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دريافت1مقاله:94/3/231
پذيرش1مقاله:94/6/281

چكيده
با1گسترش1ارتباطات1الکترونيکی1و1اينترنتی،1نياز1به1طراحی1وب1سايت11برای1دانشگاه1ها1بيشتر1شده1و1جذب1
كاربران1به1اين1وب1سايت1ها1و1اطالع1رسانی1از1اين1طريق،1از1اهداف1اوليه11اين1مراكز1گرديده1است.1در1اين11راستا،1
طراحِی1بصرِی1اين1وب1سايت1ها1حائز1اهميت1است1و1شناسايی1معيارهای1طراحی،1به1بهبود1آنها1كمك1شايانی1می كند.1
بررسی1اشکاالت1بصرِی1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1در1مقايسه1با1ويژگی1های1بصرِی1مشترك1ميان1وب1سايت1های1
موفِق1دانشگاه1های1جهان1و1يافتن1شباهت1ها1و1تفاوت1های1ميان1عناصر1بصری1اين1دو1گروه،1پرسش1ها1و1اهداف11اصلی1
اين1پژوهش1هستند.1برای1تحقق1اين1اهداف،1با1روش1تحقيق1تطبيقی-1توصيفی1و1استفاده1از1روش1های1كيفی1
و1كّمی1شبه1آماری1در1توليد1و1تحليل1داده1ها،1از1دو1جامعه11وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1و1ايران،1نمونه1هايی1
براساس1رتبه11علمی1دانشگاه1و1رتبه11وب1سايت1آنها1انتخاب1شد.1در1هر1جامعه،1531وب1سايت1از1دانشگاه11های1مختلف1
از1نظر1گروه1آموزشی1و1محل1دانشگاه،1درنظر1گرفته1شد1و1ويژگی1های1عناصر1بصری1آنها1مانند1نوشته1ها،1رنگ1ها،1
به1طور1 تعيين1شده،1 ازپيش11 با1گزينه1های1 به1وسيله1يك1چك1ليست1محقق1ساخته1 1... و1 تصاويِر1متحرك1 عکس1ها،1

جداگانه1موردآزمون1قرار1گرفت.1سپس1به1كمك1آزمون1آماری1كای1دو1مورد1تحليل1آماری1قرار1گرفت.
براساس1نتايج1اين1بررسی،1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان،1در1ويژگی1هايی1مانند1انتخاب1رنگ،1عدم1
استفاده1از1بافت1در1زمينه،1روش1متمايزكردن1لينك1ها،1تعداد1و1تنوع1اندازه1عکس1ها1و1تقسيم1بندی1سه1يا1چهارستونی1
صفحه1اصلی1به1صورتی1هم1سان1عمل1می1كنند.1تفاوت1عملکرد1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1و1ايران1بيشتر1در1
موارد1مربوط1به1تايپ1و1نوشته1ها1مانند1استفاده1از1خط1دور1برای1تيترها،1تنوع1زياد1نوع1تايپ1فيس1ها،1تنوع1كم1در1
اندازه1نوشته1ها،1فاصله1كم1بين1خطوط1متن1در1وب1سايت1های1ايرانی1است.1همچنين1وب1سايت1های1ايرانی،1عالوه1بر1
نمايش1اساليد،1از1تصاوير1متحرك1هم1استفاده1می1كنند1و1معموال1ًساير1صفحات1وب1سايت1های1آنها1از1نظر1رنگ1و1

تركيب1بندی1با1صفحه1اصلی1هم1آهنگی1ندارند.

كليدواژگان: وب1سايت،1وب1سايت11دانشگاه،1طراحی1وب1سايت،1طراحی1گرافيك،1طراحی1وب1سايت1های1دانشگاهی1ايران.

تطبیقویژگیهایبصریوبسایتهایدانشگاههایمطرحجهانبا
وبسایتهایدانشگاههایایران

safa.ghasemi@gmail.com11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1دانشجوی1كارشناسی1ارشد1ارتباط1تصويری،1دانشکده1تجسمی،1دانشگاه1هنر،1تهران*
**11استاديار،1دانشکده1تجسمی،1دانشگاه1هنر،1تهران.
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مقدمه

وب1سايت1مجموعه1ای1به1هم1پيوسته1از1صفحات1بارگذاری1شده1
روی1شبکه1جهانی1وب1است1كه1با1استفاده1از1عناصر1بصری1مانند1
عکس1،1نوشته1،1رنگ11و1تصاويِر1متحرك،1امکان1ارتباِط1كاربر1را1در1
جهت1اهداف1صاحباِن1وب1سايت1فراهم1می1كند.1عاملی1)1387(1
طراحی1رابط1كاربری1ِ1يك1وب1سايت1را1اولين1عنصر1مؤثر1برای1
شکل1گيری1ارتباط1ميان1كاربر1و1فضای1وب1سايت1می1داند.1به1
عقيده1رابينز1و1هلمز12)1389(،1وب1سايت،11نخستين1اثرگذاری1
يك1سازمان1را1نشان1می1دهد1و1زيبايی1آن،1باعث1ايجاد1يك1
ديد1حرفه1ای1و1مثبت1در1كاربر1نسبت1به1سازماِن1صاحِب1آن1
وب1سايت1می1شود1و1همچنين1تماس1و1ارتباط1مناسب1ميان1
اين1دو1را1فراهم1می1كند.1صفحاتی1كه1خوب1طراحی1شده1اند1در1
وب1سايت1ها،1اعتماد،1لذت1و1بهره1مندی1را1به1كاربر1القا1می1كنند1و1
موجب1می1شوند1كه1آنها1بيشتر1در1وب1سايت1بمانند1و1هم1زمان1

به1انتقال1مفاهيم1و1اهداف1سايت1كمك1می1كنند.
ايتن13)2003(،1عناصر1بصرِی1وب1سايت1ها1را1اولين1و1مهم1ترين1
بخِش1آنها1در1ارتباط1با1مخاطب1می1داند1و1از1نظر1او1شيوه1درست1
طراحی1و1نمايِش1آنها1می1تواند1ارتباط1ميان1وب1سايت1و1كاربر1
را1تقويت1كند.1زبان1بصرِی1مناسب1در1وب1سايت،11هم1می1تواند1
به1مسيريابی1و1پيداكردن1اطالعات1موردنياز1كمك1نمايد1و1
هم1در1ذهن1مخاطب1نمادی1از1مؤسسه1يا1شركِت1مسئول1آن1
وب1سايت1را1شکل1دهد.1برای1مثال،1استفاده1از1دكمه1های1
سه1بعدی1و1متمايزكردِن1لينك1های1اصلی1با1يك1رنِگ1خاص1
در1تمام1صفحات،1می1تواند1شخصيت1ويژه1ای1به1يك1وب1سايت1
ببخشد.1درهمين1راستا،1حقيقی1نسب1و1تابعين1)1387(،1با1
تأكيد1بر1هدف1وب1سايت1در1جذب1مشتريان1و1مخاطبان1و1ايجاد1
ارزش1برای1آنان،1معتقدند1كه1مجموعه1اصول1زيبايی1در1يك1
وب1سايت1)كه1آن1را1شامل1عناصر1گرافيکی،1رنگ،1شيوه1های1
طراحی1و1صفحه1آرايی11می1دانند(،1برای1وب1سايت،1شخصيت،1
هويت1و1نام1تجاری1ايجاد1می1كند.1استفاده1مناسب1از1عالئم،1
1پيچيدگِی1سيستم1را1كاهش1می1دهد1و1به1استفاده1كنند1گان1كمك1
می1كند1تا1تعامِل1آسان1تر1و1مؤثرتری1با1سيستم1داشته11باشند.
در1طراحی1وب1سايت1ها،1همچون1ديگر1حوزه1های1مطرح1
به1كار1گرفته1 بصری1مختلفی1 عناصر1 گرافيك،1 در1طراحی1
می1شوند1و1ويژگی1هايی1ماننِد1رنگ،1شکل،1اندازه،1بافت1و...1
در1وب1سايت1ها1نيز1اهميت1دارند.1شناسايی1و1به1كارگيرِی1
استانداردهايی1برای1طراحی1و1انتخاب1اين1ويژگی1ها،1می1تواند1
عالوه1بر1زيبايی،1برای1برقراری1ارتباط1با1كاربر1نيز1مفيد1باشد.1
نيلسن14)2004(1رعايت1استانداردها1را1يکی1از1داليل11ِمهم1
صرف1زمان1بيشتر1كاربران1در1وب1سايت1می1داند.1او1معتقد1است1
اگر1وب1سايت1ها1از1راه1حل1های1يکسانی1برای1نمايش1بخش1های1

مختلف1و1انجام1فرمان1های1كاربران1بهره1گيرند،1كاربران1رغبت1
بيشتری1برای1بازديد1و1استفاده1مجدد1از1وب1سايت1خواهند1
داشت.1اين1مسئله،1ضرورت1رعايت1استانداردها1را1در1بهبود1
كارايی1وب1سايت1ها1روشن1می1كند.1رابينز1و1هلمز1)1389(1
نيز1وجود1اين1استانداردها1و1راهنماها1را1حائز1اهميت1دانسته1
و1تأكيد1می1كنند1كه1اين1رهنمودها1قصد1ندارند1كه1از1بروز1
خالقيت1جلوگيری1كنند،1بلکه1فقط1حدود1و1ضوابطی1را1مشخص1
می1كنند1كه1در1چارچوب1آنها،1خالقيت1طراحان،1به1كارايی1

و1اثربخشِی1كلی1ِوب1سايت1كمك1می1كند.
يکی1از1راه1های1به1دست1آوردن1استاندارد1های1طراحِی1مناسب1
وب1سايت1های1دانشگاهی،1مشاهده11و1بررسی1نمونه1ها1ی1موفق1
با1 اين1وب1سايت1ها1 است،1چراكه1 اين1وب1سايت1ها1در1جهان1
بهره1گرفتن1از1روش1های1مناسِب1طراحی،1در1اطالع1رسانی1و1
تعامل1با1مخاطباِن1خود1موفق1بوده1اند؛1و1بررسی1داليل1اين1موفقيت1
می1تواند1جزئيات1مؤثر1در1طراحی1را1مشخص1كند.1بنابراين،1هدف1
اصلی1اين1پژوهش،1ابتدا1استخراج1ويژگی1های1بصرِی1مشترك1
ميان1وب1سايت1های1موفِق1دانشگاه1های1جهان،1و1سپس1مقايسه1
اين1ويژگی1ها1در1وب1سايت1های1نمونه1های1ايرانی1بوده1است.1برای1
نيل1به1اين1هدف،1مهم1ترين1پرسش1يافتن1شباهت1ها1و1تفاوت1ها1
ميان1عناصر1بصری1وب1سايت11های1دانشگاه1های1مطرح1جهان1و1

وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1است.

پيشينه پژوهش

بيشتر1ادبيات1موجود1در1زمينه1اين1پژوهش،1به1وب1سايت1
و1طراحی1آن1به1طور1كل1مربوط1است.1از1ميان1پژوهش1هايی1
كه1مستقيم1به1طراحی1وب1سايت1دانشگاه1ها1پرداخته1اند،1مقاله1
"بررسی1تطبيقی1وب1سايت1های1برتر1دانشگاه1های1جهان1و1
با1موضوع1 برای1دانشگاه1های1كشور"1 الگويی1مناسب1 ارائه1
تحقيق1حاضر1مشابهت1های1فراوانی1دارد.1اين1مقاله1به1قلم1
شمس1السادات1زاهدی1)1390(1و1براساس1مقاله1مشابهی1از1
يو15و1جين16)2004(،1"1ارزيابی1صفحه1اصلی11001وب1سايت1
دانشگاه1های1برتر1جهان"1نوشته11شده1است.1زاهدی1در1اين1
مقاله1به1بررسی1ويژگی1های1يك1وب1سايت1ايده1آل1پرداخته1
و1از1ميان1ويژگی1های1بصری1به1تعداد1رنگ1های1استفاده1شده1
به1صورت1محدود1و1كمتر1از1چهار1رنگ،1استفاده1از1رنگ1های1
روشن1برای1پس1زمينه،1پرهيز1از1به1كارگيری1فونت1های1متفاوت،1
استفاده1از1فضای1تنفس1و1قراردادن1تعداد1محدود1عکس11ها1

در1صفحه1اشاره1می1كند.
طراحی1 شيوه1های1 "بررسی1 در1 1)1390( احمدی1مقدم1
وب1سايت1های1تعاملی"،1هدف1بررسِی1وب1سايت1ها1را1مطابقت1دادن1
با1معيارهای1ارزيابی1وب1سايت1ها1قرار1داده1است.1معيارهايی1
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مانند:1مفيدبودن،1سهولت1استفاده،1خوشايندِی1كاربر1و...1كه1
هركدام1از1اين1معيارها1می1توانند1هم1بخش1بصری1و1هم1بخش1
محتوايی1سايت1را1شامل1شوند.1او1در1بخش1بررسِی1بصری1
وب1سايت1ها1عواملی1مانند1ويژگی1های1نوشته1ها،1لوگوی1طرح1كلی1
سايت1و1تصاوير1به1كاررفته1را1بررسی1كرده1است.1صفوراسادات1
فتاحی1معصوم1)1383(،1داليل1وجوِد1وب1سايت11های1تجاری1
را1امکان1دسترسی1در1هر1زمان1و1از1هر1مکان،1سهولت1ارتباط1
با1مخاطب1و1امکان1تماس1می1داند1و1عواملی1مانند1متن،1صدا،1
ويدئو،1لينك،1فرم1ها1و1نوارها1را1در1اين1وب1سايت1ها1برای1تعامل1

با1مخاطب1مهم1می1شمارد.
مهريزی1ثانی1و1خزايی1)1394(1در1مقاله1"نقش1تفاوت1
فرهنگی1در1تعامل1مخاطبان1با1وب1گاه"،1تأثير1فرهنگ1و1عادات1
رفتاری1مخاطبان1را1بر1طراحی1صفحات1وب1برای1ايجاد1انگيزه1
ارتباط1و1افزايش1توانايی1درك1و1تعامل1آنان1موردبررسی1قرار1
داده1اند.1دراين1راستا،1به1شيوه1های1هويت1بخش–1با1مطالعه1
موردی1وب1سايت1های1سه1كشور1آلمان،1روسيه1و1چين-1و1
تأثير1فناوری1و1امکانات1زيربنايی1بر1زيبايی1وب1سايت1ها1توجه1
داشته1اند.1اين1دو1محقق1در1مقاله1ديگری1"تکوين1معيارهای1
زيبايی1شناسی1صفحات1وب1ايران"،1با1تکيه1بر1تحليل1محتوای1
نظرات1طراحان1وب1ايرانی1نشان1داده1اند1كه1مخاطبان1ايرانی1
تمايل1به1استفاده1از1وب1سايت11های1ساده1طراحی1شده1با1الگوهای1

تکراری1مشخص1دارند1)مهريزی1ثانی1و1خزايی،13931(.
نيلسن1)1999(1در1مقاله1"آيا1استانداردهای1طراحی1كاربری،1
خالقيت1را1محدود1می1كند؟"،1خاطرنشان1می1كند1باوجودی1
كه1هيچ1استاندارد1طراحی1هرگز1نمی1تواند1يك1رابط1كاربری1
كاماًل1مشخص1تعريف1كند،1استانداردها1عموما1ًكمك1می1كنند1
تا1كاربران1مفاهيم1و1ارجاعاِت1عناصر1گرافيکی1را1درك1كرده1و1
به1راحتی1بتوانند1آنها1را1در1صفحه1پيدا1كنند.1از1سويی1ديگر،1
انتخاب1از1ميان1استانداردهای1مختلف1را1كه1مناسب1با1طراحِی1
يك1وب1سايت1خاص1باشد،1عامل1مهمی1برای1به1كارگيری1
خالقيت1درراستای1اهداِف1وب1سايت1می1داند.1غفاری1و1علی1پور1
)1388(1سهولت1اتصال،1راحتِی1جست1وجو1و1محيط1فرامتنی1
و1چندرسانه1ای1بودن1در1وب1سايت1ها1را1برای1تبادل1اطالعات1
به1دليل1رعايت1استانداردها1و1يکپارچگی1تعامل1با1مخاطب،1

دليل1رشد1روزافزوِن1شبکه1وب1می1دانند.
مشاهده1وب1سايت1های1دانشگاه1ها1نمايان1گر1اين1مسئله1
است1كه1دانشگاه1ها1نيز1در1جهت1پيش1برد1بسياری1از1اهداف1
خود1از1وب1سايت1ها1بهره1می1گيرند؛1اهدافی1مانند:1اطالع1رسانی1
از1رويدادها1و1برنامه1های1دانشگاه،1ايجاد1تعامِل1آسان1تر1ميان1
دانشجو1با1اساتيد1و1ساير1مسئوالن1دانشگاه،1اشتراك1گذاری1
فايل1ها1و1گزارش1برنامه1ها1برای1پويايِی1علمِی1بيشتر،1تسهيل1

ثبت1نام1در1كالس1ها1و1امور1فوق1برنامه1و...1.1در1اين11راستا،1دو1
هدف1مهِم1ايجاد1انگيزه1برای1رجوع1بيشتر1به1وب1سايت1دانشگاه1
و1سهولت1استفاده1از1آن،1وابستگِی1مستقيم1به1شيوه1طراحی1و1
ويژگی1های1بصرِی1وب1سايت1دارد.1شناسايی1شيوه1های1مناسِب1
طراحی1و1به1كاربستن1آنها1می1تواند1دانشگاه1ها1را1در1رسيدن1

به1اين1اهداف1ياری1دهد.

روش پژوهش

پژوهش1حاضر1از1نوع1تطبيقی-1توصيفی1بوده1و1در1توليد1
و1تحليل1داده1ها1از1روش1های1كيفی1و1كّمی1شبه1آماری1سود1
جسته1است.1دو1جامعه1هدِف1اين1پژوهش،1وب1سايت1های1
تمام1دانشگاه1های1جهان1و1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1
هستند1كه1روی1شبکه1جهانی1وب1قرار1دارند.1اين1وب1سايت1ها1
)دست1كم1صفحات1اصلی1آنها(1از1طريق1جست1وجو1در1وب،1
قابل1دسترسی1اند.1در1اين1شرايط1كه1گستره1جمعيت1در1جامعه1
هدف1نامشخص1است،1فليك17)1388(1روش1نمونه1گيری1
نظری1را1پيشنهاد1می1كند.1در1اين1روش،1ويژگی1های1جمعيت1
اصلی1ازپيش1شناخته1شده1نيست1و1انتخاب1مؤلفه1های1نمونه1
براساس1معيارهايی1كه1محقق1درنظر1می1گيرد،1انجام1می1شود.1
اين1معيارها1براساس1محتوای1نمونه1ها1و1برمبنای1مرتبط1بودن1
و1قابل1استفاده1بودن1در1پيش1فرض1های1تحقيق1تعيين1می1شوند.
انتخاب1نمونه1های1جهان،1از1وب1سايِت1تی1اچ1ای،18 برای1
دانشگاه هايی1با1رتبه1باال1در1گروه های1آموزشی1مختلف1از1
قاره های1متفاوت1انتخاب1شدند.1جايگاه1وب سايت1اين1دانشگاه ها1
در1وب متريکس9 نيز1بررسی1شد.1از1ميان1آنها،1وب1سايت های1
انگليسی1كه1در1هر1دو1پايگاه1داده1از1رتبه1بااليی1برخوردار1
بودند،1انتخاب1گرديدند.110نظر1به11اين1كه1در1دو1وب1سايت1ِ1
تی1اچ1ای1و1وب1متريکس،1دانشگاه1ها1يا1دانشکده11های1هنری1
جداگانه1بررسی1نشده1اند1و1احتمال1می1رفت1كه1اين1دانشگاه1ها1
و1دانشکده11ها1به1علت1توجه1بيشتر1به1طراحی1به1طور1كلی،1به1
طراحی1وب1سايت1های1خود1هم1توجه1ويژه1ای1داشته1باشند،1
وب1سايت1های1چند1دانشگاه1هنر1به1اين1نمونه1ها1اضافه1شدند.1
انتخاب1اين1دانشگاه1ها1براساس1رتبه1آنها1در1ميان1دانشگاه1های1
هنر1جهان1صورت1گرفته11است.1111از1نظر1فليك1)1388(،1فرآيند1
انتخاب1نمونه1در1نمونه1گيرِی1نظری،1با1رسيدن1به1اشباع1نظری1
پايان1می1يابد.1برهمين1اساس،1در1اين1پژوهش1نيز1جمع1آوری1
نمونه1ها1تا1جايی1ادامه1يافت1كه1ويژگی های1بصرِی1مشترك1

وب11سايت ها1مشخص1شد.
نمونه1های1ايران،1از1ميان1برگزيدگان1وب1سايِت1وب1سنج112
براساس1رتبه1طراحِی1آنها1انتخاب1شده1اند.113در1اين1وب1سايت،1
معيار1رتبه11طراحی،1سادگی1كاربری1و1جذابيت1برای1كاربر1
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عنوان1شده1است.1عالوه1بر1دانشگاه1هايی1كه1وب1سايت1شان1
در1اين1بخش1رتبه1بااليی1دارند،1برخی1وب1سايت1دانشگاه1ها1

و1دانشکده1های1هنر1نيز1به1اين1نمونه1ها1اضافه1شده11است.14
در1اين1پژوهش،1صفحه1اصلی115يا1خانه1وب1سايت1ها1مورد1
بررسی1قرار1گرفته1است.1زيرا1صفحه1اصلی،1مهم1ترين1بخش1
از1يك1وب1سايت1محسوب1شده1و1در1ارتباط1با1مخاطب1و1
اطالع1رسانی1نقش1اصلی1را1برعهده1دارد.1درعين1حال1از1بررسِی1
صفحات1ورودی1كه1در1برخی1از1وب1سايت1ها1قبل1از1صفحه1
اصلی1قرار1دارند1و1تنها1برای1خوش1آمدگويی1و1يا1انتخاب1زبان1

توسط1كاربر1طراحی1شده1اند،1چشم1پوشی1شده1است.
چك ليست1 نمونه1ها،1 بصری1 ويژگی1های1 ثبت1 برای1
محِقق1ساخته1ای1با1چهار1متغيِر1اصلِی1تايپ،1رنگ،1امکانات1
چندرسانه ای1و1تركيب1بندی1طراحی1شد1كه1هر1متغير1توسط1
چندين1پرسش1موردبررسی1قرار1گرفته1اند.1پرسش1ها1با1مطالعه1
استانداردهای1وب1سايت1ها1و1براساس1اطالعات1كتاب1ها1و1مقاالت1
نيلسن،1كرونين،116ايتن،1فاديو117و1گاليتز118طراحی1شده1اند.1به1غير1
از1ويژگی1های1فنی1و1محتوايی،1ساير1ويژگی های1يك1وب1سايت1
در1اين1متغيرها1دسته بندی1شده1تا1درنهايت1بتوان1با1بررسی1
آنها1و1كشف1روابط1ميان1شان1به1دركی1كلی1از1ويژگی های1آن1
وب سايت1رسيد1و1قابليت های1بصری1آن 1را1توصيف1و1تحليل1كرد.1
وب1سايت1های1 در1 موردبررسی1 ويژگی1های1 تمام1 برای1
دانشگاه1های1ايران1و1جهان،1محاسبه1درصدهای1گزينه1های1
مختلف1و1رسم1نمودارهای1فراوانی1انجام1شد1و1درپايان،1با1
استفاده1از1آزمون1كای1دو1شباهت1ها1و1تفاوت1های1آنها1مشخص1
گرديد.1در1ادامه1مطلب1شرحی1از1نتايج1اين1بررسی1ها1برای1چهار1
متغيِر1ذكرشده،1آمده1است.1برای1سهولت1مقايسه1مشخصات1
دو1جامعه1نمونه،1از1ذكر1اعداد1و1درصدها1چشم1پوشی1شده1و1
درازای1آن،1نتايج1در1چهار1جدول1ارائه1شده1اند1و1برای1شرح1
هر1مشخصه،1ويژگی1هايی1كه1بيشترين1فراوانی1را1در1نمونه11ها1

داشته1اند،1آورده1شده1است.

تايپ 

در1اين1بخش،1ويژگی1های1تايپ1و1نوشتار1در1صفحه1اصلی1
وب1سايت1ها1بررسی1شده1اند:

1 تعداد1تنوع1تايپ1فيس19 ها1در1تمام1نوشته1ها1شمرده1شده1-
است.1نام1دانشگاه1در1كنار1لوگو،1به1عنوان1لوگوتايپ1دانشگاه1
به1حساب1آمده1و1در1اين1شمارش1محاسبه1نشده1است.1
نوشته11هايی1كه1در1عکس1ها1قرار1دارند1و1قابليت1كليك1يا1
انتخاب1ندارند1و1معموال1ًبا1تغيير1عکس1ها1نوع1تايپ1فيس1آنها1
نيز1تغيير1می1كنند،1نيز1در1اين1شمارش1محاسبه1نشده1اند.

1 انواع1مختلف1استفاده1از1فونت1يعنی1حالت1و1وزن1در1نوشته1ها،1-

مانند1معمولی،1سياه1و1ايتاليك1بررسی1گرديده1اند.1انواع1ديگری1
مانند1بسيار1نازك120و1متوسط121هم1وجود1دارند،1اما1پس1از1
مشاهده1تمام1نمونه1ها1مشخص1شد1كه1نوشته1های1بسيار1
نازك1در1وب1سايت1ها1كاربرد1ندارند؛1نمونه1های1معمولی،1
كمی1از1نوشته1های1چاپی1نازك1ترند1و1نمونه1های1سياه1در1
مقايسه1با1نوشته1های1چاپی1تقريبا1ًمعادل1با1متوسط1هستند.1
به1همين1دليل،1وزن1های1مختلف1فونت1در1اين1پرسش1به1

نازك،1معمولی1و1سياه1محدود1شده1اند.1
1 تعداد1تنوع1اندازه1در1نوشته1ها1بررسی1شده1است.1زيرا1اين1-

تنوع1به1جلب1توجه1مخاطب1به1نوشته1ها1و1خوانايِی1آنها1
كمك1می1نمايد.1

1 فاصله1بين1خطوط1متن122از1ويژگی1های1ظاهری1نوشته1-
است1كه1در1خوانايی1آن1تأثير1بسياری1دارد.1در1اينجا،1متن،1
تمام1نوشته11هايی1)اعم1از1توضيحات،1لينك1و1تيتر(1درنظر1
گرفته1شده1اند1كه1به1علت1زيادبودن1طول1نوشته1در1بيشتر1
از1يك1خط1آمده1اند.1باتوجه1به1اينکه1اندازه1گيرِی1دقيِق1اين1
فاصله1در1مقياس1پوينت1در1بررسی1رسانه1های1نوری1مشکل1
است،1در1اين1پرسش،1معيار1اندازه1گيری،1اندازه1حدودِی1
خود1فونت1است.1در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان،1
برای1متن1هايی1كه1تنها1با1حروف1بزرگ1نوشته1شده1اند،1
اندازه1كامل1فونت1و1برای1متن1هايی1كه1حروف1كوچك1هم1
دارند،1اندازه1بخش1اصلی1فونت123معيار1قرار1گرفته1و1در1
نمونه1های1ايرانی،1ارتفاع1كامِل1فونت1درنظر1گرفته1شد.1
فاصله1بين1خطوط1در1مقايسه1با1اين1اندازه1ها1با1يکی1از1سه1
حالِت1كمتر1از1ارتفاع1فونت،1حدودا1ًبه1اندازه1ارتفاع1فونت1

و1بيشتر1از1ارتفاع1فونت1ثبت1گرديده1است.
1 هم1سانِی1لينك1های1اصلی1با1توضيحات1و1تيترها1از1نظر1نوع1-

تايپ1فيس1بررسی1شده1است.1لينك1های1اصلی،1لينك1هايی1
درنظر1گرفته1شده1اند1كه1به1صفحات1بخش1های1اصلی1
دانشگاه1ها1مرتبط1بوده1اند.1اين1لينك1ها1معموال1ًدر1وب1سايت1ها1
ثابت1هستند1و1در1بخش1های1جداگانه1و1مشخص1)برای1
1مثال1در1نوارهای1افقِی1باالی1سايت1يا1تابلو1های1كناری1آنها(1

نمايش1داده1می1شوند.1
1 هم1سانِی1لينك1های1خبری1با1توضيحات1و1تيترها1از1نظر1-

نوع1تايپ1فيس1بررسی1گرديده1است.1لينك1های1خبری،1
لينك1هايی1هستند1كه1باتوجه1به1سياست1های1به1روزرسانِی1
وب1سايت،1هر1روز،1هر1هفته،1هر1ماه1و1يا1غيره،1تغييراتی1در1
آنها1داده1می1شود1و1حاوی1مطالبی1مانند1اخبار1و1رويدادهای1
دانشگاه1هستند.1اين1لينك1ها1معموال1ًتحت1عنوان1رويدادها1
و1اخبار1طبقه1بندی1می1شوند1و1يا1در1كنار1عکس1های1خبرِی1

وب1سايت1قرار1می1گيرند1)جدول11(.1
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در1اين1بخش1ويژگی1های1مرتبط1با1رنگ1در1صفحه1اصلی1
وب1سايت1ها1بررسی1شده11اند:1

1 رنگ1بارز1صفحه1اصلی،1رنگی1درنظر1گرفته1شده1كه1در1-
نگاهی1اجمالی1بيشتر1از1ساير1رنگ1ها1جلب1توجه1می1نموده1
است.1اين1رنگ1می1توانسته1هماهنگ1با1رنگ1اصلِی1لوگوی1
دانشگاه1و1يا1مطابق1با1روحيه1كلِی1طراحی1وب1سايت1يك1
دانشگاه1انتخاب1شده1باشد.1در1پيداكردن1رنگ1بارز،1از1

رنگ1پس1زمينه1چشم1پوشی1شده1است.
1 رنگ1پس زمينه ،1رنِگ1بخشی1از1وب1سايت1درنظر1گرفته1-

شده1كه1زير1مطالب1و1عکس1های1وب1سايت1قرار1دارد.1برای1
وب1سايت1هايی1كه1پس1زمينه1آنها1در1بخش1های1مختلف،1
رنگ1های1متفاوتی1داشته،1رنگ1پس1زمينه1بدنه1اصلی1و1يا1
بخشی1كه1بيشترين1وسعت1را1داشته،1درنظر1گرفته1شده1
1است.1در1وب1سايت1هايی1كه1تنها1بخش1استاندارِد1وسط1يا1
سمت1چپ1صفحه1را1برای1چيدمان1مطالب1خود1استفاده1
كرده11بودند،1از1رنگ1بخش1های1بيرون1از1اين1محدوده1
چشم1پوشی1شده11است.1در1وب1سايت1هايی1كه1از1عکس1يا1
بافت1در1پس1زمينه1استفاده1كرده1بودند،1رنِگ1غالب1آنها1

در1پاسخ1اين1پرسش1ثبت1شده11است.
1 رنِگ1تيترها،1توضيحات،1لينك1های1اصلی1و1لينك1های1-

خبری1براساس1درجه1روشنايِی1آنها1بررسی1گرديده1است.1
به1اين1صورت1كه1نوشته1های1تيره11روی1پس1زمينه1روشن:1
مثبت1و1نوشته1های1روشن1روی1زمينه1تيره:1منفی،1درنظر1
گرفته1شده1اند.1گزينه1هر1دو،1نشان1دهنده1آن1است1كه1هر1
دو1شيوه1در1بخش1های1مختلف1صفحه1استفاده1شده1اند.1

1 تغييرات1لينك1های1اصلی1و1خبری1در1حالت1انتخاب1شده1-

موردبررسی1قرار1گرفته1اند.1اين1تغييرات1شامل1تغيير1رنگ1
نوشته،1تغيير1رنگ1پس زمينه،1اضافه1شدن1خط1زير،1حذف1

خط1زير1و1يا1تركيبی1از1آنها1بوده1است1)جدول21(.

امكانات چندرسانه ای

امکاناتی1نظير1حركت1و1صدا1به1شيوه1های1مختلف1كه1در1
وب1سايت1های1امروزی1به1كار1گرفته11می1شوند،1در1اين1بخش1

موردبررسی1قرار1گرفته1اند
1 يکی1از1اين1شيوه1ها1تصاوير1متحرك1است1كه1برای1جلب1-

توجه1مخاطب1و1يا1انتقال1اطالعات1در1مدت1زمان1كوتاه1تر1
از1متن1و1تصوير،1استفاده1می1شود.1

1 از1پركاربردترين1امکانات1چندرسانه1ای1در1وب1سايت1ها1نمايش1-
اساليد124است.1نمايش1اساليد،1مجموعه1ای1از1چند1تصوير1
است1كه1با1ساختار1و1نظمی1كه1برای1آن1تعريف1شده،1تصاوير1
را1نمايش1می1دهد1و1معموال1ًاين1قابليت1را1دارد1كه1توسط1

كاربر1هدايت1شود1)كرونين،20091(.
1 ويدئو،1در1اينجا،1همان1تصوير1متحرك1است،1با1اين1تفاوت1-

كه1به1اختياِر1كاربر1به1نمايش1درمی1آيد1و1معموال1ًبا1عالمت1
►1روی1تصوير1قابل1شناسايی1است1)جدول31(.

تركيب بندی

وب1سايت1ها1 تركيب1بندی1 ويژگی1های1 بخش،1 اين1 در1
موردبررسی1قرار1گرفته1اند:

1 استفاده1از1بافت1در1زمينه1بررسی1گرديده11است؛1در1اينجا،1-
تصاوير1كوچك1شونده1و1تصاويری1به1غير1از1عکس،1برای1مثال1
نقشه،1تصوير1شفاِف1لوگو1و...1،1بافت1درنظر1گرفته1شده1اند.

1 تعداد1عکس های1استفاده1شده1در1صفحه1اصلی1شمرده1شده11-
است.1در1اينجا،1نمايش1اساليد،1بدون1توجه1به1شيوه1نمايش،1

جدول1.11مقايسه1ويژگی1های1تايپ1در1صفحه اصلی1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان

وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانوب1سايت1های1دانشگاه1های1جهانمشخصات1تايپ

در1پنج1وب1سايت1استفاده1شدهاستفاده1نشدهخط1دور1در1تيترها

تنوع1تايپ1فيس1از1يك1تا1پنج1نوعيك1يا1دو1نوع1تايپ1فيستعداد1تنوع1تايپ1فيس1ها1در1تمام1نوشته1ها

معمولی1و1سياهمعمولی،1سياه،1نازك1و1ايتاليكنوع1استفاده1از1فونت1در1تمام1نوشته1ها

چهار،1پنج،1شش1و1بيشتر1از1شش1اندازه1متفاوتبيشتر1از1شش1اندازه1متفاوت1تعداد1تنوع1اندازه1در1تمام1نوشته1ها

كمتر1از1ارتفاع1فونتبه1اندازه1ارتفاع1فونت1و1يا1بيشتر1از1آنفاصله1بين1خطوط1متن

ميزان1تشابه1تايپ1فيس1در1لينك1های1اصلی1و1
خبری1با1توضيحات1و1تيترها

مشابهمشابه

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111)نگارندگان(1
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»يك1عکس«1درنظر1گرفته1شده1است.1عکس1پس1زمينه1
درصورتی11كه1واضح1نباشد1و1يا1بخش1زيادی1از1آن1زير1
مطالب1و1عکس1های1ديگر1پنهان1شده1باشد1و1درمجموع1
قصد1اطالع1رسانی1نداشته1باشد،1به1حساب1نيامده1است. از1
محاسبه1شمايل1های1شبکه1های1اجتماعی1و1تصاوير1كوچکی1
كه1صرفا1ًبرای1نمايش1لينك1به1وب1سايت1های1ديگر1و1يا1
پورتال1های1مختلف1دانشگاه11استفاده1شده1اند،1چشم1پوشی1
شده1است.1در1برخی1از1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانی1
برای1بخش1های1مختلف1مانند1صفحات1دانشجويان،1كتابخانه1
و1يا1سامانه1های1آموزشی1و1اداری،1از1تصويرنگار125نيز1استفاده1
شده1كه1اين1مورد1در1هيچ1كدام1از1وب1سايت1های1موردمطالعه1

در1نمونه1های1جهان1مشاهده1نشده1است.
1 تعداد1ستون های1بدنه1اصلی،1يعنی1تقسيم1بندی1های1عمودی1-

صفحه1در1بخش1مهم1اطالع1رسانی1–1كه1معموال1ًدر1وسط1صفحه1
قرار1می1گيرد-1بررسی1گرديده1است.1اين1ستون1بندی1غالبا1ً

در1نوار1باال،1نوار1پايين1و1نمايش1اساليدها1رعايت1نمی1شود.
1 با1- گردد1 مشخص1 تا1 شده1اند1 بررسی1 اصلی1 لينك های1

كدام1يك1از1ويژگی1های1ظاهری1از1ساير1نوشته1ها1و1لينك1ها1
قابل1تشخيص1هستند؛1ويژگی1هايی1مانند1رنگ،1خط1زير1
و1محل1قرارگيری.1منظور1از1محل1قرارگيری1در1اينجا،1
گروه1بندی1در1نوارهای1افقی1و1يا1تابلو1های1كناری1و1مجزاست.

1 مانند1بخش1قبل،1لينك های1خبری1بررسی1گرديده1تا1-
مشخص1شود1با1كدام1يك1از1ويژگی1های1ظاهری1از1ساير1

نوشته1ها1و1لينك1ها1قابل1تشخيص1هستند.1
1 شيوه1مرتب1كردن1لينك1دست1رسی ها،1يعنی1لينك1های1-

می1شوند،1 مرتبط1 سايت1 ديگر1 بخش1های1 به1 كه1 اصلی1
موردآزمون1قرار1گرفته11است.1لينك1هايی1كه1فقط1در1يك1
مجموعه1دركنار1هم1ليست1شده1اند،1لينك های1معمولی1
نيز1در1يك1 بازشونده126 درنظر1گرفته1شده1اند.1منوهای1
ليست1مرتب1شده1اند1با1اين1تفاوت1كه1اگر1ماوس1روی1

جدول1.21مقايسه1ويژگی1های1مرتبط1با1رنگ1در1صفحه اصلی1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان

وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانوب1سايت1های1دانشگاه1های1جهانمشخصات1مرتبط1با1رنگ

رنگ1بارز1صفحه1اصلی1)بيشترين1كاربرد1
به1ترتيب(

آبی1تيره1و1روشن،1قرمز،1نارنجیآبی1تيره1و1روشن،1قرمز،1نارنجی

سفيد،1خاكستری1و1آبی1روشنسفيد،1خاكستری1و1آبی1روشنرنگ1زمينه1)بيشترين1كاربرد1به1ترتيب(

تيترها
در1بعضی1از1بخش1های1صفحه،1مثبت1و1در1

بخش1های1ديگر1منفی
در1بعضی1از1بخش1های1صفحه،1مثبت1و1در1

بخش1های1ديگر1منفی

مثبتتوضيحات
در1بعضی1از1بخش1های1صفحه،1مثبت1و1در1

بخش1های1ديگر1منفی

منفیلينك1های1اصلی
در1بعضی1از1بخش1های1صفحه،1مثبت1و1در1

بخش1های1ديگر1منفی

مثبتمثبتلينك1های1خبری

تغيير1رنگ1نوشته1و1يا1تغيير1رنگ1پس1زمينهتغيير1لينك1های1اصلی1انتخاب1شده
تغيير1رنگ1نوشته1و1رنگ1پس1زمينه1به1طور1

هم1زمان

تغيير1رنگ1نوشتهاضافه1شدن1خط1زير1تغيير1لينك1های1خبری1انتخاب1شده
)نگارندگان(

جدول1.31مقايسه1امکانات1چندرسانه ای1در صفحه اصلی1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان

وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانوب1سايت1های1دانشگاه1های1جهانامکانات1چندرسانه1ای

در1يك1وب1سايت1استفاده1شدهاستفاده11نشدهموسيقی1

در1بيشتر1وب1سايت1ها1استفاده1شدهدر1بيشتر1وب1سايت1ها1استفاده1شدهنمايش1اساليد

استفاده1نشدهدر1دو1وب1سايت1استفاده1شدهويدئو

در1121وب1سايت1استفاده1شدهدر1يك1وب1سايت1استفاده1شدهتصاوير1متحرك
)نگارندگان(
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يك1گزينه1از1آن1قرار1گيرد1-1و1يا1در1بعضی1موارد1كليك1
شود-1ليست1جديدی1از1لينك1های1زيرمجموعه1آنها1در1
كنار1گزينه1موردنظر1باز1شده1كه1هركدام1قابل1انتخاب1و1
كليك1شدن1هستند.1اين1منوها1می1توانند1افقی1يا1عمودی1

چيده1شوند..
1 اسکرول1شدن1صفحه1اصلی1بررسی1شده1است؛1اين1كه1آيا1-

صفحه1اسکرول1می1شود1و1يا1به1عبارت1ديگر1آيا1تمام1اطالعات1
صفحه1اوليه1وب1سايت1در1نمايش1گر،1هنگامی1كه1پنجره1
موردنظر1در1بزرگ1ترين1اندازه127بوده،1قابل1مشاهده1است1يا1
خير.1صفحاتی1كه1تنها1بخش1كوچك1و1بعضا1ًكم1اهميتی1از1
آنها1ديده1نمی1شود،1بدون1اسکرول1درنظر1گرفته1شده1اند.

1 متداول1- شکل1های1 است؛1 شده1 بررسی1 دكمه1ها1 شکل1
برای1دكمه1ها1مستطيل1و1دايره1هستند.1دكمه1هايی1كه1
با1سايه1روشن1يا1اضافه1شدن1بُعد،1برجسته1به1نظر1می1آيند،1
سه1بعدی1درنظر1گرفته1شده1اند.1دكمه1هايی1كه1در1اين1چهار1
گروِه1مستطيل-1تخت،1مستطيل-1سه بعدی،1دايره-1تخت1
و1دايره-1سه بعدی1قرار1نمی1گيرند1و1اَشکال1ديگری1دارند،1

در1گزينه1ساير1جا1داده1شده1اند.

1 تغيير1دكمه های1فعال1شده1با1قرارگرفتن1ماوس1روی1آنها1-
مشخص1می1شود.1اين1تغييرات1می1توانند1تغيير1در1رنگ،1تغيير1
در1شکل،1درخشان1شدن1و1يا1اضافه1شدن1خط1دور1باشند.

1 صفحات1ديگِر1وب1سايت1كه1از1بخش1های1اصلی1آن1هستند،1در1-
دو1بخش1موردبررسی1قرار1گرفته1اند.1در1بخش1اول،1تفاوت1های1
بصرِی1اين1صفحات1نسبت1به1هم1سنجيده1شده1تا1روشن1
شود1چگونه1مخاطب1می1تواند1تشخيص1دهد1كه1درحاِل1
بازديد1از1صفحه1كدام1بخش1است.1اين1تفاوت1ها1می1توانند1
نمايش1در1سربرگ281های1جداگانه1و1يا1انتخاِب1رنگ1غالب1
برای1هر1بخش1و1يا1تغيير1در1تركيب1بندی1باشند.1در1بخش1
دوم،1هماهنگِی1بخش1های1مختلف1وب1سايت1با1صفحه1اصلی1
موردبررسی1قرار1گرفته1است.1اين1هماهنگی1می1تواند1در1
استفاده1اين1صفحات1از1رنگ1بارز1صفحه1اصلی1و1يا1در1
1تركيب1بندِی1مشابه1با1اين1صفحه1باشد.1مطالب1جدول1،41
بيانگر1مقايسه1ويژگی1های1مرتبط1با1تركيب1بندی1است.

توصيف نتايج به دست آمده از مقايسه تطبيقی  

آزمون1 از1 نمونه1 جامعه1 دو1 ويژگی1های1 مقايسه1 برای1
كای1دو1استفاده1شده1است. در1آزمون1كای1دو1چنانچه1سطح1

جدول1.41مقايسه1ويژگی1های1تركيب1بندی1در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان

وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانوب1سايت1های1دانشگاه1های1جهانمشخصات1تركيب1بندی

باال1-1سمت1راستباال1-1سمت1چپمحل1قرارگيری1لوگو

به1ندرت1استفاده1شدهبه1ندرت1استفاده1شدهاستفاده1از1بافت1در1زمينه

استفاده1نشدهبه1ندرت1استفاده1شدهاستفاده1از1عکس1در1زمينه

يك1تا1هفت1عکسيك1تا1هفت1عکستعداد1عکس1های1استفاده1شده

بين1يك1تا1سه1اندازه1مختلفبين1يك1تا1سه1اندازه1مختلفتعداد1تنوع1در1اندازه1عکس1ها

سه1يا1چهار1ستونسه1يا1چهار1ستونتعداد1ستون1های1بدنه1اصلی

متمايز1در1رنگ1و1محل1قرارگيریمتمايز1در1رنگ1و1محل1قرارگيریتمايز1ظاهر1لينك1های1اصلی1از1توضيحات

همانند1با1ساير1نوشته1هاهمانند1با1ساير1نوشته1ها1و1يا1متمايز1در1رنگتمايز1ظاهر1لينك1های1خبری1از1توضيحات

لينك1های1معمولی1و1لينك1های1بازشوندهلينك1های1معمولیشيوه1مرتب1كردن1لينك1دسترسی1ها

حدود1نيمی1ازوب1سايت1هاحدود1نيمی1ازوب1سايت1هااسکرول1شدِن1صفحه1اصلی

مستطيل1–1سه1بعدی1و1ساير1شکل1هامستطيل1–1تخت1و1ساير1شکل1هاشکل1دكمه1ها

بدون1تغييربدون1تغييرتغيير1دكمه1های1فعال1شده

وجه1تمايز1بصری1بخش1های1مختلف1سايت1
با1يکديگر

بخش1های1مختلف1همانندبخش1های1مختلف1همانند

هم1آهنگی1بخش1های1مختلف1وب1سايت1با1
صفحه1اصلی

ناهم1آهنگهم1آهنگ1در1رنگ1و1تركيب1بندی

)نگارندگان(
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معنی1داری،1كمتر1از1ميزان1خطا1باشد،1به1اين1معنی11است1
كه1ميان1متغيرهای1دو1جامعه1تفاوت1وجود1دارد1و1در1غير1
اين1صورت،1اين1متغيرها1هم1بسته1هستند.1اين1آزمون1معموال1ً
در1سطح1خطای10/051درنظر1گرفته1می1شود،1درنتيجه1برای1
يافتن1روابط1بين1متغيرهای1اين1دو1جامعه1نمونه،1عدد1سطح1
معنی1داری،1با10/051مقايسه1شده1است1)حبيب1پور1و1صفري،1
1388(.1نتايِج1مقايسه1تطبيقی1وب1سايت1های1دانشگاه1های1
جهان1و1ايران،1در1دو1بخش1شباهت1ها1و1تفاوت1های1بصری1دو1

جامعه1نمونه،1بدين1شرح1است:1

الف3 شباهت های بصری دو جامعه نمونه
1 برای1لينك1های1اصلی1و1خبری،1در1هر1دو1جامعه1نمونه،1-

با1تيتر1و1توضيحات1استفاده1 از1تايپ1فيس1مشابه1 غالبا1ً
شده،1كه1به1يك1پارچگی1نوشته1های1صفحه1كمك1می1كند.

1 لينك1های1اصلی1در1وب1سايت1های1ايران1و1جهان،1اغلب1با1-
انتخاب1رنگ1متفاوت1و1قرارگرفتن1در1نوارهايی1جداگانه1

از1ساير1نوشته1ها1متمايز1شده1اند.
1 رنگ1بارز1صفحه1اصلی1در1وب1سايت1دانشگاه1های1مختلف1-

براساس1محل1دانشگاه1و1يا1گروه1اصلی1آموزشی،1از1الگوی1
خاصی1پيروی1نمی1كند.1اما1در1هر1دو1جامعه1نمونه1رنگ1
آبی1تيره1و1روشن،1قرمز،1نارنجی1به1ترتيب1بيشترين1كاربرد1

را1دارند.
1 پركاربردترين1رنگ1زمينه1در1وب1سايت1های1هر1دو1جامعه1-

نمونه،1سفيد1است.1رنگ1سفيد،1بين1پس1زمينه1و1ديگر1
عناصر1بصری1تضاد1بيشتری1برقرار1كرده1و1تمركز1كاربر1را1
بر1محتويات1صفحه1بيشتر1می1كند.1پس1از1آن،1خاكستری1

و1آبی1روشن1بيشترين1كاربرد1را1دارا1هستند.
1 تيترها1در1هر1دو1جامعه1نمونه1در1بعضی1بخش1های1صفحه،1-

به1صورت1مثبت1و1در1بخش1های1ديگر1به1صورت1منفی1به1كار1
برده1شده1اند.1بيشترين1كاربرد1لينك1های1خبری1نيز1به1صورت1

مثبت1بوده1است.
1 استفاده1از1موسيقی1در1صفحه1اصلی1در1وب1سايت1های1دو1-

جامعه1نمونه1رواج1ندارد.
1 محل1قرار1گيری1لوگو1در1وب1سايت1های1انگليسی1زبان1در1-

باال1و1سمت1چپ1صفحه1و1برای1وب1سايت11های1فارسی1زبان11
باال1و1سمت1راست1است.1باتوجه1به1تفاوت1در1جهت1نوشته1ها1
در1دو1زبان،1می1توان1اين1ويژگی1را1در1هر1دو1جامعه1نمونه1

هم1سان1دانست.
1 استفاده1از1بافت1در1زمينه1در1وب1سايت1های1هر1دو1جامعه1-

نمونه1رواج1ندارد.
1 در1صفحه1اصلی1يا1يك1عکس1استفاده1می1شود1كه1معموال1ً-

به1صورت1نمايش1اساليد1است1و1يا1تعداد1زيادی1از1عکس1ها1
به1كار1برده1می1شوند1كه1با1كم1كردِن1تنوع در اندازه عکس ها،11

هم1آهنگی1و1يك1پارچگی1صفحه1حفظ1می1شود.
1 تقسيم1بندی1ستونی1صفحات1وب1در1هر1دو1جامعه1نمونه،1-

سه1و1يا1چهار1ستونی1است.
1 در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان،1دو1شيوه1نمايش1-

تمام1اطالعات1صفحه1اصلی1بدون1اسکرول1يا1با1اسکرول1شدن1
صفحه1متداول1است.1در1راهنماهای1طراحی1صفحات1وب،1
نمايش1خالصه1اطالعات1در1صفحه1اصلی1و1بدون1اسکرول1
توصيه1شده1است،1اما1از1ميان1وب1سايت1های1دانشگاه11ها،1آنها1
كه1قصد1دارند1اخبار1و1توضيحات1بيشتری1را1در1صفحه1اصلی1
خود1نمايش11دهند،1از1اسکرول1شدن1صفحه1كمك1می1گيرند.1
وب1سايت1های1دانشگاهی1ديگر،1فقط1دست1رسی1به1بخش1های1
اصلی1و1خبرهای1مهم1را1در1صفحه1اصلی1قرار1داده1اند،1كه1

بدون1نياز1به1اسکرول1مشاهده1می1شوند.1
1 در1وب1سايت1های1هر1دو1جامعه1نمونه،1دكمه11های1فعال1شده1-

بدون1تغيير1می1مانند.
1 صفحات1مختلف1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان1-

در1بيشتر1موارد1همانند1هستند.1

ب3 تفاوت های بصری دو جامعه نمونه
1 در1تيترهای1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان،1هيچ1گاه1از1-

خط1دور1استفاده1نشده1درحالی1كه1وب1سايت1های1ايرانی1
اين1ويژگی1را1برای1تيترها1به1كار1برده1اند1كه1باعث1كم1شدن1

خوانايی1اين1نوشته11ها1شده1است.
1 به1كاربردن1تعداد1محدودی1تايپ1فيس1در1صفحات1وب1-

توصيه1شده1كه1باعث1می1شود1از1آشفتگی1بصری1صفحه1
جلوگيری1شود1و1خوانايی1نوشته1ها1آسان1تر1گردد.1اين1
امر1در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1رعايت1شده1و1
معموال1ًًيك1يا1دو1تايپ1فيس1به1كار1گرفته1شده1است.1اما1
در1وب1سايت1های1ايرانی1تعداد1تايپ1فيس1های1به1كاررفته1

به1مراتب1بيشتر1است.
1 بيشترين1استفاده1از1فونت1ها1در1هر1دو1جامعه1نمونه،1به1صورت1-

معمولی1و1سياه1است.1در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1
از1شيوه1های1ديگر1مانند1نازك1و1ايتاليك1هم1استفاده1شده1اما1
وب1سايت1های1ايرانی1تنها1از1همين1دو1حالت1بهره1گرفته1اند1

و1تنوع1بصری1كمتری1دارند.
1 1تنوع1اندازه1نوشته1ها1در1نمونه1های1هر1دو1جامعه1رعايت1شده1اما1-

تنوع1اندازه1نوشته1در1وب1سايت1های1ايرانی1به1مراتب1كمتر1است.1
1 فاصله1بين1خطوط1متن1در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1-

جهان1حدودا1ًبه11اندازه1ارتفاع1فونت1و1يا1بيشتر1از1آن1است1
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درصورتی1كه1در1نمونه11های1ايرانی،1اين1فاصله1اغلب1كمتر1
از1ارتفاع1فونت1درنظر1گرفته1شده1است1كه1اين1امر1خوانايی1

نوشته11ها1را1مشکل1می1كند.
1 در1هر1دو1جامعه1نمونه،1بيشتر1وب1سايت1ها1لينك1های1خبری1-

را1همانند1ساير1نوشته1ها1به1كار1برده1اند1و1در1رتبه1بعدی،1
رنگ1متفاوتی1را1برای1لينك1های1خبری1انتخاب1كرده1اند.1

1 توضيحات1در1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1بيشتر1-
به1صورت1مثبت1نمايش1داده1شده1درحالی1كه1در1وب1سايت1های1
دانشگاه1های1ايرانی،1در1بخش1های1مختلف،1به1صورت1مثبت1

و1منفی1به1كار1رفته1است.1
1 بيشتر1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان،1لينك1های1اصلی1-

را1فقط1به1صورت1منفی1نمايش1داده1اند1اما1در1وب1سايت1های1
ايرانی،1در1بخش1های1مختلف،1اين1لينك1ها1را1به1صورت1

مثبت1و1منفی1به1كار1برده1اند.
1 تغيير1لينك1های1اصلی1در1حالت1انتخاب،1در1وب1سايت1-

دانشگاه1های1جهان1با1تغيير1رنگ1پس1زمينه1نمايش1داده1
1می1شود.1اين1حالت1در1وب1سايت1های1دانشگاهای1ايران1با1تغيير1
رنگ1نوشته1و1رنگ1پس1زمينه1به1صورت1هم1زمان1انجام1می1شود.

1 وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1با1اضافه1كردن1خط1زير1-
انتخاب1نمايش1 به1لينك1های1خبری،1آنها1را1در1حالت1
می1دهند.1در1وب1سايت1های1دانشگاهای1ايران،1رنگ1نوشته1

اين1لينك1ها1در1حالت1انتخاب1تغيير1می1كند.

1 نمايش1اساليد1پركاربردترين1و1مناسب1ترين1نوع1امکانات1-
چند1رسانه1ای،1در1وب1سايت1های1دانشگاهی11است.1اما1پس1از1
آن1و1در1رتبه1دوم،1وب1سايت1های1ايرانی1از1تصاوير1متحرك1و1
وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1از1ويدئو1استفاده1كرده1اند.

1 تعداد1كمی1از1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1از1عکس1-
برای1زمينه1صفحه1اصلی1استفاده1كرده1اند.1در1نمونه1های1

ايرانی1اين1مورد1مشاهده1نشده1است.
1 شيوه1مرتب1كردن1لينك1های1دسترسی1در1وب1سايت1های1-

اما1 است.1 معمولی1 ليست1های1 جهان،1 دانشگاه1های1
وب1سايت1های1ايرانی1اين1لينك1ها1را1در1ليست1های1معمولی1

و1منو1های1بازشونده1به1طور1هم1زمان1مرتب1كرده1اند.
1 شکل1دكمه1ها1در1وب1سايت1دانشگاه1های1جهان،1بيشتر1-

مستطيل1تخت1است1درحالی1كه1در1وب1سايت1های1ايران1
بيشتر1مستطيل1سه1بعدی1طراحی1شده1اند.1با1توجه1به1تأكيد1
استانداردهای1طراحی1صفحات1وب،1مبنی1بر1استفاده1كمتر1از1
عناصر1سه1بعدی1در1صفحه،1طراحی1دكمه1ها1در1وب1سايت1های1

ايرانی1مناسب1نيستند.
1 بخش1های1مختلف1و1اصلی11وب1سايت1ها1در1هر1دو1جامعه1نمونه1-

عموما1ًاز1نظر1رنگ1و1تركيب1بندی1باهم1هم1آهنگ1هستند1
اما1در1وب1سايت1های1ايرانی1تعداد1زيادی1از1اين1صفحات1
در1هيچ1يك1از1اين1موارد1با1صفحه1اصلی1هم1آهنگی1ندارند.

نتيجه گيری 
به1طوركلی،1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايران1و1جهان،1در1ويژگی1هايی1مانند1انتخاب1رنگ1بارز1صفحه1و1رنگ1
پس1زمينه،1مثبت1و1منفی1بودن1تيترها1و1لينك1های1خبری،1عدم1استفاده1از1بافت1در1زمينه،1متمايزكردن1لينك1های1
اصلی1با1رنگ1متفاوت1و1قراردادن1در1نوارهای1جداگانه،1استفاده1از1تايپ1فيس1مشابه1برای1لينك1های1اصلی1و1خبری1
با1ساير1نوشته1ها،1تغييرندادن1دكمه11های1فعال1شده،1عدم1استفاده1از1موسيقی1در1صفحه1اصلی،1اسکرول1شدن1صفحه1
اصلی،1تعداد1عکس1ها1و1تنوع1اندازه1آنها،1تقسيم1بندی1سه1يا1چهارستونی1صفحه1اصلی1و1همانندبودن1ساير1صفحات،1

هم1سان1عمل1می1كنند.
تفاوت1عملکرد1وب1سايت1های1دانشگاه1های1جهان1و1ايران1بيشتر1در1موارد1مربوط1به1تايپ1و1نوشته1هاست.1مواردی1
مانند1استفاده1از1خط1دور1برای1تيترها،1تنوع1زياد1نوع1تايپ1فيس1ها،1استفاده1از1انواع1سياه1و1معمولی1برای1نوشته1ها1
و1چشم1پوشی1از1ساير1حالت1ها،1تنوع1كم1در1اندازه1نوشته1ها،1فاصله1كم1بين1خطوط1متن،1نمايش1لينك1های1اصلی1و1
توضيحات1به1صورت1مثبت1و1منفی1در1بخش1های1مختلف1صفحه1و1همانندبودن1لينك1های1خبری1با1ساير1نوشته1ها1
در1وب1سايت1های1ايرانی.1در1موارد1ديگر،1وب1سايت1های1ايرانی،1برخالف1نمونه1های1وب1سايت1های1جهان،1از1عکس1
به1عنوان1پس1زمينه1استفاده1نمی1كنند؛1شکل1دكمه1ها1در1آنها1بيشتر1سه1بعدی11است؛1برای1مرتب1كردن1لينك1های11
دسترسی1از1منوهای1بازشونده1بيشتر1استفاده1می1كنند؛1عالوه1بر1نمايش1اساليد،1از1تصاوير1متحرك1هم1استفاده1
می1كنند؛1لينك1های1خبری1را1در1حالت1انتخاب1بدون1تغيير1باقی1می1گذارند.1معموال1ًساير1صفحات1وب1سايت1های1

دانشگاه1های1ايران1از1نظر1رنگ1و1تركيب1بندی1با1صفحه1اصلی1هم1آهنگی1ندارند.
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نتايج1اين1پژوهش،1برخی1از1كاستی1ها1و1اشکاالت1طراحی1بصری1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانی1را1آشکار1
می1كند.1اين1وب1سايت1ها1می1توانند1با1رعايت1استانداردها1و1استفاده1از1راه1حل1هايی1كه1وب1سايت1های1موفق1جهان1
به1كار1بسته1اند،1در1ايجاد1ارتباط1با1كاربران1و1انتقال1اطالعات1به1آنان1بهتر1عمل1كنند.1بسياری1از1نکاتی1كه1در1
اين1تحقيق1به1آنها1اشاره1شد،1عالوه1بر1افزايش1كارايی1صفحات1وب،1در1باالبردن1جذابيت1آنها1نيز1نقش1مهمی1ايفا1
می1كند.1برای1بهبود1طراحی1وب1سايت1های1دانشگاه1های1ايرانی، در1گام1های1بعدی1می1توان1واردكردِن1هويت1آموزشی1
و1بومِی1اين1دانشگاه1ها1به1وب1سايت1های1شان1را1بررسی1كرد1و1با1نگاهی1به1يافته1های1اين1پژوهش،1به1راه1حل1های1
جديدی1در1طراحی1وب1سايت1های1دانشگاهِی1كارآمد1دست1يافت.1در1راستای1بهبود1وب1سايت1های1دانشگاهی1قدم1
بعدی1می1تواند1بررسی1ويژگی1ها1و1قابليت1های1سبك1های1جديد1طراحی1وب1باشد1كه1برای1وب1سايت1های1تجاری،1
سرگرمی1و1شخصی1مورداستفاده1می1گيرد1و1امروزه1به1نسل1جديدی1از1وب1سايت1های1مناسب1برای1موبايل1تبديل1
شده1است.1تحليل1اين1سبك1ها1و1تلفيق1آنها1با1استانداردهای1طراحی1به1دست1آمده1در1اين1پژوهش1می1تواند1طرح1

نوينی1برای1وب1سايت1های1دانشگاهی1رقم1بزند.

پی نوشت
11 1interface (UI)رابط1كاربر1مجموعه1ی1سازوكارها1و1تکنيك1هايی11است1كه1برای1تعامِل1سيستم1با1كاربر1طراحی1می1شوند11.

2. Robinz and Holmes
3. Eaton
4. Nielsen
5. Yoo
6. Jin
7. Flyk
8. THE (Times Higher Education) -1وب1سايت1رتبه1بندی1دانشگاه1ها

91 1Webmetricsوب1سايت1رتبه1بندی1وب1سايت1دانشگاه1ها1.
101 نمونه1های1منتخب1از1وب1سايت1تی1اچ1ای:.

 - Australian National University, University of California, Berkeley, University of British Columbia, University 
of California San Diego, California Institute of Technology, University of Cambridge, University of Cape Town, 
University of Chicago, University of Colorado Boulder, Columbia University, Cornell University, Duke University, 

 - University of Edinburgh, ETH Zürich, Georgia Institute of Technology, Harvard University, University of Illinois 
at Urbana Champaign, Imperial College London, Johns Hopkins University, Kyoto University, McGill University, 
Massachusetts Institute of Technology, New York University, Northwestern University, National University of 
Singapore, University of Oxford, University of Pennsylvania, Princeton University, Seoul National University, 
Stanford University, Stellenbosch University, University of Texas at Austin, University College London, University 
of Michigan, University of Tokyo, University of Virginia, University of Toronto, Utrecht University, University 
of Wisconsin-Madison, Yale University.

111 نمونه1های1وب1سايت1های1دانشگاه1های1هنری1جهان:.
 - Art Center College of Design, California Institute of the Arts, Carnegie Mellon University, Cranbrook Academy of 

Art, Maryland Institute College of Art, Pratt Institute, Rhode Island School of Design, Royal College of Art, School 
of the Art Institute of Chicago: SAIC, School of Visual Arts, University of the Arts London, Virginia Commonwealth 
University, Yale University School of Art.

12. http://websanji.ricest.ac.ir
1 1مركز1منطقه1ای1اطالع1رسانی1علوم1و1فناوری- وب1سايت1ارزيابی1وب1سايت11دانشگاه1ها1و1مؤسسات1پژوهشی1كشورـ1
131 نمونه1های1منتخب1از1وب1سايت1وب1سنج:.

1 دانشگاه1تهران،1دانشگاه1فردوسی1مشهد،1دانشگاه1شيراز،1دانشگاه1تبريز،1دانشگاه1تربيت1مدرس،1دانشگاه1صنعتی1شريف،1دانشگاه1-
صنعتی1خواجه1نصيرالدين1طوسی،1دانشگاه1صنعتی1اصفهان،1دانشگاه1صنعتی1اميركبير،1دانشگاه1سمنان،1دانشگاه1كاشان،1دانشگاه1
علوم1پزشکی1گيالن،1دانشگاه1علوم1پزشکی1اصفهان،1دانشگاه1علوم1پزشکی1تبريز،1دانشگاه1علوم1پزشکی1تهران،1دانشگاه1شهيد1بهشتي،1
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دانشگاه1اروميه،1دانشگاه1علم1و1صنعت1ايران،1دانشگاه1زنجان،1دانشگاه1شاهد،1دانشگاه1علوم1پزشکی1لرستان،1دانشگاه1علوم1پزشکی1
شيراز،1دانشگاه1علوم1پزشکی1كرمانشاه،1دانشگاه1علوم1پزشکی1مشهد،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1قزوين،1دانشگاه1علوم1پزشکی1ايران،1
دانشگاه1آزاد1اسالمي1واحد1علوم1و1تحقيقات،1دانشگاه1علوم1پزشکی1زنجان،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1همدان،1دانشگاه1علوم1پزشکی1
همدان،1دانشگاه1علوم1پزشکی1بوشهر،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1تهران1جنوب،1دانشگاه1علوم1بهزيستي1و1توانبخشی،1دانشگاه1صنعتی1
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Abstract

As the electronic and internet communication grows, the need to desig websites for universities 
has become more apparent, and attracting the users to these websites and passing information 
through these websites, has become one of these organizations’ primary goals. As a result, 
designing Graphical User Interface for these websites plays an important role and identifying 
design criteria, would be a great help to improve it.
This paper is a study in design problems of websites in the Iranian universities in comparison 
to common patterns in the websites for successful universities of the world. To reach this 
goal, from both Iranian and the world’s university websites, some cases have been chosen 
regarding their scientific and website rankings.  In each category 53 websites from different 
universities have been taken into account, based on their study departments and location and 
their visual aspect, like texts, type and size of fonts, colors, images, animated pictures, etc 
have been studied via a checklist questionnaire with some questions and prepared options. 
The data has been extracted and presented separately for each category. Then the data has 
been analyzed with frequency distribution graphs and by the help of Chi square test.
The result of this study indicates that overall, the Iranian and world’s university websites 
work the same in characteristics such as choosing main and background colors, not using 
patterns in the backgrounds, way of distinguishing the main links, number and using 
different sized pictures, dividing the page into three or four columns and avoiding to use 
music,. The difference though, between universities in Iran and the world is more related to 
the texts, like using borders around headers, overusing of different typefaces, insufficient 
diversity of font sizes and short distance between lines in the Iranian websites. In other 
occasions, Iranian websites, in addition to using slide shows, make use of animated pictures 
and usually other pages of Iranian’s university websites do not follow the same color and 
design pattern of the homepage.

Keywords: website, university’s website, web design, graphic design, Iranian universities 
web design.
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