرپسند اشاره نمود.

توجه به  با: که معادل محرمانگی در مدل مبنا می باشد. محتوا .3

و انتشار خبر به عنوان  دیلو تو یخبر یهاتیسا اتیخصوص

ر یاخبار نظ یهایژگیو ها،تیسا نگونهیعصاره و محور ا

اعتماد از  نان،یخبر، صحت خبر، دقت خبر، اطم تیجامع

از  یدر بعض زیبخش ن نیباشد. ایبرخوردار م یخاص تیاهم

قابل  یتیهر سا تیارائه شده با توجه به مامور یهامدل

 تیقسمت حائز اهم نیه در اک ییهاباشد. شاخصیمالحظه م

 .باشدیم

ی: که معادل برآورده سازی در مدل مبنا می خدمات خبر .4

در  شتریتوان اذعان نمود بیکه م ییارهایجمله مع ازباشد. 

ارائه شده به  یهاشود و در مدلیم افتی یخبر یهاتیسا

 یخدمات خبر تیفیک یابیارز اریاند؛ معآنها کمتر پرداخته

 نیو خاص در چن یخدمات بصورت انحصار هگوننیا .است

 یاصل یهایژگیو و اتیوجود داشته و از خصوص ییهاتیسا

و  هاتیدر سا دیو شا شودیممحسوب  یخبر یهاتیسا

خدمات نباشد. در  نگونهیبه وجود ا یضرورت ،گرید یهامدل

به  یااشاره ها،تیساوب یفیک یابیارز یهااز مدل چکدامیه

توان یم اریمع نیا یهاه است. از جمله شاخصنشد اریمع نیا
 تولبار اشاره نمود. و دواژهیبه خبرخوان، پوشش زنده، ابر کل

یی: که در مدل مبنا وجود نداشته و حسب نظر اجرا تیریمد .5

به  اریمع نخبرگان به مدل پیشنهادی اضافه شده است. ای

 تیو ساختار و سازمان گردانندگان سا یتیریمد یهاشاخص
 نیرابط تیوضع ،یااخالق حرفه تیگردد. مثال رعایمبر 

 زانیدرباره ما و مبخش اطالعات درج شده در  ،یاستان

 شنهاداتیو پ هااستیاز س دکنندگانیبازد تیو رضا تیمقبول
 باشد.یم یخبر تیسا

آمده  2در شکل یخبر تیسا تیفیسنجش ک یمدل مفهوم یکل ینما
  .ردها در شکل مزبور وجود ندامولفه امکان ارائه ،تیمحدود لیو بدل است

 

 قیتحق مفهومی: مدل  (2)شکل
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 یافته های تحقیق-5

در این بخش مولفه های مدل پیشنهادی از جمله ابعاد فنی و سیستمی، 

طراحی و گرافیکی، محتوا، خدمات و مدیریت اجرایی از منظر میزان 

 اهمیت در سایت های خبری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ء ابعاد و مولفه های مدل پیشنهادی بعد از اخذ نظر خبرگان و احصا

تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته، تهیه شده و در میان کارشناسان و 

پرسشنامه قابل قبول جمع  994صاحب نظران عرصه خبری توزیع و 

آوری گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه، داده ها در اکسل و سپس به 

می)عددی( وارد به صورت داده های ک SPSSو  LISRELنرم افزار 

گردید که این داده ها در پنج مولفه مورد بررسی و تحلیل و رتبه بندی 

قرار گرفتند. در این قسمت، از روش معادالت ساختاری و تحلیل عامل 

تاییدی و میانگین استفاده شده است. در انتهای این قسمت می توان 

شنامه با سوال پرس 72برای سایت جدید با اخذ نظر کارشناسان بوسیله 

استفاده از روش میانگین، امتیاز سایت جدید را نسبت به سایر سایتهای 

خبری مقایسه و رتبه بندی نمود. این کار کمک می کند تا نظرسنجی و 

رتبه بندی سایت ها به صورت واقعی و محتوایی صورت گرفته و براساس 

با  صرفا تعداد کلیک نباشد. در این مدل منجر می گردد تا سایت های
کیفیت بهتر به حق واقعی خود رسیده و رقابت صرفا بر سر محتوای 

سایتهای خبری باشد. از طرفی حمایت دولتها با دقت بیشتری صورت 

خواهد پذیرفت و سایت های خبری با محتوای مطلوب تر و اطالع رسانی 
 های واقعی در فضای مجازی شکل خواهد گرفت.

محقق باید به بررسی روابط بین در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل، 

متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین 

اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری های مورد نظر است. در 

بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا 

می کنند که مدنظر محقق  متغیرهای اشکار همان چیز را اندازه گیری

است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع 

سر و کار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد 

  .[40]نظر را اندازه گیری می کنند

به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده 

تغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می شود. هر سازه یا م

همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادالت اندازه 

گیری شده مربوط به هر سازه )متغیر مکنون( استخراج و تفسیر می 

شوند. تحلیل عاملی تاًییدی سازه های تحقیق به صورت زیر ارائه می 
 شوند.

عاملی تائیدی به منظور بررسی روایی سازه سواالت پرسشنامه  تحلیل

تحقیق انجام می شود، که این آزمون دارای دو خروجی می باشد، 

خروجی اول تخمین استاندارد و خروجی دوم معناداری ضرایب می باشد، 

در خروجی اول )تخمین استاندارد( بار عاملی هر شاخص نشان داده می 

)معناداری ضرایب یا مقادیر تی( نشان داده می شود و در خروجی دوم 

شود، بار عاملی نشان دهنده سهم هر شاخص در شکل گیری متغیر می 

قابل قبول  4/0می باشد، و مقدار باالی  1تا  0باشد، که مقدار آن بین 

می باشد و کمتر از آن حذف می شود، هر چه مقدار بار عاملی به یک 

ی باالی شاخص با متغیر می باشد. نزدیکتر باشد نشان از همبستگ

معناداری ضرایب یا مقادیر تی نشان دهنده سطح معناداری یک شاخص 

باشد در سطح  96/1می باشد، در صورتیکه مقدار اماره تی کمتر از 
درصد شاخص حذف می گردد، اگر مقدار شاخص باالی  95اطمینان 

 .[40]باشد شاخص قابل قبول می باشد 96/1

 

 

 امیتم که دهد می نشان 4و  3 هایشکل در مندرج عاملی لیلتح نتایج

تی  به مولفه های کیفیت سایت خبری از مقادیر های مربوط شاخص

 ردارند وبرخو قبولی مورد (4/0 عاملی )بیشتر از بار و (96/1)بیشتر از 

 می محسوب برای مولفه های کیفیت سایت خبری مولفه های مناسبی

 شوند.     

 نجیاعتبارس -6

برای این تحقیق پرسشنامه مزبور در میان نمونه پژوهش توزیع گردید و 

مدل  سایت خبری بدست آمد. 61پرسشنامه مورد قبول برای  994

بومی ارزیابی کیفیت سایتهای خبری برای سایتهای خبری نمونه صورت 

 

(: مدل تحلیل عاملی تاییدی مولفه های کیفیت سایت 3شکل)

 خبری )تخمین استاندارد(

 

(: مدل تحلیل عاملی تاییدی مولفه های کیفیت سایت 4شکل)

 خبری )معناداری ضرایب(
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گرفته و با تحلیل داده پرسشنامه ها، سایتهای خبری رتبه بندی کیفیت 

 در جدول زیر آمده است:شدند که 

: رتبه بندی سایتهای خبری توسط مدل بومی ارزیابی کیفیت 2جدول

 سایتهای خبری و مقایسه با رتبه بندی سایت الکسا

خروجی مدل  نام سایت رتبه مدل

 بومی

 رتبه الکسا
 14 4.010382357 انتخاب 1

باشگاه خبرنگاران  2

 جوان

3.899537785 3 

 11 3.862370835 مشرق نیوز 3

 1 3.842592593 3ورزش 4

 7 3.778743961 تابناک 5

 4 3.722543293 فارس 6

جمهوری اسالمی  7
 )ایرنا(

3.68797164 13 

 10 3.664922399 خبرآنالین ۸

 5 3.588813512 تسنیم 9

دانشجویان ایران  10
 ایسنا

3.527283318 6 

 ۸ 3.484563505 مهرنیوز 11

 snn 3.462966538 25دانشجو  12

 3۸ 3.409722222 شبستان 13

 29 3.404198092 جام نیوز 14

 43 3.319444444 هنرآنالین 15

 30 3.291666667 جماران 16

 37 3.257716049 رسا نیوز 17

 12 3.253022196 فرارو 1۸

 57 3.236111111 نخست نیوز 19

 9 3.225969904 عصر ایران 20

 27 3.223958333 آنا 21

 55 3.189814815 مونعصرها 22

 52 3.162037037 سینما سینما 23

 31 3.162037037 شما نیوز 24

 45 3.161111111 سینما پرس 25

خبرنامه دانشجویان  26

 ایران

3.157407407 36 

 20 3.138888889 راه دانا 27

 17 3.115079365 الف 2۸

 2۸ 3.080555556 رجا نیوز 29

 50 3.06712963 تین نیوز 30

 47 3.036111111 توریسم آنالین 31

 21 3.027777778 کار ایران 32

 22 3 پارسینه 33

 40 2.989583333 انصاف نیوز 34

 4۸ 2.98015873 قدس 35

 32 2.958333333 نامه نیوز 36

 39 2.953703704 نسیم آنالین 37

 23 2.927083333 اقتصاد انالین 3۸

35 2.878472222 کسب و کار نیوز 39  

 44 2.871527778 هشت دی خبر 40

 15 2.849206349 فردا 41

 51 2.826388889 خرداد خبر 42

 35 2.779761905 بهارنیوز 43

 19 2.759259259 میزان 44

 56 2.75 رهیاب خبر 45

 5۸ 2.716666667 رودآور 46

 1۸ 2.659722222 شفقنا 47

 42 2.636574074 کرد پرس 4۸

 46 2.619444444 دیار میرزا 49

 34 2.619047619 آریا 50

 26 2.613888889 روزنو 51

 59 2.510416667 پیک هشترود 52

 16 2.49537037 افکار نیوز 53

 61 2.481481481 قم پرس 54

 2 2.475 بیتوته 55

 33 2.444444444 تیک 56

 54 2.420138889 یافته 57

 24 2.413194444 24ساعت 5۸

 41 2.253472222 عصر خبر 59

 60 2.25 گرو 60

 49 2.12962963 صدای میانه 61

 

نها آهای پس از تحلیل داده پرسشنامه ها و رتبه بندی مولفه ها و متغیر

 نرم با استفاده از معادالت ساختاری و تحلیل عامل تاییدی که توسط

ایت س 61انجام شده است؛ با استفاده از روش میانگین  Lisrelافزار 

 بومی بندی مدلبندی کیفیت شده اند. رتبهجدول باال رتبه نمونه طبق

 سا دربندی سایت الکپیشنهادی ارزیابی کیفیت سایتهای خبری با رتبه

 ومقایسه شده است. جهت تعیین کارایی مدل بومی پیشنهادی  2جدول

ویت ربندی سایتهای خبری توسط مدل مزبور، نتایج حاصل شده به رتبه

 فت ورصه خبری رسیده است. همانطور که انتظار می و تایید خبرگان عر

ح در سطوبهتر، در جدول باال مشهود است؛ سایتهای خبری با کیفیت 
یشتر ب عهباالی جدول قرار گرفته و سایتهایی که صرفا بدلیل میزان مراج

سایت  بندیرتبهدر با وجود رتبه نسبتا مناسب کلیک کاربران تعداد و 

ق طبری یت پایین آنها و عدم رعایت اصول خبرنگاولی بدلیل کیف ،الکسا

 در خروجی مدل پیشنهادی در سطوح پایین عرصه خبری،نظر خبرگان 

 جدول مشاهده می شوند.



 و همکاران جعفری دی......... حم........................................................................... (NEWSQUAL) یخبر هایتیسا تیفیک یابیارز یمدل بوم

 

70 

 

 مراجع:

فریده عصاره، زینب پاپی. ارزیابی کیفیت تارنما )وب سایت( های کتابخانه  [1]

در جهت های دانشگاههای دولتی ایران به منظور ارائه پیشنهادهایی 

. 35 -69(،  4) 23ارتقای کیفیت آنها. فصلنامه علوم و فناوری اطالعات 
(13۸7.) 

یزدان منصوریان. رهنمودهایی در طراحی وب سایت کتابخانه های  [2]
 (.13۸0. )27-24(، ص. 19عمومی. وب، دی )

 تیوب سا یگام به گام طراح ی. راهنمایانکی لیاور ،دسنیویسوزانا د [3]

اکبر  یو عل یاتیح ریکاربرمدارانه(. ترجمه زه یکردیانه ها)روکتابخ یبرا
 (.13۸5خاصه. تهران: چاپار. )

بر وب  دیبا تاک یکیالکترون یمنابع اطالعات یابیارز یارهای. معیدریغالم ح [4]

شماره سوم و چهارم. ص.  ستم،یدوره ب ،یفصلنامه علوم اطالع سان تها،یسا
17-32( .13۸4.) 

[5] Nicola- George Dragulanescu, Website Quality Evaluations: Criteria 

And Tools. International Information And Library Review 34(3): 

247-254. 2002.http://www.sciencedirect.com.  

مبادله کیفیت خدمات زهره پوربابایی. ارائه مدلی بر پایه فرآیند  [6]

، 24الکترونیکی. ماهنامه بانکداری الکترونیک، شماره 
 (.13۸7)31تا26صص

 [7] C. Grönroos, Creating a relationship dialogue: communication, 

interaction and value. The marketing review, 1(1). 14-5(2000). 

[8]  G. R. Gilbert, & C. Veloutsou, A cross-industry comparison of 

customer satisfaction. Journal of Services Marketing, 20(5), 298-

308(2006). 

 انیمشتر تیعوامل موثر بر رضا یبررس ،انینرگس ؛ ج.اریویز یی؛ ف.ایضم.  [9]

 یابیبازار قاتیتحق یپژوهش یبا استفاده از مدل سروکوال، فصلنامه علم
 (.1391)173-1۸6ره سوم، ص: سال دوم، شما ن،ینو

 تیریارتباط اقدامات مد یبررس ،واثقب. ؛ یفتاحم. ؛ نیدجوادیس .س [10] 

پژوهش  ،یخدمات یرفتارها یانجیخدمات و نقش م تیفیباک یمنابع انسان

و سوم،  ستیسال ششم، شماره ب ،یو اجتماع ینامه علوم انسان
 (13۸5)26ص:

[11]  C. F. Chen, Investigating structural relationships between service 

quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions for 

air passengers: Evidence from Taiwan. Transportation Research 

Part A: Policy and Practice, 42(4), 709-717 (2008). 

[12]  J. H. Lee, H. D. Kim, Y. J. Ko, & M. Sagas. The influence of 

service quality on satisfaction and intention: A gender 

segmentation strategy. Sport Management Review, 14(1), 54-63 

(2011). 

 الف(. سنجش کیفیت خدمات13۸2الوانی، سیدمهدی و ریاحی، بهروز. ) [13]

رکز آمووزش و تحقیقوات صونعتی در بخش عمومی )چاپ اول(. تهران: م

 ایران

[14] Parasuraman, A., Berry, L. and Zeithaml, V. (1991), Perceived 

service quality as acustomer-based performance measure: an 

empirical examination of organizational barriersusing an extended 

service quality model, Human Resource Management, 30(3),pp. 335-

64 

[15] Parasuraman,A. ,Zeithaml,V. A. &Malhotra,A. (2005). E-S-QUAL. 

A multiple-item scale for assessing electronice service quality. 

Journal of Service Research. vol. 7NO. 3,pp. 213-233. 
[16] Wachter . k. (2002). longitudinal assessment of web retailers; issues 

form a consumer point of view journal of fashion marketing and 

management, 6(2),134-145.  

[17] Wolfinbarger,M. &Gilly,M. C. (2002). ComQ:Dimensionalizing, 

measurin and predicting quality of the e-Tail experience. Center for 

Research on Information Technology & Organization,University of 

California,Irvine 320. Berkeley Place, www. crito. uci. edu,pp. 144  

بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های “نجال حریری و فریده افنانی.  [1۸]
زی دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش مرک

پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی مستقر در تهران، از طریق مدل تحلیل 

-25رسانی، شماره دوم، جلد یازدهم: فصلنامه کتابداری، اطالع” شکاف.
52(13۸7). 

 یهااریبر اساس مع یرانیا هایتسایوب تیوضع ی. بررسینرگس خالق [19]

 انشگاه. دنیرساو اطالع یارشد کتابدار یکارشناس نامهانی. پایابیارز یعموم
 (.13۸3. )یو روانشناس یتیمشهد، دانشکده علوم ترب یفردوس

وب  یطراح تیفیک ری. تاثیاحمد دایش چه،یعلو یمیمحمدرضا کر [20]
 تیری. مدیکیالکترون یا هیتوص غاتیو تبل یبر وفادار یخبر یتهایسا

 2۸5-306(. ص.2)6دانشگاه تهران.  تیریاطالعات. دانشکده مد یرفناو
(1393.) 

 یوشهار. یغائب ریکامران، ام ییمعصومه کربال آقا ،یازین بهیغر رهیمن [21]

. وب ابیارز هیام و نما یا ویوب ک ی: روشهاتیوب سا تیفیک یابیارز
 (.1394)119-142. ص.15و علم اطالعات.  یمطالعات کتابدار

رضا  ،ینژاد، فاطمه برازجان یموسو هیسم دهیس ،یعبدالرسول خسرو [22]

با توجه  یدرمان میو رژ هیتغذ یتهایوبسا تیفیک یابی. ارزیجهرم انیریبص

سال  ن،ینو یپزشک ی. مجله اطالع رسانییو محتوا یظاهر یارهایبه مع
 (.1394) 1-10(، ص.3اول)

[23] Mohammad Reza Nasajpour, Hasan Ashrafi-rizi, Mohammad Reza 

Soleymani, Leila Shahrzadi, Akbar Hassanzadeh. Evaluation of the 

quality of the college library websites in Iranian medical Universities 

based on the Stover model, J Edu Health Promot, 3 (121) (2014).  

وب  تیفیک یابی. ارزینرگس خالق ،یریام ییفائزه السادات طباطبا [24] 

 تیریزبان در حوزه زنان و خانواده. مجله علوم و فنون مد یفارس یتهایسا
 (.1394)121-95: 1، شماره94اطالعات، زمستان

 یها تیوب سا یفیک یابی. ارزانیمان ریام ،یمولود آرمان، بابک سهراب [25]

روش  بیترک با استفاده از یرانیمشاهده شده توسط کاربران ا یخبر

 یفناور یالملل نیکنفرانس ب نیاطالعات، هفتم یو آنتروپ سیتاپس
 (.1394)هیاطالعات و دانش، بهار، دانشگاه اروم

ارزیابی کیفی وبگاه های کودکان  .محمدرضا فرهادپور، راضیه خلف آبادی [26]

و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو. ای. ام.، فصلنامه مطالعات 
 (.1394)91-110(: 2)26کتابداری و سازماندهی اطالعات ملی 

[27] Hanne Sørum. The Role of Quality in Websites: A Discussion 

Focusing on Public Versus Private Sector Organizations. Human-

Computer Interaction: Users and Contexts. Volume 9171 of the series 

Lecture Notes in Computer Science pp 92-101(2015). 

[28] Hoornaz Shafiee, Sanaz Shafiee, Elnaz Shafiee, Fakhrolsadat 

Mortazavi. Identify the effective factors on Website Quality in 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.crito.uci.edu,pp.144/


 1397سال  بهار و تابستان  ،1شماره  ،7جلد ...... ................................................ (JSCIT) پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات-مجله علمی

 

71 

 

electronic banking. e-Commerce in Developing Countries: With 

focus on e-Business (ECDC), 9th International Conference on(2015). 

[29] Paweł Ziemba, Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, Waldemar 

Wolski. Integration of domain ontologies in the repository of website 

evaluation methods. Computer Science and Information Systems 

(FedCSIS), Federated Conference on(2015). 

[30] Paweł Ziemba, Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, Jarosław 

Becker. Knowledge Management in Website Quality Evaluation 

Domain. Computational Collective Intelligence. Volume 9330 of the 

series Lecture Notes in Computer Science. pp: 75-85 (2015). 

[31] Deokgun Park, Simranjit Sachar, Nicholas Diakopoulos, Niklas 

Elmqvist. Supporting Comment Moderators in Identifying High 

Quality Online News Comments. CHI'16, May 7-12, 2016, San Jose, 

CA, USA.  

[32] Antolí Calleja, Mónica Malea, & Ruipérez Orduña, Enrique & 

Antonio Ontalba José. Customised content and impact in Website 

evaluation models: the case of international film festivals. 

Information Research, vol. 21, n. 1. (2016). 

[33] Florian Buhl, Elisabeth Günther, Thorsten Quandt. Observing the 

Dynamics of the Online News Ecosystem:News diffusion processes 

among German news sites. (2016).  

[34] Nakho Kim, Magda Konieczna, Ho young Yoon, Lewis A. 

Friedland. Sustainability Factors of Emergent Civic News Websites. 

Journalism & Mass Communication Quarterly February02(2016). 

[35] Nan Yu, Jun Kong. User experience with web browsing on small 

screens: Experimental investigations of mobile-page interface design 

and homepage design for news websites. Information Sciences 

Volume 330, Pages 427–443. (2016). 

[36] Paweł Ziemba, Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, Mateusz 

Piwowarski. Web Projects Evaluation Using the Method of 

Significant Website Assessment Criteria Detection. Transactions on 

Computational Collective Intelligence XXII. Volume 9655 of the 

series Lecture Notes in Computer Science. Pp: 167-188(2016).  

[37] Dusan Rak, Vojtech Svatek. Matching Medical Websites to Medical 

Guidelines through Clinical Vocabularies in View of Website Quality 

Assessment. JOURNAL OF SYSTEMS INTEGRATION (2016). 

[38] X. Zhang, Y. Tang. Customer perceived E-service quality in online 

shopping: Master’s thesis, Lulea University of Technology; 2006. 

فاطمه.  یبن یدمحمدعلیمنش، س یحاتم یمهد ،یرغفوریاهلل م بیدحبیس [39]
( وزکوالین یا) یکیالکترون یخبر یتهایخدمات سا تیفیمدل سنجش ک یطراح
-27، زمستان، 2، شماره8رسانه، دوره ی. مجله جهانیعامل لیتحل کردیبا رو

51(1392.) 

 –( مدل سازی معادالت ساختاری در تحقیقات اجتماعی 1388کالنتری، خلیل ) [40]
 (. تهران؛ فرهنگ صفاLISREL – SIMPLISاقتصادی ) با برنامه 

 

 

 ها:زیرنویس

                                                
1 CMS(Content Management System) 

2 Davidson, Yang  

3 Dragulanescu 

4 Lee 

5 Zeithaml 

6 e-s-Qual 

7 Impact 

8 Fame 

9 Sørum 

                                                                              
10 Ziemba 

11 Park 

12 Calleja 

13 Buhl 

14 Kim 

15 Yu, Kong 

16 Ziemba 

17 Rak, Svatek 

18 Zhang, Tang 


