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  ارزیابی کیفی صفحات وب فدراسیون فوتبال از دیدگاه کاربران
  

 1فرهاد فتحی
   3یرا قبادیسم –  2سردار محمدی –

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، . 2.کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 3سنندج، ایران 

 (17/03/1394 تاریخ تصویب :  ،25/12/1393)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 های ورزشی دارد، زیرا ویژه در فدراسیون ارزیابی کیفیت صفحات وب از دیدگاه کاربران، نقشی سازنده در طراحی و توسعة آن به

کوال  کند. وبهای کاربرمدار در بازار رقابتی امروز کمک میسایتدهندگان وب را با دیدگاه کاربر، آشنا و به آنان در خلق وبتوسعه

وضعیت موجود و مورد انتظار سایت از دیدگاه کاربران، در دو کوشد تصویری از کیفیت وبعنوان مدل ارزیابی کیفیت صفحات وب، می به

تحلیلی و با استفاده از جدیدترین  -ارائه دهد. در پژوهش حاضر، تالش شده کیفیت صفحات وب فدراسیون فوتبال، با رویکرد پیمایشی

؛ برای (n=30کوال( ارزیابی و بررسی شود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، از نظر متخصصان )کوال )ای ویرایش مدل وب

ها تفاوت ها نیز از روش آماری توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شد. یافته و برای تحلیل داده (؛76/0) کرونباخ آلفای تعیین پایایی از

ی اند که برا ها نوعی نظام اطالعاتیسایتمعناداری بین کیفیت موجود و کیفیت مورد انتظار صفحات از دیدگاه کاربران نشان دادند. وب

شوند.  کند ایجاد میرسانی دربارة خدماتی که سازمان به مشتریان و کاربران عرضه مینشان دادن تصویری واقعی از سازمان و اطالع

کند. جلب رضایت شده نایل شوند موضوعی است که کیفیت آنها را منعکس میهای تعیینها تا چه میزان به هدفسایتاینکه وب

 شود.ترین عامل کیفیت قلمداد می های آنان مهموردن خواستهکاربران و مشتریان و برآ

 

  های کلیدی واژه

  سایت ورزشی.کوال، فدراسیون فوتبال، کاربران اینترنتی، کیفیت صفحات وب، وب ای

 

                                                           

  -  : 09189766850نویسنده مسئول : تلفن Email:farhad.fathi47@yahoo.com                                                                                   
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 مقدمه

توان تبادل اطالعات و تداعی معانی، و ارتباطات را می

که  وریط همچنین انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده به

(. هر سازمان ورزشی با چهار 12قابل درک باشد دانست )

دسته مخاطب مواجه است: الف( مخاطبان فعلی، ب( 

مخاطبان گذشته، ج( مخاطبان آتی، د( مخاطبان رقیب، 

ای دارد که در برابر هر یک از این مخاطبان وظایف ویژه

سایت (. برقراری ارتباط مداوم و دوطرفه از طریق وب10)

وظایف بازاریابان ورزشی در برابر هر چهار دسته از 

(. فناوری  الکترونیکی، ارتباط آسان 5مخاطب است )

های ها با سازمانسایتمخاطبان در هر نقطه از دنیا به وب

توان ها را میسایت(. وب2کنند ) پذیر می ورزشی را امکان

سکویی برای برقراری ارتباط با مشتریان و مخاطبان و 

منزلة یک محمل  تعامالت دانست. حضور وب به تسهیل

رسانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سدة نوین اطالع

اخیر، به تغییرات عظیمی در شیوة زندگی و تعامالت بشر 

توان وب را بخش ای که میگونه منجر شده است، به

ویکم دانست. تأثیر  ناپذیر زندگی انسان قرن بیستجدایی

کاربران و برعکس دیدگاه کاربران در  وب بر نحوة فعالیت

تواند شود، میمورد خدماتی که از طریق وب ارائه می

دهندة سهولت کاربری وب و طراحی آن  مکمل و توسعه

ها باشد. در این میان سایتدهندگان وببرای توسعه

کارگیری  ها نیازمند بهسایت دهندگان وبتوسعه

د تا کارایی، های مناسبی هستناستانداردها و رویه

پذیری و قابلیت اجرایی وب را تضمین کنند دسترس

منظور ارتباط و  ها بههمان میزان که سازمان (. به15)

جویند، طراحی تعامل با کاربران خود از اینترنت بهره می

 مناسب صفحات وب آنها به موضوع اصلی در این

ها تبدیل شده است. جلب نظر کاربران و حفظ سازمان

نیازمند دانش عمیق دربارة نیازهای اطالعاتی کاربران آنها، 

 (.7موقع راهکارهاست ) و تشخیص به

ها بیشتر از ها برای سازمانسایتامروزه اهمیت وب

محصوالت و خدمات آنهاست، زیرا اکثر محصوالت با 

ها رسد. بنابراین سازماناستفاده از اینترنت به فروش می

ه انتظارات مشتریان را سایتی باشند کباید دارای وب

های زیادی بر اهمیت نظر برآورده کند. همچنین پژوهش

-ها تأکید داشتهسایتعنوان مشتریان اصلی وب کاربران به

 (.1،11،13،14،17،18اند )

در  2007در سال  4و بارنز 3، هوپ2، اورمان1تات

تحقیقی با هدف ارزیابی کیفیت خدمات مورد استنباط در 

انشگاهی، ابتدا به بررسی نسخة جدید های وب ددرگاه

کوال( پرداختند و سپس کارایی این  کوال )ایمدل وب

های دانشگاهی به تصویر کشیدند.  مدل را در ارزیابی درگاه

این پژوهش از لحاظ کارایی مدل و تطابق آن با جوامع 

رسانی الکترونیکی از ها در اطالعدانشگاهی و بررسی درگاه

اکز علمی و پژوهشی، توانسته است طریق صفحات وب مر

های ابعاد جدیدی از کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه

های ارزیابی کیفیت دانشگاهی را با تلفیقی که در مدل

صورت رویکرد نوینی در حوزة ارزیابی  انجام داده است، به

کیفیت خدمات الکترونیکی و صفحات وب دانشگاهی 

ونیکی در محیط وب، اعمال کند. در زمینة خدمات الکتر

واقعیت آن است که چنانچه کاربران برای استفادة هرچه 

سایت، قادر به شناخت و درک کیفیت موثرتر از یک وب

 های الزم آن نباشند و ندانند که یک مناسب و ویژگی

ها و شده باید از چه ویژگی سایت خوب طراحیوب

 هایی برخوردار باشد تا امکان دستیابی هر چهمشخصه

ناخواه  موثرتر به اطالعات مورد نیاز آنان را فراهم کند، خواه

دانند و آن را  استفاده از آن سایت را موجب اتالف وقت می

                                                           

1 . Tate 

2 . Evermann 

3 . Hoope 

4 . Barnez 
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 رو، برای ارزیابی کیفیت  این (. از3رها خواهند کرد )

شود که از آن جمله هایی استفاده میها از روشسایتوب

 کوالوب»توان به می
ابزارهای ارزیابی عنوان یکی از  به« 1

کوال ابزار  های الکترونیکی اشاره کرد. وبسایتکیفیت وب

مناسبی برای برآورد کیفیت مورد استنباط از عملکرد یک 

کوال و توسعة آن گیری وب(. اساس شکل4سازمان است )

های کیفی حاصل از کارگیری داده و با به 1998در سال 

روهی با ارزیابی مطالعات گروهی است. در این مطالعات گ

کیفیت اطالعات »های مدارس بازرگانی، مفهوم سایتوب

بیشتر از مفاهیم دیگری « شده توسط صفحات وب ارائه

همچون موضوعات بازرگانی و تجاری بررسی شده است 

کوال از آغاز پیدایش خود و در طی مدتی نزدیک (. وب8)

ر های مختلفی به خود دیده است و دبه ده سال، ویرایش

های گوناگون، با توجه به جامعة مورد مطالعه و پژوهش

نیازهای موجود، از انواع مختلف آن استفاده شده است که 

 0/4و  0/3، 0/2، 0/1کوال ترتیب وب توان آنها را بهمی

کوال، های آغازین وبنامید. در اولین مدل و پرسشنامه

 4که  مؤلفه بود 35سازه و  12بعد،  4این ابزار متشکل از 

ترتیب سودمندی، سهولت استفاده، سرگرمی و  بعد آن به

ارتباط متقابل نام داشت. این پرسشنامه، پایه و اساس 

های بعد شد؛ کوال در طراحیهای وب سایر انواع نسخه

کوال های اخیر، این مدل که به ایطوری که در نسخه به

مبتنی بر توسعة کارکرد کیفیت  تغییر نام داده است،

(QFDاست. در ساختار ای )ها سایتکوال، از کاربران وب

شده را براساس  های بررسی سایت شود تا وبخواسته می

فهرستی از موارد بیانگر کیفیت، ارزیابی کرده و این 

-ها را براساس اهمیتی که برایشان دارد، رتبهسایت وب

کوال، چندین مرتبه در معرض تغییر و  بندی کنند. ای

گرفته،  های انجام(. در بررسی7داده شده است )تکرار قرار 

کوال تغییر نام یافته  ( به ای0/4کوال )نسخة اخیر وب

                                                           

1 . Web Qual 

است و  0/3کوال  های وبتحلیل و است که مبتنی بر تجزیه

از طریق مطالعات گسترده، برای حمایت و غنای هر چه 

دست آمده است. تغییر عمدة این مدل،  بیشتر ابعاد آن به

کید بر کاربردپذیری نسبت به سایر موارد افزایش تأ

همچون کیفیت سایت است. همچنین این مدل بر تجارب 

 (. 17های سایت تأکید بیشتری دارد )کاربر و ویژگی

جویی در هزینه و زمان، نبود محدودیت در  صرفه

که وب  استدسترسی و روزآمدسازی اطالعات، از دالیلی 

اطالعاتی مبدل کرده گستر را به فراگیرترین محمل  جهان

ها نیز از دیرباز در پی افزایش ارتباط  است. مدیران سازمان

 منظور به اند وها و کاربران آنها بوده گاه سودمند میان وب

افزایش این ارتباط مؤثر و افزایش خرد و دانایی در سطح 

نظر از اند، زیرا اطالعات صرف جامعه، همواره تالش کرده

قرار خواهد گرفت، ارزش فراوانی  محملی که بر بستر آن

 تأثیررو، با توجه به  این انجامد. از دارد و به خلق دانایی می

ها در اعتالی سطح تولیدات علمی و اطالعاتی در  گاه وب

جامعه و افزایش رقابت میان آنها و در راستای رسیدن به 

علمی در جوامع مختلف بشری،  ةهای متعالی توسع هدف

ها و  گاه رسانی وبربران از خدمات اطالعکا اتدرک انتظار

سنجش کیفیت خدمات اطالعاتی آنها برای مدیران 

  (.1) استها ضروری سازمان

های ها در عرصهسایتمقوله طراحی و ارزیابی وب

یابد. سازمانی که سازمانی نیز اهمیتی دوچندان می

صفحات وب آن در استفاده و تعامل با کاربر با مشکل 

ت، طبیعی است که تصویر ضعیفی را از خود به روس روبه

-گذارد و جایگاه آن سازمان را نیز ضعیف مینمایش می

کند. بنابراین ضروری است که هر سازمانی با توجه به 

های کاربران، قادر به ارزیابی کیفیت ها و مالکادراک

تواند صفحات وب خود باشد. بدین ترتیب، سازمان می

ود ببخشد و در عرصة سازمانی در صفحات وب خود را بهب

 (.6برابر رقیبان خود به الگو تبدیل شود )
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توان به پژوهش گرفته، می در حوزة مطالعات انجام

( اشاره کرد که دریافت از نظر کاربران، 1386احمدی )

گاه  ها در بین سیزده وبگذاری سازهبیشترین میزان ارزش

ر بعد د« اطمینان»مورد مطالعه، متعلق به سازة 

است که آن را در وضعیت مطلوب قرار «  سودمندی»

گذاری از نظر کاربران دهد و کمترین میزان ارزش می

« سودمندی»در بعد « دهیزمان پاسخ»متعلق به سازة 

 (.1است )

فردی برخوردار است،  های منحصربهورزش از مشخصه

بودن، متغیر بودن،   از جمله ناملموس بودن، تفکیک

بینی ناپذیر بودن محصول و یره بودن و پیشغیرقابل ذخ

-خدمات ورزشی. از طرفی تمام ابعاد و فرایند بازار را می

توان با اینترنت و فناوری وب انجام داد. در همین زمینه 

عوامل »(، پژوهشی را با عنوان 2013) 1االهی و بوخاری

انجام دادند که « های اجتماعی سایت موثر بر کیفیت وب

داد جذابیت ظاهری تأثیر کمتری نسبت به  نتایج نشان

وری، حفظ حریم خصوصی و ...( دیگر عوامل )سرگرمی، بهره

 (.11های اجتماعی دارد )کنندگان از سایتبر رضایت استفاده

عنوان یک سازمان ورزشی رسمی  فدراسیون فوتبال به

کند جای ایران تالش می و البته پرطرفدار در جای

را از طریق صفحات وب در اختیار اطالعات تخصصی خود 

رو ضروری است که کیفیت  کاربران قرار دهد، ازاین

صفحات وب خود را از دیدگاه کاربران آنها بررسی و 

های صفحات وب  ها و قوت ارزیابی مستمر کند تا ضعف

این مراکز پژوهشی شناسایی شود و تصویری از کیفیت 

این  شده توسط صفحات وب اطالعات و خدمات ارائه

دست آید و فاصلة میان اهمیتی که کیفیت هر  سازمان به

سایت برای کاربر دارد با وضعیت فعلی و موجود که وب

 کند، تعیین شود.وی از این کیفیت، ارزیابی می

                                                           

1. Ellahi and Bokhari 

شده، محققان این پژوهش در  با توجه به موارد مطرح

های نظر داشتند با ارزیابی کیفیت صفحات وب فدراسیون

ها و  زارت ورزش از دیدگاه کاربران، ضعفوابسته به و

های ورزشی را شناسایی های صفحات وب این سازمان قوت

شده  کنند و تصویری از کیفیت اطالعات و خدمات ارائه

دست دهند. با توجه  ها بهتوسط صفحات وب این سازمان

به محبوبیت و جذابیت رشتة ورزشی فوتبال، در این 

سی شد. بدین ترتیب فاصلة تحقیق فدراسیون فوتبال برر

سایت برای کاربر دارد با  میان اهمیتی که کیفیت هر وب

 وضعیت فعلی و موجود که وی از این کیفیت ارزیابی 

ها و  شود تا ضعفکند، در این پژوهش بررسی میمی

نحو بهتری شناسایی شده و  ها و مشکالت به توانمندی

ها در یتسا راهکار و الگویی برای ارزیابی کیفیت وب

 های مختلف برای همتایان آن ارائه شود.عرصه

 

 تحقیقروش 

تحلیلی انجام گرفت.  روش پیمایشی پژوهش حاضر به

جامعة آماری شامل کلیة استادان و دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران 

(380=N،بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ) 

عنوان  گیری تصادفی بهنفر با استفاده از روش نمونه 191

 نمونه انتخاب شدند.

کوال  ابزار گردآوری پژوهش نسخة جدید پرسشنامة ای

کوال( بود که تات و همکاران در سال )ویرایش جدید وب

(. این پرسشنامه را 17از آن استفاده کردند ) 2007

کرده بودند. در  کاربران برای ارزیابی خدمات تهیه و تدوین

بعد اصلی  4کوال در قالب  های ابزار ای این پژوهش، مؤلفه

بندی شدند که آخرین سؤال، یعنی سؤال طبقه 34و 

شود و کاربر را در ارائة ، سؤال باز تلقی می34سؤال 

نظرهای کلی و برداشت خود از کیفیت صفحات وب، آزاد 

کیفیت محتوا؛ اند از:  ترتیب عبارت بعد به 4گذارد. این می
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پذیری؛ کیفیت تعامل خدمات؛ و کاربردپذیری یا استفاده

 کیفیت و امنیت تبادالت.

کوال، نظر کاربران را در خصوص کیفیت صفحات  ای

سو کاربر، وضعیت   سنجد؛ از یکوب در دو ردیف می

 کیفیت را در حال حاضر و در موقعیت کنونی ارزیابی 

سایت  از کیفیت وب کند و در سوی دیگر آنچه را کهمی

سایت ترتیب وبسنجد. بدینآل انتظار دارد میطور ایده به

، 33شود. در سؤال بندی میدر دو ردیف کیفیت رتبه

شود و سایت از دیدگاه کاربر سنجیده میکیفیت کلی وب

عنوان یک  طور که پیشتر اشاره شد، بهدر سؤال آخر، همان

خصوص کیفیت سایت  سؤال باز، دیدگاه و نظر کاربران در

شود. شایان ذکر است برای استفاده از  بررسی می

ها، ابتدا روایی محتوایی و صوری آنها را هشت پرسشنامه

 ابزار تن از متخصصان بازاریابی ورزشی تأیید کردند. پایایی

 با( n=30) مقدماتی مطالعة یک اجرای از پس گیریاندازه

 ترتیب برای هب کرونباخ آلفای ضریب روش از استفاده

کوال محتوا، کیفیت و امنیت  ای های پرسشنامةمؤلفه

، 70/0، 85/0 تبادالت، کاربردپذیری و تعامل و خدمات

همچنین پایایی کل پرسشنامه . شد تأیید 82/0و  75/0

های ها روشوتحلیل داده دست آمد. برای تجزیه به 76/0

 آماری توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و آمار

ای، تی همبسته و نمونه استنباطی )آزمون تی تک

کار  به 21نسخة  SPSSافزار ویلکاکسون( با استفاده از نرم

 گرفته شد.

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 55دهندگان زن و درصد پاسخ 45 ها، براساس یافته

کنندگان دانشجوی درصد شرکت 1/68درصد مرد بودند. 

د دانشجوی مقطع درص 5/22ارشد،  مقطع کارشناسی

 درصد دارای دکتری )استاد( بودند. 4/9دکتری و 

دهندة وجود فاصله در  نشان 1های جدول یافته

شده از سوی کاربران به کیفیت  میانگین امتیازهای داده

شده در دو وضعیت موجود و مورد  صفحات وب بررسی

انتظار است. بیشترین فاصله، بین میانگین امتیازها در بعد 

( و 607/2و امنیت تبادالت در وضعیت موجود ) کیفیت

(، و کمترین فاصله در 780/5وضعیت مورد انتظار )

میانگین امتیازهای بعد کیفیت تعامل خدمات در وضعیت 

( وجود 668/5( و وضعیت مورد انتظار )833/2موجود )

شده به بعد کیفیت  دارد. بیشترین میانگین امتیازهای داده

( و 780/5وضعیت مورد انتظار )و امنیت تبادالت در 

کمترین میانگین امتیازها در بعد کیفیت محتوا در 

 شود.( مشاهده می593/2وضعیت موجود )

اسمیرنوف نشان داد توزیع -نتایج آزمون کولموگروف

ها در ابعاد کیفیت و امنیت تبادالت، کیفیت تعامل داده

د خدمات و دیدگاه کلی کاربران نرمال بود؛ اما در ابعا

کیفیت محتوا و کاربردپذیری غیرنرمال بود. از آزمون تی 

ای برای بررسی ابعاد کیفیت نمونه همبسته و تی تک

امنیت مبادالت الکترونیکی، کیفیت تعامل خدمات و 

دیدگاه کلی کاربران صفحات وب فدراسیون فوتبال اسفاده 

 (.3و  2های  شد )جدول

، سطح معناداری 3و  2 های های جدولبراساس یافته

در هر یک از ابعاد کیفیت امنیت مبادالت الکترونیکی، 

کیفیت تعامل خدمات و دیدگاه کلی کاربران نسبت به 

کیفیت صفحات وب فدراسیون فوتبال، در دو وضعیت 

تر از سطح معناداری است؛ موجود و مورد انتظار پایین

موجود  گیری کرد که بین وضعیتتوان نتیجهبنابراین می

شده در  و وضعیت مورد انتظار کیفیت صفحات وب بررسی

ابعاد کیفیت امنیت مبادالت الکترونیکی و کیفیت تعامل 

خدمات و دیدگاه کلی کاربران از کیفیت صفحات وب 

 فدراسیون فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
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 ایت فدراسیون فوتبالسهای توصیفی وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار وب. آماره1جدول 

 حداکثر امتیاز حداقل امتیاز انحراف استاندارد ±میانگین  وضعیت بعد

 کیفیت محتوا
 86/3 57/1 593/2±474/0 موجود

 43/6 71/4 664/5±348/0 مورد انتظار

 کیفیت و امنیت تبادالت
 00/4 57/1 607/2±494/0 موجود

 57/6 00/5 780/5±357/0 مورد انتظار

 ذیریکاربردپ
 80/3 80/1 653/2±418/0 موجود

 50/6 90/4 705/5±328/0 مورد انتظار

 کیفیت تعامل خدمات
 00/4 63/1 833/2±454/0 موجود

 88/6 38/4 668/5±471/0 مورد انتظار

 00/7 00/1 785/3±294/1 کلی دیدگاه کلی کاربران

 

 وضعیت مورد انتظار کیفیت صفحات وب. نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسة وضعیت موجود و 2جدول 
 سطح معناداری درجة آزادی t میانگین ± انحراف استاندارد وضعیت بعد

کیفیت امنیت مبادالت 

 الکترونیکی

 607/2±035/0 موجود
85/76 190 001/0 

 780/5±025/0 مورد انتظار

 کیفیت تعامل خدمات
 833/2±328/0 موجود

41/54 190 001/0 
 668/5±341/0 رمورد انتظا

 

 ای برای بررسی وضعیت موجود کیفیت صفحات وبنمونه . نتایج آزمون تی تک3جدول 

 تعداد سطح معناداری درجة آزادی t میانگین ±انحراف استاندارد  وضعیت بعد

 191 003/0 190 04/3 785/3±936/0 کلی دیدگاه کلی

 

 ی مقایسة وضعیت موجود و مورد انتظار کیفیت صفحات وب. نتایج آزمون غیرپارامتریک ویلکاکسون برا4جدول 

 تعداد سطح معناداری هامجموع رتبه هامیانگین رتبه وضعیت بعد

 کیفیت محتوا
 32/1084 29/47 موجود

001/0 191 
 00/18336 00/96 مورد انتظار

 کاربردپذیری
 32/1084 29/47 موجود

001/0 191 
 00/18336 00/96 مورد انتظار

 

 

نتایج آزمون ویلکاکسون نشان از  4با توجه به جدول 

 تر بودن سطح معناداری از سطح خطا دارد.  کوچک

های این بخش بیانگر معنادار بودن تفاوت بین یافته

وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار کیفیت صفحات وب 

شده در دو بعد )کیفیت محتوا( و )کاربردپذیری( از  بررسی

 سایت است.ران این وبدیدگاه کارب

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 سایتوب کیفیت ارزیابیمنظور  به پژوهش این

ة رشتاستادان  و دانشجویان نظر طبقفوتبال  فدراسیون

ها، وجود  گرفت. یافته انجام ورزشی علوم و بدنی تربیت

شده به کیفیت  فاصله در میانگین و میانة امتیازهای داده

موجود و مورد انتظار را نشان  این صفحات در دو وضعیت

 داد. 
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بیشترین فاصله بین وضعیت موجود و مورد انتظار در 

بعد کیفیت و امنیت تبادالت، و کمترین فاصله در بعد 

شود. در بررسی پراکندگی تعامل خدمات مشاهده می

شده از سوی کاربران، بین میانة امتیازهای  امتیازهای داده

د و مورد انتظار نیز این شده در دو وضعیت موجو داده

امتیازها در ناحیة  شود و پراکندگیفاصله مشاهده می

دهندة باالتر قرار گرفتن امتیازهای سطح مورد  میانه، نشان

انتظار در مقایسه با وضعیت موجود در کلیة ابعاد و دیدگاه 

 کلی کاربران از کیفیت صفحات است.

و دیدگاه کوال  در بررسی ابعاد چهارگانة پرسشنامة ای

شده، در تمامی  کلی کاربران از کیفیت صفحات وب بررسی

ابعاد پرسشنامه، تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و 

خورد. بدین صورت که با استفاده مورد انتظار به چشم می

های آماری ویلکاکسون، تی همبسته و تی  از آزمون

تر از سطح خطا  ای، سطح معناداری کوچکنمونه تک

شد. وجود این فاصله و تفاوت معنادار، دقت در  محاسبه

طراحی این صفحات و برطرف کردن اشکاالت صفحات 

ترتیب کند. بدین وب فدراسیون فوتبال را ایجاب می

های ورزشی سایتمدیران فدراسیون فوتبال و سایر وب

توانند با کاهش فاصله میان کیفیت موجود و فعلی با می

لوب این صفحات، رضایت کیفیت مورد انتظار و مط

ای را کاربران خود را جلب کنند و عملکرد شفاف و بهینه

 از خود به نمایش بگذارند.

های در مقایسة نتایج این پژوهش با بیشتر پژوهش

گرفته، که رویکرد تجارت الکترونیکی را سرلوحة  انجام

اند، از دیدگاه کیفیت و امنیت پژوهش خود قرار داده

نیکی، نتایج این پژوهش مبین تازگی این مبادالت الکترو

کننده و استقبال کاربران از  مفهوم در میان جامعة استفاده

کاربرد فراهم کردن تسهیالت تجارت الکترونیک است. 

عنوان مثال، فراهم کردن امکانات مبادالت الکترونیکی،  به

مانند تهیه و خرید اقالم مورد نیاز کاربران از طریق سایت 

وش اینترنتی محصوالت ورزشی با آرم تیم همچون فر

همراه تسهیالت و امکانات آن در صفحات وب  ملی، به

شده در بخش سؤال  فدراسیون از جمله پیشنهادهای ارائه

 باز پژوهش توسط کاربران است.

نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین فاصله بین 

وضعیت موجود و مورد انتظار در دو بعد کاربردپذیری و 

فیت و امنیت تبادالت، و کمترین فاصله در بعد محتوا کی

های ها با نتایج پژوهشوجود دارد. این یافته

( و 1391نژاد و همکاران )(، مرادی1388محمداسماعیل )

(. امروزه 4، 5، 10( همخوانی داشت )2013االنگووان )

ها بیشتر از محصوالت و ها برای سازمانسایتاهمیت وب

زیرا بیشتر محصوالت با استفاده از خدمات آنهاست؛ 

ها باید  (. بنابراین سازمان5رسد )اینترنت به فروش می

سایتی باشند که انتظارات مشتریان را برآورده دارای وب

ها سایتتوان گفت عواملی که در موفقیت وبکند و می

تأثیر دارند شامل کیفیت اطالعات، کارایی سیستم، قابلیت 

بودن، کیفیت سیستم و کیفیت یادگیری، خوشایند 

 خدمات است.

 سایتوب یک در ارزش عنوان بهه ک مواردی از یکی

. استر و کیفیت تعامل خدمات اعتبا، شدهه شناخت

 روابط در اعتمادافزایش  بموج اطالعات انتقال در صداقت

 باید سایتوب یک صفحات طراحی همچنین. شودمی

 وه صفح یک در ااجز سازگاری عبارتی به یا باشدهمسان 

 تعاملکیفیت  ضمن در. باشده داشت وجود صفحات بین

سبب  سایتوب بازدیدکنندگان بینقوی  ارتباط وخدمات 

 بازگشت احتمال وشود  می سایتوب ارزشافزایش 

 .آوردمی فراهم را بازدیدکنندگان

 آماریة نمون دیدگاه از سایت،وب کیفیتطور کلی  به

-وب اینبه صفحات  دقت با .شد گزارش پایینی سطح در

 یکسان طراحی ازسایت  ه وبک است مشخص کامالً سایت

کار  کیفیت حتیه ک بردمی بهره خاصی خالقیت بدون و
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هی توج . بیآوردمی پایین شخصی وبالگ یک سطحرا تا 

-فونت از استفاده عدم وه کاررفت به هایرنگ یهنگامهه ب

 کیفیتکاهش ، سبب مطلوب هایاندازه در و مناسب های

 طراحی در امروزه. است شده فدراسیون سایتوب بصری

 2هایماژول و 1اسالیدشوها متحرک، تصاویر از هاسایتوب

 دره ک شودمی استفاده سایتوب زیباسازی برای مناسب

 نشد. مشاهده خاصینوآوری  فدراسیون این هایسایتوب

 سهولت سایت، کردن پیدا راحت راکاربردپذیری 

ة صفحه ب بازگشت سهولت موضوع، یک جویو جست

 یا محصولدامنة  و ویژه اطالعات یافتن سهولت اصلی،

، عالئم از مناسبة استفاد. اندکرده تعریف خدمت

 در کاربرانه ب ودهد  می کاهش را سیستم پیچیدگی

 سهولت(. 16) کندمی کمک سیستم با راحت تعامل

 جویو جست سهولت و هالینک وضوح و مرورگری

. شودمی سایتوبة استفاد قابلیتسبب افزایش  اطالعات

ه ک باشد مطمئن باید سایتوبه ب ورود هنگام به شخص

 تالش نیازمند، سایتوب ایناز  استفادهة نحو یادگیری

 متغیر از کاربران ارزیابی. است ذهنی لحاظ از اندکی

 در را مطالب محتوای، است پایینی سطح در محتواکیفیت 

 تازگی و موضوعی پوشش صحت، تراکم، یممفاه البق

 محتوای(. 9) کنندمی بیان سایتوب کیفیت ارزیابیبرای 

 سایتوب اطالعات کیفیت ارزیابی معیارهای از یکی وب

 اطالعات،ن بود گردش در و بودن مربوطه براساس ک است

 گیریاندازه اطالعات بودن غنی و عمق بودن، درک قابل

 گستردگیه به توج باال فوتب فدراسیون. شودمی

 هایهحیط روی برر مانو قدرت و ورزش در موضوعات

-وب در مطالب محتوایه ب بیشتریه توج باید مختلف

 هایهمقال و مطالب از استفاده. باشده داشتخود  سایت

 دومشه وفور هب سایت وبسراسر  درمنبع  بدون و قدیمی

 .است
                                                           

1 . Slideshow 

2 . Module 

بران در در نهایت، بررسی نظرها و پیشنهادهای کار

شده در این پژوهش  خصوص کیفیت صفحات وب بررسی

دهند که مواردی همچون روزآمد نبودن سایت،  نشان می

اطالعات قدیمی، ناتوانی در برقراری تبادالت الکترونیکی، 

مند برای کار و تعامل با نبود وجود ساختار منسجم و نظام

وب سایت، دسترسی به اطالعات قدیمی، دسترسی 

ه اطالعات جدید، کیفیت پایین اطالعات نداشتن ب

گرفته در وب سایت و سرعت بارگذاری نامناسب  قرار

صفحات از جمله انتقادها و مشکالتی هستند که کاربران 

رو هستند و  سایت با آنها روبه در کار و تعامل با وب

شوند. همچنین سایت تلقی میهای وب ضعف

ته برای تعامل با یاف پیشنهادهایی چون ایجاد ساختار نظام

-سازی خدمات تحویل مدرک و آگاهیسایت، فراهموب

رسانی از طریق صفحات وب مذکور، ارتقای سطح فنی 

کارگیری عناصر  سایت، جذابیت در صفحات وب، بهوب

گرافیکی و انیمیشن در این صفحات و طراحی و بازطراحی 

این صفحات در راستای ارتقا و بهبود کیفیت آنها بیان 

 بود. شده

ه شایست بریممی سر به اطالعات عصر دره ک امروزه

 طراحیة خبر کارشناسانفوتبال از  فدراسیونه ک است

 ود نک استفاده مشتریانه ب اطالعاتبرای عرضة  سایتوب

 تاارتقا دهد  زیادی حد تا را استفاده قابلیت و جذابیت

 شود. جهانی استانداردهای با مطابقسایت  وب
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