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 چکیده

ی به نظر می رورض های خبریسایتبرای تحلیل کیفیت مربوط می شود که فقدان مدلی به  مساله مقاله

ای و عدم وجود محدودیت در زمان و مکان های چند رسانهبا توجه به قابلیت ها،این سایتامروزه .  آید

های خبری که مند برای ارزیابی کیفیت سایتنظام یی مدلارائهاز اینرو  . زیادی دارندانتشار اخبار، کاربران 

های نقاط قوت سایت ها بر اساس مدل پیشنهادی به شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویتگردانندگان آن

به دنبال  هم در بعد کالن.  پردازدطور مشخص به آن میپژوهش حاضر به و تاهمیت اس واجد خود بپردازند

در راستای این اهداف   .های خبری کشور بر اساس شناسایی نیازهای مخاطبان استارتقای کیفیت سایت

-ی مهم مرتبط با کیفیت سایتمؤلفه 15 ها،بر اساس نظرات خبرگان و ادبیات موضوع در حوزه سایت ابتدا

طی  را هامیزان اهمیت هر یک از آن خواسته شد تا اهتیسا نیمخاطبان ا از خبری شناسایی و سپس های

دست آمده در قالب تحلیل عاملی تائیدی تجزیه و تحلیل ه های بداده، سرانجام  .دکننتعیین ای رسشنامهپ

با تاکید های خبری کیفیت سایت های بهبودزمینهتدوین شد که در آن در نیتجه این پژوهش، مدلی   .ندشد

ها همچون جذابیت های مشترک میان تمامی سایتمفهوم اول، بر جنبه  .شده استارائه بر دو مفهوم عمده 

ی های خبری مانند اخبار و نحوهسایت های خصوصیبر جنبهو دسترسی به سایت تاکید دارد و مفهوم دوم، 

 .اخبار و اطالعات استوار استارائه 

 لاای نیوزکو کوال،وبکیفیت خدمات، سنجش  های خبری، سایتاینترنت، :هاکلیدواژه     
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 مقدمه

های های گروهی در جنبهرسانه یبه عنوان عصر ارتباطات، ناظر بر نقش فزاینده 75گذاری قرن نام

بیشتر نسبت به خود، دیگران ، کمک به بشریت در شناخت هارسانهاین  . مختلف زندگی انسان معاصر است

بخشی، و جهان پیرامون خویش را به عنوان بخشی از کارکردهای خود قرار داده و در فضاسازی، آگاهی

 ویژهبه . سازی و در یک کالم، ارتقا و رشد جامعه و حتی فرد تاثیرگذار هستندمندرسانی، آموزش، تواناطالع

تر، تاثیر رسانی سریعگیری از عنصر فیلم، خبر، عکس و پیامبهرهدلیل های دیداری و شنیداری بهرسانه

دادهای به همین دلیل، برون (. 5931صلواتیان و روشندل اربطانی، )مضاعفی در اذهان افراد خواهند داشت 

یابی و یند هویتآشوند، در فرانواع وسایل ارتباط جمعی که یکی از کارگزاران فرهنگی جدید محسوب می

 . های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جایگاه درخور توجهی برخوردارندری صورتگیشکل

دادهای ترین برونهای آن از جمله تحلیل، گزارش، مقاله از اساسیدر این بین، خبر و اشکال مختلف فرآورده

 و است های گروهیرسانه تهیه خبر یکی از اهداف اساسیبه این دلیل،  . دارندقش محوری ن ورسانه بوده 

عنوان وسایل ارتباطی، انتشار اخبار را بهگردانندگان  بنابراین، . دهدرا شکل می شخصیت اصلی یک رسانه

 مین کننداکوشند نیازهای خبری مخاطبان خود را تهای خود قرار داده و مینخستین هدف، در رأس فعالیت

 .(5931مکتبی، )

-های ارتباط جمعی کسب خبر، اینترنت و به صورت خاص، سایتفراگیرترین رسانهدر این بین یکی از 

بودن ارتباط با کاربران، کیفیت باال به اتکای  عواملی مانند توزیع آسان خبر، دوطرفه . های خبری است

انتشار اخبار و روز و سرعت و مداومت اخبار و اطالعات در هر ساعت از شبانه ای، ارائهرسانههای چندقابلیت

های خبری های خبری را بر سایر رسانهاطالعات، باعث شده تا بسیاری از جویندگان خبر، استفاده از سایت

ها و بر همین اساس، گردانندگان انواع وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، رادیو، روزنامه . ترجیح دهند

ی خبر رسانی در اینترنت در اختیار داشته باشند تا از عنوان سایت خود برااند فضایی را بهسعی کرده... 

باعث افزایش رقابت بین این ( های خبریشمار سایتافزایش بی)همین امر  . مند شوندمزایای فوق بهره

توانند بیشترین مخاطب را به خود جذب کنند که هایی میها شده و بی شک در این بین، سایتسایت
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را مداوم ارتقا دهند تا بتوانند انتظارات مخاطبان خود  طورها بهرقابت با دیگر سایتبتوانند کیفیت خود را در 

 (.7112، 7و ویجن 5بارنز) برآورند

ها توان اولین گام در مسیر ارتقای کیفیت آنهای خبری را میدر این راستا، ارزیابی کیفیت سایت     

مند ارزیابی کرد تا سایت خبری را بر اساس مدلی نظامهای مختلف یک ابتدا باید جنبه از این جهت . دانست

در زمینه ارزیابی  . بتوان بر اساس خروجی آن ارزیابی، به اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت پرداخت

های مختلف است که با ویرایش 9کوالهای ارزیابی، استفاده از ابزار وبترین روشیکی از کاربردیها، سایت

 . های دولتی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است، سایت1تلفی مانند تجارت آنالینهای مخدر حوزه

های خبری، مدل مناسبی که بتواند تصویر کاملی از کیفیت یک سایت خبری را ارائه ی سایتاما در زمینه

-ارزیابی کیفیت سایتمدل مناسبی را به منظور به همین دلیل این مقاله سعی دارد تا   .وجود ندارد ،دهد

1کوالنیوزای "های خبری با عنوان 
 .ارائه نماید "

 تبیینی بر وب کوال و کاربری آن در سایتهای خبری:ینظرچارچوب 

های ی سایتن در حوزهپژوهشگراگروهی از  را 5333آن در سال  یکوال و توسعهگیری وباساس شکل

 ی کهمؤلفه بود، بر کیفیت اطالعات 91بعد و  1که دارای این مدل  . گذاشتندمدارس بازرگانی بریتانیا 

کارگیری ی بهدر ادامه (. 5933محمد اسماعیل و خانلرخانی، )تاکید داشت  کردند،میارائه صفحات وب 

های دیگری بر ویرایش ،ن دیگرپژوهشگرا، مورد ارزیابیهای کوال و با توجه به تفاوت در ماهیت حوزهوب

 .گذاری شدنام 1و  9، 7، 5کوال وال افزودند که با عناوین وبکمدل ابتدایی وب

 کی تیسا تیفیک از جنیبارنز و و یابیارز . تنها به کیفیت اطالعات یک سایت تاکید داشت 5کوال وب

چرا که آنها معتقد بودند در موفقیت یک تجارت، کیفیت  . شد 7کوال ایجاد وب ، موجببرخط فروشیکتاب

با تاکید بیشتر بر کیفیت تعامل شکل  7کوال وب از این جهت . ی کیفیت اطالعات مهم استاندازهتعامل به 

 (.a 7115بارنز و ویجن، )گرفت 



96 
 رویکرد تحلیل عاملی به سایت های خبری

 

 

 

ی کیفیت تعامل قوی بود، در زمینه 7کوال در زمینه کیفیت اطالعات اما وب 5کوال از آنجا که وب

ی مجزای های کیفیت را در سه حیطهتمام ویژگی توانهای بعدی بارنز و ویجن نشان داد که میارزیابی

با رویکرد  9کوال از این رو نسخه وب . کیفیت سایت، کیفیت اطالعات و کیفیت تعامل خدمات قرار داد

ضمنا ضروری است در اینجا اشاره   (.b 7115بارنز و ویجن، )آزمایش شد  برخطی حراج یکپارچه در حوزه

، بعد قابلیت استفاده جایگزین 1کوال در نسخه وب.  ین زمینه انجام شده استای به تحقیقاتی کنیم که در ا

به این  . بعد کیفیت سایت شد تا تکیه بر سایت و نحوه طراحی را به تاکید بر کاربر و درک او تغییر دهد

یت بعد قابلیت استفاده، کیفیت اطالعات و کیف 9این نسخه شامل . رخ دادای کاربر محوری ترتیب گونه

، برخطفروشی ها از جمله کتابتاکنون در بسیاری از حوزه 1کوال وب. مؤلفه بود 77تعامل خدمات و 

 2کوالگذاری دانش و دولت الکترونیک به کار رفته و امروزه به نام ایهای اشتراکهای حراج، سایتسایت

وال یک بعد دیگر به نام دید کلی به کاین است که در ای 1کوال کوال با وبتنها تفاوت ای . شودشناخته می

مؤلفه  79بعد و  1کوال شامل اضافه شده تا مدل ای 1کوال سایت که تنها شامل یک مؤلفه است به مدل وب

در مورد  مطالعات اندکیدلیل تازگی و نوپایی مدل، کوال بهی وبدر حوزه  (.c 7115بارنز و ویجن، )باشد 

 های خبریبه مواردی غیر از سایت بیشتر آنهاهای اینترنتی در ایران انجام گرفته که ارزیابی کیفیت سایت

های وب بازیابی شده توسط دو ارزیابی سایت"در پژوهشی با عنوان ( 5932)مهراد و بینش   .است مربوط

به مقایسه  ،"یاطالع رسانی بر اساس معیارهای محتوا و کارآی راهنمای شبکه وب در حوزه علوم کتابداری و

 51آنها . رسانی پرداختندهای وب بازیابی شده در حوزه علوم کتابداری و اطالعکیفیت محتوا و کارایی سایت

را به صورت تصادفی نظام یافته انتخاب کرده و آنها  3پیاُدیسایت از راهنمای  73و  2یاهوسایت از راهنمای 

 17این  . شاخص به روش تحلیل محتوا با هم مقایسه کردند 17را در دو دسته کلی محتوا و کارایی شامل 

بعد صحت، اعتبار، کیفیت نوشته و جدید بودن مربوط به کیفیت محتوا و  1که  استبعد  2شامل  ،شاخص

نتیجه این مقایسه   .باشدمی دی، قابلیت جستجو و قابلیت مرور مربوط به کاراییبعد دیگر شامل کاربرپسن 9

ها تفاوت معناداری را بین این بود، در سایر شاخص پیاُدیبهتر از  یاهوشاخص که در آنها راهنمای  2جز هب

بی و طراحی محتوا و ، برای ارزیاپژوهشهای ارائه شده در در نهایت ابعاد و شاخص  .داددو راهنما نشان نمی
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در پژوهشی با عنوان ( 5933)منش  دیگر دیدگاه و عرفان ایمطالعهدر    .ها توصیه شده استکارایی سایت

 "تحلیل تناظر های علوم پزشکی ایران در محیط وب با استفاده از روشسایت دانشگاهمطالعه عملکرد وب"

های وب سایت دانشگاه 15آنها   .پزشکی ایران پرداختندهای علوم عملکرد وب سایت دانشگاه ارزیابیبه 

که یک وب سایت  3های ارائه شده در موتور الکساعلوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت را بر اساس شاخص

شاخص رتبه ترافیک،  2وب سایت بر اساس  15این   .ها است با هم مقایسه کردندسایتارزیابی سایر وب

تعداد پیوندها، متوسط صفحات بازدید شده، درصد مرور در کل وب، درصد بازدیدکنندگان ایرانی و درصد 

در نهایت این  . اند، ارزیابی شدندبازدیدکنندگان خارجی که از طریق جستجو در موتور الکسا گردآوری شده

های هر گروه از لحاظ بندی شدند که سایتگروه دسته 9های ذکر شده به سایت بر اساس شاخصوب 15

سایت است که از لحاظ تمام وب 2گروه اول شامل  . یک یا چند شاخص ذکر شده با هم شباهت داشتند

سایت، درصد مرور وب 2ها وضعیت بهتری دارد و البته مزیت اصلی این ها نسبت به سایر شاخصشاخص

شاخص رتبه ترافیک، متوسط  9سایت است که به لحاظ وب 59گروه دوم شامل   .است آنها در کل وب

سایت در آن وب 75دسته سوم نیز که . دارند مشابهیصفحات بازدید شده و بازدیدکنندگان ایرانی وضعیت 

کنندگان اما شاخص درصد بازدید  .ها استقرار دارد، دارای مزیت تعداد پیوندهای دریافتی از سایر وب سایت

ها از این لحاظ بسیار ضعیف ها قرار نگرفته است؛ چرا که همه این وب سایتخارجی در هیچ کدام از دسته

 .اندعمل کرده

های اینترنتی انجام شده است، اما ی ارزیابی کیفیت سایتزیادی در زمینه مطالعاتدر خارج از کشور 

های خبری کمتر مورد و دولت الکترونیک بوده و سایتهای تجارت الکترونیک ی سایتدر زمینه بیشتر آنها

-سیم به روش وبهای دارای پروتکل کاربرد بیارزیابی سایت"که با عنوان  پژوهشیدر  . اندتوجه قرار گرفته

سیم بودند دهی بیکه دارای امکان سرویس 57و اکسایت 55، گاردین51سیبیانجام شد، سه سایت بی "امکوال

ام برای ارزیابی درک مشتری از کیفیت اطالعات، کیفیت کوالاز ابزار وب مطالعهدر این   .ندبا هم مقایسه شد

کیفیت نرم و ( 7و  5: این ابزار شامل شش بعد است که عبارتند از  . سایت و کاربر محوری استفاده شد

( 2و  1و ( مربوط به کیفیت سایت)کاربری و ظاهر ( 1و  9، (مربوط به کیفیت اطالعات)کیفیت سخت 
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ها مؤلفه بودند که تمام مؤلفه 57این شش بعد شامل  (. مربوط به کاربر محوری)همدلی و قابلیت سیار بودن 

، این تعداد به 9کوال های وببوده و در حقیقت با ادغام یا حذف تعدادی از سوال 9کوال برگرفته از مدل وب

ر ابعاد، سایت اکسایت به طور قابل توجهی از بیشتدر در نهایت نتایج ارزیابی نشان داد که  . دست آمدند

 (.7115و ویجن،  59بارنز، لی) کیفیت باالتری نسبت به دو سایت دیگر برخوردار است

انجام  "های تکامل یک سایت خبریتعیین ویژگی"و با عنوان  7112ی دیگر که در سال پژوهشدر 

بار به تحلیل این موضوع پرداختند که محتوای یک سایت خبری هرچند وقت یک 51و تسرا 51شد، کالزاروسا

-اسهای خبری، سایت امهای سایتمنظور شناسایی پویاییآنها به از این جهت  .کندو تا چه اندازه تغییر می

ها دارای رسانیت آنها نشان داد که میزان ایجاد صفحات جدید و به روز مطالعا . کردندرا تحلیل  52سیبیان

در نهایت   .تواند به صورت روز در هفته یا تعداد بار در روز باشدالگوهای تعریف شده مشخصی است که می

سی را بازتولید نماید بیاناستواند روند تکاملی سایت امهای تحلیلی از این تحقیق ارائه شد که میمدل

 (.7113کالزاروسا و تسرا، )

 شناسیروش

. های خبری استکاربردی با هدف ایجاد مدلی برای سنجش کیفیت سایت یتحقیق پژوهش حاضر

های خبری، طراحان سایت و افراد درگیر با ای سایتای و غیرحرفهجامعه آماری پژوهش شامل کاربران حرفه

این تعداد  از این جهت . برآورد شدنفر  931طبق جدول مورگان  ،حجم نمونه . اخبار و اطالعات است

بر اساس یک قانون ضرب، تعداد   .برگشت داده شد عدد از آنها 739نامه تهیه و توزیع شد که پرسش

، 71و بلک 53، تاتام53، اندرسون52هیر) ها باشدبرابر تعداد مؤلفه 1ها برای تحلیل عاملی باید حداقل نامهپرسش

های پرسشنامه ،عدد بود 711مورد نیاز برای این کار حداقل  نامهتعداد پرسشکه با توجه به این  .(5332

 .دنکنبرگشت داده شده حداقل مورد نیاز را تامین می

مطالعات در مرحله اول، با استفاده از منابع مختلفی شامل  . این پژوهش در دو مرحله انجام شده است

های های موثر بر کیفیت سایتمؤلفه رسانی و کاربران و طراحان سایت،، خبرگان فن خبر و اطالعپیشین

ها نامه مربوط به این مؤلفههای شناسایی شده، پرسشسپس با استفاده از مؤلفه . خبری شناسایی شدند
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آوری های جمعدر مرحله دوم، داده . دهندگان توزیع شدتدوین و پس از تائید روایی و پایایی در بین پاسخ

ی ساختار عاملی ارزیابدر این مرحله برای  . در قالب مدلی ارائه شدشده تجزیه و تحلیل شدند و نتیجه 

برای تحلیل عاملی  77اکتشافی و ایموس برای تحلیل عاملی 75اساسپیافزار آماری اسمناسب، از دو نرم

 .تائیدی استفاده شد

 های خبریهای موثر بر کیفیت سایتشناسایی مؤلفه: هاگزارش یافتهتحلیل و 

 

پیشین  مطالعاتهای خبری، ابتدا مرور ادبیات موضوع و های موثر بر کیفیت سایتشناخت مؤلفهمنظور به

ها با این مؤلفه . مؤلفه شناسایی شد 72کوال در دستور کار قرار داده شد و بر اساس آن تعداد ی وبدر حوزه

 کوتاهیبرای مثال سهولت کار کردن با سایت و  ؛اندها استخراج شدهسایتتوجه به وجه مشترک تمامی وب

های برای این کار از مطالعاتی در سایت . ها استسایتدو مؤلفه اساسی در تمامی وب ،زمان بارگذاری سایت

 . استفاده شد برخطو حراج  برخطفروشی فروشی، خدمات دولت الکترونیک، کتابخرده

در   .نظر خبرگان در این زمینه پرسیده شد ،های دیگرهای غیرمشترک با وب سایتبرای شناخت مؤلفه

های خبری این زمینه از نظرات افراد خبره در زمینه خبر و خبرنگاری، طراحان سایت و کاربران سایت

هایی مثل فراهم نمودن اطالعات صحیح و فراهم مؤلفه . مؤلفه دیگر استخراج شد 91 نجاماسراستفاده شد و 

ها در این مؤلفه  .ات متناسب با نیاز کاربران مختلف در این مرحله شناسایی شدندنمودن حجمی از اطالع

 ای تدوین و در بیننامهه، پرسشآوری شدهای جمعبا استفاده از مؤلفهسپس   .اندنمایش داده شده 5جدول

 .دهندگان توزیع شدپاسخ

 (خبرگانبر اساس ادبیات تحقیق و نظر )های ابتدایی مؤلفه . 5جدول

 مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

 مجزا بودن اخبار کوتاه و تفصیلی 72 سهولت کار کردن با سایت 5

 73 قابل فهم بودن راهنماهای سایت 7
تعیین بخشی از فضای سایت برای تیتر 

 خبرهای جدید

 تربرجسته نمودن اخبار و اطالعات مهم 73 جذابیت ظاهر سایت 9

 91 نوع سایتمتناسب بودن طراحی با  1
گستردگی موضوعات مطرح شده در سایت 

 ...(اجتماعی، هنری، اقتصادی)
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 مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

 95 فراهم نمودن تجربیات مفید برای کاربر 1
سیاسی، اجتماعی، )طبقه بندی اخبار 

 ...(اقتصادی

 مجزا نمودن اخبار داخلی و خارجی 97 فراهم نمودن اطالعات صحیح 2

 99 سایتبه روز بودن اخبار و اطالعات  2
-های مناسب با سایتفراهم نمودن لینک

 های مرتبط دیگر

 استفاده از افراد خبره برای تحلیل اخبار 91 روایت اخبار و اطالعات به زبانی ساده 3

3 
فراهم نمودن اخبار و اطالعات صحیح از 

 نظر نگارشی
91 

اقتصادی، سیاسی، )وجهه 

 گردانندگان سایت...(تاریخی

51 
جزئیات مناسبی از اخبار و فراهم نمودن 

 اطالعات
92 

عدم وجود تبلیغات غیر مرتبط با موضوعات 

 خبری

 مشخص و موثق بودن منبع و مرجع خبر 92 ساختارمندی مناسب اخبار و اطالعات 55

 هاامکان دسترسی به بایگانی اخبار و تحلیل 93 اعتبار و شهرت سایت 57

 استفاده از خبرهای دست اول 93 حفظ اطالعات شخصی احساس امنیت در 59

 11 ایجاد حس شخصیت در مخاطب 51
امکان دسترسی به اطالعات و اخبار در 

 ..(اف و دیموبایل، پی)های مختلف فرمت

 15 تر شدن کاربرکمک به اجتماعی 51
امکان عضو شدن و گرفتن اخبار و اطالعات 

 نامه الکترونیکیاز طریق 

52 
استفاده از  ایجاد حس لذت در هنگام

 سایت
 79فیدر داشتن سایت 17

 دی فردیبا آی  71امکان سفارشی کردن 19 نوآوری در طراحی سایت 52

53 
ی اخبار و خالقیت و نوآوری در ارائه

 اطالعات
 ایجاد امکان تحلیل برای کاربران 11

53 
فراهم نمودن حجمی از اخبار و اطالعات 

 متناسب با نیاز کاربران مختلف
 گیری در بیان خبر و تحلیلجهتعدم  11

 گیری سیاسی در سایتعدم جهت 12 اهمیت دادن به نظرات کاربران 71

 امکان جستجو در سایت 12 زمان انتظار در بارگذاری سایت وتاهیک 75

77 
گویی زمان انتظار برای پاسخ وتاهیک

 سایت به تعامل کاربر
13 

امکان دسترسی به اخبار و اطالعات به 

 المللیهای بینزبان

 سنجیفراهم نمودن امکان تعامل و نظر 13 مفید بودن اخبار و اطالعات سایت 79

71 
صوتی، )ای سایت توانایی چند رسانه

 (تصویری
 هاتفکیک اطالعات برای استان 11

 های مناسبفراهم نمودن تحلیل 71
15 

ها رامکان برقراری ارتباط با انواع مرورگ

و  72، فایرفاکس71اکسپلوررمانند اینترنت   مجزا بودن بخش تحلیل از بخش خبر 72



91 
 رویکرد تحلیل عاملی به سایت های خبری

 

 

 

 مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

 صحیح و مناسب اطالعات و کسب72اپرا

 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

کوال، تعداد و نام ابعاد مدل از قبل مشخص نیست، از تحلیل نیوزبا توجه به اینکه برای ساخت مدل ای

اس اسپیافزار آماری اسبرای این کار از نرم . شدعاملی اکتشافی برای مشخص شدن این ابعاد استفاده 

استفاده از  . شدمیاما برای اطمینان از جامعیت مدل باید از تحلیل عاملی تائیدی نیز استفاده  . استفاده شد

دهد تا بتوان در مراحل مختلف اصالحاتی روی مدل انجام داد و جامعیت افزار ایموس این امکان را مینرم

 . مدل را از این طریق بهبود بخشید

 تحلیل عاملی اکتشافی

برای  . به کار برده شد 73و روش چرخش اکویماکس 73در تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل اجزای اصلی

 نشان دهنده که شوددر تحلیل عاملی اکتشافی، از معیار مقدار ویژه استفاده می اولیه تعیین تعداد ابعاد

اما در این تحقیق  . است مناسب آن برای 5 از بزرگتر مقادیر و است آن متغیرهای با عامل هر ارتباط میزان

همچنین بارهای عاملی .  در نظر گرفته شده است 1/5بزرگتر از  ویژه مقدار اولیه، ابعاد تعداد تعیین معیار

 .برای اثربخشی بیشتر گزارش نشده است 1/1زیر 

هایی که سپس مؤلفه . داشتند 1/5ی بیشتر از بعد را استخراج کرد که ارزش ویژه 2تحلیل عاملی اولیه 

 . مؤلفه حذف شدند 71ی این کار در نتیجه  .ها داشتند کنار گذاشته شدندروی عامل 1/1های کمتر از وزن

افزار ایموس برای تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده و نظرات خبرگان در آنجا که از نرمبته به دلیل اینال

 .شوندجهت کنار گذاشته نمیگذار بیهای تاثیرتوان اطمینان حاصل نمود که مؤلفهوارد خواهد شد، می
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-هایی نیز در آنهستند اما نقصبه خوبی نمایانگر کل موضوع که از نظر خبرگان ابعادی به دست آمده 

ی دسترسی به سایت، اطالعات، حمایت شهروندی، اطمینان، نحوه: این ابعاد عبارتند از  . شودها دیده می

 .اندکه در ادامه توضیح داده شده طرفیارائه، جذابیت و بی

به اخبار و  منظور از دسترسی به سایت، چگونگی دست یافتن  .نام دارد بعد اول دسترسی به سایت

سازی ای آمادهها را به گونهی اخبار در سایت، آنهای خبری باید بتوانند عالوه بر ارائهسایت . اطالعات است

نیز در دسترس  یا هر وسیله مشابه دیگریهای چاپی و قابل دستیابی در گوشی تلفن همراه کنند تا نسخه

دی فردی، فیدر داشتن سایت، شی کردن اخبار با آیهای امکان سفارمؤلفه. کنندگان قرار گیرداستفاده

-میل، امکان دسترسی به اخبار و اطالعات به زبانشدن و گرفتن اخبار و اطالعات از طریق ای امکان عضو

 .گیرندهای مختلف در این بعد قرار میالمللی، و امکان دسترسی به اخبار و اطالعات در فرمتهای بین

های فراهم نمودن اطالعات صحیح، مشخص و موثق بودن در این بعد مؤلفه  .نام دارد بعد دوم اطالعات

منبع و مرجع خبر، به روز بودن اخبار و اطالعات سایت، استفاده از خبرهای دست اول، و مفید بودن اخبار و 

 .دناطالعات سایت وجود دار

کمک به اجتماعی تر شدن ایجاد حس شخصیت در مخاطب، .  باشدمی بعد سوم حمایت شهروندی

 .نداکاربر و احساس حس امنیت در حفظ اطالعات شخصی در این بعد قرار گرفته

ی اعم از وجهه)ی گردانندگان سایت های وجههدر این بعد مؤلفه  .است اطمینان عبارت از بعد چهارم

 .نداهای مناسب آمدهیل، استفاده از افراد خبره برای تحلیل و فراهم نمودن تحل...(اقتصادی، سیاسی و

های مؤلفه . پردازدی اخبار و اطالعات میاین بعد به چگونگی ارائه  .نام دارد ی ارائهنحوه بعد پنجم

تعیین بخشی از فضای سایت برای تیتر خبرهای جدید، مجزا بودن اخبار کوتاه و تفصیلی، مجزا بودن بخش 

-نمودن اخبار و اطالعات مهم و برجسته...( سیاسی، اقتصادی و )بندی اخبار و اطالعات تحلیل از خبر، طبقه

 .گیرندتر در این بعد قرار می

جذابیت ظاهر سایت، متناسب بودن طراحی با نوع   .است نوآوری در طراحی سایت جذابیتبعد ششم 

 .اندار گرفتههایی هستند که در این بعد قری اخبار و اطالعات مؤلفهسایت و خالقیت و نوآوری در ارائه
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های دیگر موضوعیت این بعد که ممکن است در سایت  .شودنامیده می طرفیبی ،بعد هفتمسرانجام 

گیری در بیان اخبار و گیری سیاسی در سایت و عدم جهتهایی چون عدم جهتنداشته باشد، مؤلفه

 .گیرداطالعات را در بر می

 افزار ایموستحلیل عاملی تائیدی با نرم

ه افزار ایموس ترسیم شدی تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمده بود در محیط نرمکه در مرحلهمدلی 

 91برای سنجش مدل از شاخص برازش مطلق کای اسکوئر . مؤلفه است 72بعد و  2مدل اولیه شامل  . است

توکر  ، برازش99های برازش تطبیقی، برازش افزایشیو شاخص 97و درجه آزادی 95به همراه سطح معناداری

و  92ی مقتصد، برازش هنجارشده92های برازش مقتصد نسبت اقتصادو شاخص 91، و برازش تطبیقی91لوییس

شود و در صورت نیاز ی میارزیاباین مدل در مراحل مختلف  . دوشمیاستفاده  93برازش تطبیقی مقتصد

 .اصالحاتی روی آن انجام خواهد شد

ی خوبی معنادار شدن کای اسکوئر به خودی خود نتیجه . اسکوئر معنادار شده استدر مدل اولیه، کای

اما باید در نظر داشت که اوال با   .دهدعنوان شاخص مطلق، برازش خوب مدل را نشان نمینیست زیرا به

های کواریانس مدل تدوین شده و مشاهده شده نیز های اندک بین ماتریسافزایش حجم نمونه، تفاوت

های سنجش مدل با همدیگر در شود و ثانیا باید شاخصشود و در نتیجه کای اسکوئر معنادار میعنادار میم

 . نظر گرفته شوند

اما با توجه به اینکه هنوز  . دندههای تطبیقی نیاز کم مدل برای اصالح را نشان میهمچنین شاخص

ای که به هنگام اصالح ولین و مهمترین نکتها . شودتکمیل نشده است نسبت به اصالح آن اقدام نمی ،مدل

به  ،راهنمای پژوهشگر باشد آن است که توجیه نظری بر توجیه کمی و آماری ارجحیت دارد بایدیک مدل 

. ، ص5933، قاسمی)توان صرفا بر مبنای توجیه کمی و آماری دست به چنین تغییراتی زد نحوی که نمی

521.) 
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 . هایی نیز هستندله انجام شده است که برخی از مراحل دارای گاممرح 1اصالح مدل تدوین شده در 

در  . اند و یا اینکه توسط برنامه پیشنهاد شده استاین اصالحات شامل اصالحاتی است که خبرگان ارائه داده

 .ندااین میان بعضی از تغییرات به دالیل مختلف رد و یا تائید شده

 خبرگانوارد کردن نظرات : ی اول مرحله

ممکن است در ساخت مدل  . مدل الزم است تا نظرات خبرگان در مدل لحاظ شود ارزیابیپیش از 

هایی مورد توجه قرار گرفته هایی حذف شده باشند که اهمیت باالیی داشته باشند و یا اینکه مؤلفهمؤلفه

تغییر باید پس از انجام تغییر، برای سنجش تاثیر هر  . ها خللی در کل مساله وارد نشودباشند که با حذف آن

ها در این مرحله با نظر به دلیل آنکه حذف یا اضافه کردن مؤلفه . ارزیابی شوندهای سنجش مدل شاخص

توجه شود، تاثیر تغییرات به صورت تک به تک به خبرگان بوده و بنابراین توجیه نظری دارد نیازی نیست تا 

 . شودمدل بازنگری می ،هامامی این مؤلفهدن تکرپس از اضافه یا حذف  از این جهت

 گام اول 

سهولت ) 5های در این میان مؤلفه . های حذف شده به ابعاد اضافه شدندمؤلفه از مؤلفه 2در گام اول 

 12،(ای سایتتوانایی چند رسانه) 71، (کم بودن زمان انتظار برای بارگذاری سایت) 75،(کار کردن با سایت

به بعد دسترسی به سایت ( امکان دسترسی به بایگانی اخبار و اطالعات) 93و ( سایتامکان جستجو در )

ها از لحاظ آماری با اطمینان های آنها بار عاملی خوبی با ابعاد ساخته شده دارند و رابطهمؤلفه. اضافه شدند

متناسب با نیاز  فراهم نمودن حجمی از اطالعات) 53های همچنین مؤلفه. شوددرصد تائید می 33بیش از 

این . به بعد اطالعات اضافه شدند( فراهم نمودن جزئیات مناسبی از اخبار و اطالعات) 51و ( کاربران مختلف

ها از لحاظ آماری با اطمینان بیش از ی آنها نیز بارهای عاملی مناسبی با بعد یاد شده دارند و رابطهمؤلفه

 .شوددرصد تائید می 33

 گام دوم 
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استفاده از افراد خبره برای ) 91و مؤلفه ( های مناسبفراهم نمودن تحلیل) 71اینکه مؤلفه به دلیل 

برای ادامه محاسبات باقی بماند و مؤلفه  91پیشنهاد شد که مؤلفه  ،بیانگر یک مفهوم هستند( تحلیل اخبار

مناسب است و دهد که ایجاد این تغییر نتایج سنجش مدل نشان می  .حذف شوداز بعد اطمینان  71

 .شودبنابراین در مدل لحاظ می

 های با ضرایب رگرسیونی کمحذف مؤلفه: ی دوم مرحله

 ،با ابعاد ساخته شده دارند 1/1هایی که ضرایب رگرسیونی کمتر از در این مرحله سعی شده تا مؤلفه

تر، کم ار و اطالعات مهمهای به روز بودن اخبار و اطالعات سایت، برجسته نمودن اخبمؤلفه . شناسایی شوند

 ای سایت، فراهم نمودن جزئیات مناسبی از اخبار وبودن زمان انتظار برای بارگذاری سایت، توانایی چندرسانه

اطالعات متناسب با  اطالعات، امکان دسترسی به بایگانی اخبار و اطالعات، فراهم نمودن حجمی از اخبار و

 ،ت، سهولت کار کردن با سایت و متناسب بودن طراحی با نوع سایتنیاز کاربران متفاوت، جذابیت ظاهر سای

به همین دلیل ( تربرجسته نمودن اخبار و اطالعات مهم) 73مؤلفه  . داشتند 1/1ضرایب رگرسیونی کمتر از 

بهبود  ،اما نتایج سنجش مدل نشان داد که این تغییر . حذف شد و نتایج دوباره مورد بازنگری قرار گرفت

متناسب ) 1های سپس از بین مؤلفه . نظر شدخاصی ایجاد نکرده است بنابراین از انجام این تغییر صرف

که ضرایب کمی روی بعد جذابیت داشتند با نظر  (جذابیت ظاهر سایت) 9و ( بودن طراحی با نوع سایت

اند حذف این مؤلفه از لحاظ تهها در مجموع بهبود یافبه دلیل آنکه شاخص  .حذف شد 1کارشناسان، مؤلفه 

 .شودتغییر برای محاسبات بعدی لحاظ می است و اینآماری تائید شده 

 حذف همپوشانی: ی سوم مرحله

های زیاد در ماتریس کواریانس مدل تولید شده که باعث تفاوت ارزیابی شدندهایی در این مرحله مؤلفه

ها در دو مدل بیشتر از آماری وقتی تفاوت کواریانس مؤلفه از لحاظ . و ماتریس کواریانس مشاهده شده بودند

توان بین این برای حل این مشکل می . ها به هم وابسته هستندباشد، به این معنی است که این مؤلفه 32/5

های مجزا بودن مؤلفه  .یک مؤلفه را حذف نمود ،ها ارتباط برقرار نمود و یا در صورت توجیه نظریمؤلفه

ل از خبر، مجزا بودن اخبار کوتاه و تفصیلی، مشخص و موثق بودن منبع و مرجع خبر، احساس بخش تحلی
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امنیت در حفظ اطالعات شخصی، امکان دسترسی به بایگانی اخبار و اطالعات، سهولت کار کردن با سایت و 

ها در فاوتهایی بودند که باعث بیشترین تمؤلفه ،تعیین بخشی از فضای سایت برای تیتر خبرهای جدید

 . شدندماتریس کواریانس تدوین شده و مشاهده شده می

مجزا بودن اخبار کوتاه و ) 72و  (مجزا بودن بخش تحلیل از خبر) 72های از بین مؤلفهبدین ترتیب 

  .حذف شد 72 مؤلفه ،ها داشتندکه همپوشانی باالیی با همدیگر و با سایر مؤلفه( تفصیلی

 ابعادادغام : ی چهارم مرحله

-جنس مؤلفه یکی نبودنپیشنهاد شد، اما به دلیل  ،ی اخبار و جذابیتدر این مرحله ادغام دو بعد ارائه

 .انجام نشد ،دست آمدهه ضرایب بو عدم تائید های دو بعد 

 های اصالحبهبود شاخص: ی پنجم مرحله

برای اصالح مدل از خروجی  . ی نظری داشته باشددر این مرحله نیز تمامی اقدامات باید پشتوانه

ای است که با آزاد کردن تغییرات پیشنهادی توسط برنامه به گونه . استفاده شد 93های اصالحشاخص

دلیل بزرگ بودن مدل تدوین بنابراین به . یابدکای اسکوئر مدل کاهش می( کاهش درجه آزادی)پارامترها 

قرار داده شد تا اصالحات کمتری  51ها ی اصالح شاخصی راهکارهای زیاد، ابتدا آستانهشده و امکان ارائه

پس از آنکه  . ارزیابی شدندهای اصالح با انجام هر تغییر دوباره مدل اجرا شد و شاخص  .پیشنهاد شود

 51که کای اسکوئر مدل را بیش از  در نظر گرفته شدندامکان پذیر نبود اصالحاتی  51اصالحات باالتر از 

 . دنواحد تغییر ده

 : گام اول

مؤلفه پذیر، آزاد کردن پارامتری که خطای مربوط به های پیشنهادی امکاندر گام اول، از میان رابطه

را به هم ( دی فردیکردن با آیامکان سفارشی) 19مؤلفه و خطای مربوط به ( فیدر داشتن سایت) 17

 .بیشترین بهبود را در پی داشت و بنابراین لحاظ شد ،کندمرتبط می

 : گام دوم       
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 93ی خطای مربوط به مؤلفه ی دوسویهدر گام دوم نیز از میان تغییرات پیشنهاد شده، تنها رابطه

مشخص و موثق بودن منبع و ) 92و خطای مربوط به مؤلفه ( امکان دسترسی به بایگانی اخبار و اطالعات)

بنابراین این تغییر نیز در  . کردایجاد مینیز شد و بهبود قابل توجهی از لحاظ نظری تائید می( مرجع خبر

گروه  ،اصالحات پیشنهادی پس از اجرای این تغییر از لحاظ نظری امان ناپذیریبه دلیل   .مدل لحاظ شد

 . واحد تغییر دهد 51های اصالح را بیش از که بتواند شاخص جستجو کردپژوهش راهکارهایی را 

 : گام سوم

فراهم نمودن ) 2 مؤلفهی خطای مربوط به آزاد کردن پارامتر دوسویهاز میان اصالحات پیشنهادی، 

ای است ، بهترین رابطه(به روز بودن اخبار و اطالعات سایت) 2مؤلفه و خطای مربوط به ( اطالعات صحیح

 . شودبنابراین این پارامتر نیز به مدل افزوده می . شودکه از لحاظ نظری تائید می

 : گام چهارم

 9مؤلفه برقراری ارتباط دوسویه بین خطای مربوط به در صورت بهبود در مدل  نیشتریبام، در این گ

دهد که تغییر ها نشان مینتایج شاخص  .خواهد داشت ایجاد و بعد حمایت شهروندی( جذابیت ظاهر سایت)

 .شودلحاظ می آنکند، بنابراین در طور معناداری در مدل بهبود ایجاد میایجاد شده به

 : گام پنجم

امکان ) 19خطای مربوط به مؤلفه از میان تغییرات پیشنهادی ممکن، برقراری ارتباط دوسویه بین 

امکان عضو شدن و گرفتن اخبار و اطالعات از ) 15و خطای مربوط به مؤلفه ( دی فردیکردن با آیسفارشی

، آنجا که امکان تغییرات دیگری نبود از  .بیشترین بهبود را داشت و بنابراین در مدل لحاظ شد( طریق ایمیل

 .شودنهایی تلقی می ،دست آمدههمدل ب

همانگونه که از اعداد این  . دهدهای برازش مدل در هر مرحله را نشان مینتایج شاخص 2 جدول

 .اندهای برازش مدل به حد قابل قبولی رسیدهجدول نیز مشخص است شاخص

 های برازش مدل در هر مرحلهشاخص:  7 جدول

 مقدار شاخص نوع
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مدل  شاخص

 اولیه

 مرحله

 اول

مرحله 

 دوم

مرحله 

 سوم

 مرحله

 چهارم

مرحله 

 پنجم

 مطلق
 کای اسکوئر

 سطح معناداری

 درجه آزادی

32/212 

111/1 

919 

112/335 

111/1 

121 

117/355 

111/1 

119 

122/371 

111/1 

159 

111/335 

111/1 

153 

252/219 

111/1 

113 

 تطبیقی

 312/1 272/1 311/1 232/1 227/1 392/1 برازش افزایشی

 397/1 233/1 223/1 211/1 293/1 312/1 برازش توکر لوئیس

 319/1 271/1 231/1 23/1 222/1 399/1 برازش تطبیقی

 مقتصد

 322/1 315/1 333/1 339/1 333/1 329/1 نسبت اقتصاد

برازش هنجار شده 

 مقتصد
275/1 129/1 139/1 137/1 119/1 372/1 

برازش تطبیقی 

 مقتصد 
253/1 233/1 232/1 212/1 213/1 213/1 

 قبول رد قبول قبول قبول قبول وضعیت پذیرش

 

 نتایج مدل

های مربوط به شده و مؤلفه، ابعاد ساخته 9جدول در  . مؤلفه است 95بعد و  2مدل تدوین شده شامل 

 ،بارهای عاملی ایجاد شده . روی ابعاد متناظر ارائه شده است ،هاهر بعد به همراه بار عاملی هر یک از مؤلفه

در  . کنندها با ابعاد متناظر خود تناسب دارند و مفهوم هر بعد را به خوبی تبیین میدهد که مؤلفهنشان می

دهد که رابطه هر مؤلفه با بعد آن از لحاظ آماری مورد تائید نشان می 111/1ضمن سطح معناداری کمتر از 

ها در این مؤلفه تنهاها به این مفهوم نیست که الزم به ذکر است که محدود ساختن مدل به این مؤلفه . است

ها در کیفیت یک سایت ها موثرترین مؤلفهگیری کیفیت یک سایت خبری موثر هستند بلکه این مؤلفهشکل

 . خبری هستند

 کوالنیوزهای مدل ایابعاد و مؤلفه:  9جدول

 بار عاملی مؤلفه بعد

 دسترسی

 به سایت

 292/1 های مختلفامکان دسترسی به اطالعات و اخبار در فرمت

 131/1 امکان عضو شدن و گرفتن اخبار و اطالعات از طریق ایمیل

 112/1 امکان جستجو در سایت

 129/1 فیدر داشتن سایت
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 بار عاملی مؤلفه بعد

 179/1 های بین المللیامکان دسترسی به اخبار و اطالعات به زبان

 132/1 فردی دیآیامکان سفارشی کردن با 

 131/1 هاامکان دسترسی به بایگانی اخبار و تحلیل

 933/1 (صوتی، تصویری)ای سایت توانایی چند رسانه

 921/1 بودن زمان انتظار برای بارگذاری سایتکم 

 571/1 کردن با سایتسهولت کار

 اطالعات

 211/1 استفاده از خبرهای دست اول

 137/1 مشخص  و موثق بودن منبع  و مرجع خبر

 173/1 فراهم نمودن اطالعات صحیح

 151/1 مفید بودن اخبار و اطالعات سایت

 111/1 از اخبار و اطالعات فراهم نمودن جزئیات مناسبی

 195/1 به روز بودن اخبار و اطالعات سایت

 933/1 فراهم نمودن حجمی از اخبار و اطالعات متناسب با نیاز کاربران مختلف

 حمایت

 شهروندی

 212/1 ایجاد حس شخصیت در مخاطب

 273/1 کمک به اجتماعی تر شدن کاربر

 112/1 احساس امنیت در حفظ اطالعات شخصی

 اطمینان
 229/1 گردانندگان سایت...(اقتصادی، سیاسی، تاریخی)وجهه 

 173/1 استفاده از افراد خبره برای تحلیل اخبار

 ینحوه

 ارائه

 225/1 تعیین بخشی از فضای سایت برای تیتر خبرهای جدید

 132/1 ...(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی)بندی اخبار طبقه

 173/1 و اطالعات مهم تربرجسته نمودن اخبار 

 131/1 مجزا بودن اخبار کوتاه و تفصیلی

 جذابیت

 327/1 نوآوری در طراحی سایت

 135/1 اخبار و اطالعات یخالقیت و نوآوری در ارائه

 912/1 جذابیت ظاهر سایت

 بی طرفی
 221/1 گیری در بیان خبر و تحلیلعدم جهت

 221/1 گیری سیاسی در سایتعدم جهت
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 گیریبحث و نتیجه

رادیو، تلویزیون،  . آورنددست میمعموال افراد اخبار و اطالعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی به

ها اخبار موثق را کنند تا از طریق آنعمده منابعی هستند که افراد سعی می ،های خبریها و سایتروزنامه

شدت افزایش یافته است و افراد های خبری بهتعداد سایت ،اطالعات فنآوریاخیرا و با گسترش   .کسب کنند

-امکان دسترسی به اخبار و اطالعات در همه . ها استفاده کنندکنند تا از خدمات این سایتزیادی سعی می

ها رغبت نشان شود تا افراد به استفاده از این سایتهایی است که باعث میها یکی از بزرگترین مزیتی زمان

 . ها استها قرار گیرد توجه به کیفیت این سایتدر این میان، موضوعی که باید مدنظر مدیران سایت . دهند

 :رسدهای خبری از دو جنبه مهم به نظر میموضوع کیفیت سایت ارزیابی

 ناشناسشوند که برای مردم اداره می افراد حقیقی یا حقوقی راهای خبری اول اینکه بیشتر سایت

-ها روز به روز بیشتر میتعداد این سایت ،اندازی نسبتا ساده یک سایت خبریبا توجه به امکان راه.  هستند

نسبت به ... های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و های مختلف با انگیزهشود و افراد و گروه

وجود مرجعی که بتواند راهگشای افراد برای  شرایطدر این  . کنندهای خبری اقدام میاندازی سایتراه

رسد مراجع کنونی به نظر می. های خبری باشد امری ضروری استترین سایتانتخاب بهترین و با کیفیت

توانند مرجع د نمیدهها را تنها بر مبنای تعداد کاربران انجام میبندی سایتکه رتبه 11مانند سایت الکسا

از طرفی وجود مدلی که با در نظر داشتن شرایط کشور ایران تهیه شده باشد  . مناسبی جهت این امر باشند

 .نسبت به مراجع موجود برتری دارد

دهند های خبری ارائه میتوجه به انتظارات مخاطبان و نوع برداشت آنان از کیفیتی که سایتدوم اینکه 

در  مناسبو اطالعات  اخبار ارائه  .ها خواهد بودگونه سایتی بهبود کیفیت اینها براپایه و اساس تالش

  .ارات مخاطب باید به آن توجه شودانتظ برای برآوردنی مهمی است که لههای مختلف خبری، مسئزمینه

بر  رارسانی اطالع وظیفهها سایتتواند باعث شود تا میبر رضایت مخاطبان  اثرگذار کیفیت ابعادشناسایی 

 .انجام دهندمحور  طبق معیارهای مخاطب
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بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی شده است تا مدلی ارائه شود که بتوان با استفاده از آن کیفیت 

چنین مدلی باید این امکان را داشته باشد که عالوه بر   .های خبری را بر اساس نظرات کاربران سنجیدسایت

برای رسیدن به چنین . به شمار رودها نیز بندی سایتمعیاری برای مقایسه و رتبه همچونسنجش کیفیت، 

این   .های خبری از میان ادبیات موضوع شناسایی شدمؤلفه تاثیرگذار بر کیفیت سایت 15هدفی، ابتدا 

ی کیفیت هستند که در توسعه هاییمؤلفهی اول دسته  .دکری کلی تقسیم دسته 7توان به ا میها رمؤلفه

-شود که خاص سایترا شامل می هاییمؤلفهی دوم دسته . هر نوع سایتی موضوعیت داشته و مهم هستند

های خبری، میزان کاربران سایتبر اساس نظرات   .ها نقش دارندگونه سایتهای خبری بوده و در ارتقای این

تحلیل عاملی مدلی جامع تفاده از تکنیک ها مورد ارزیابی قرار گرفت و با اساهمیت هر کدام از این مولفه

حمایت "، "دسترسی به سایت"مؤلفه است که در آن ابعاد  95بعد و  2این مدل شامل  . تدوین شد

-بی"و  "ی ارائهنحوه"، "اطالعات"در برگیرنده مفهوم اول و ابعاد  "جذابیت"و  "اطمینان"، "شهروندی

هایی است که بیشتر بر در این پژوهش، شامل مؤلفه اطالعاتبعد .  شوندمفهوم دوم را شامل می "طرفی

بدین مفهوم که برای رسیدن به کیفیتی  . کنند، تمرکز داردها ارائه میذات اخبار و اطالعاتی که این سایت

ی نحوهبعد  . ارائه نمایندبه روز های خبری باید اخبار و اطالعاتی دقیق، جامع و برتر در این زمینه، سایت

توان به ترتیب زمان بروز و اعالم هر خبری دهنده آن است که هرچند اخبار و اطالعات را می، نشانارائه

های مختلف اخبار را بر حسب حوزه ای باشد تا کاربران بتوانندکرد، اما ارائه این اخبار باید به گونه منتشر

در  . صورت تفکیکی مشاهده کنندبه  ،خبری، میزان اهمیت، ترتیب وقوع زمانی و خالصه یا تفصیلی بودن

غیر این صورت، وقت زیادی از کاربران صرف تمرکز بر تفکیک این موارد خواهد شد و همین موضوع باعث 

ای است که شامل دو مؤلفه طرفیبیدر نهایت، بعد   .ها خواهد شدعدم تمایل افراد به آن سایتدلزدگی و 

البته این  . شودگیری کلی و بیان اخبار سایت میها در جهتآن مدیران و اعمال نظراتبه بیشتر مربوط 

ها با توجه به اهداف اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی خاص خود اقدام موضوع صحیحی است که مدیران سایت

ند، شواخبار و اطالعات نادرست  موجب ارائهاگر این اهداف کنند، اما های خبری میاندازی سایتبه راه

دچار شک و تردید  خواننده به مرور زمان، نسبت به صحت و سقم اخبارمسلما باعث خواهد شد تا ذهن 
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ها، های خبری باید بکوشند تا اخبار و اطالعات ارائه شده از سوی آنبه همین دلیل مدیران سایت . شود

 .این جریانات فکری داشته باشدکمترین اثرپذیری را از 

 . کوال دانستوبهای را یکی از مدل توان آندست آمده، میهگیری مدل بو روند شکلبا توجه به محتوا 

با توجه به  . شوندها تدوین میهایی هستند که با هدف سنجش کیفیت انواع سایتمدل ،کوالهای وبمدل

کوال به نیوزمدل ای. نیوز کوال نامیده شددست آمده ایه کوال، مدل بکوال به ایهای وبتغییر نام مدل

و گسترش  1کوال هرچند با گذر از مدل وب . کندرا تائید می( 7115)نوعی نتایج کار بارنز و همکاران 

 .مدل داردرسانی، جامعیت بیشتری نسبت به آن ی خبر و اطالعها به حوزهمؤلفه

 پیشنهادات کاربردی

تغییرات در آن به سرعت  و شکوفایی است وبا توجه به اینکه فناوری اطالعات روز به روز در حال رشد . 5

در مورد تا  های خبری نیز خدمات خود را با همین شتاب بهبود دهندالزم است تا سایت ،گیردانجام می

ترند که هایی موفقدر محیط رقابتی امروز سایتدر واقع  . جلب رضایت کاربران از رقیبان خود عقب نمانند

تر در اختیار تر، با جذابیت بیشتر و راحتصحیح و به موقع، خدمات متنوع رسانیبتوانند عالوه بر اطالع

شود مدیران، مدل ارائه شده در این تحقیق که مفاهیم جذابیت، تنوع پیشنهاد می  .مخاطبان خود قرار دهند

  .مدنظر قرار دهندهای خود برای بررسی سایتدهد و راحتی را از دید کاربران ارائه می

های خبری استفاده هایی که برای انتقال اخبار و اطالعات خود از سایتشود مدیران رسانهپیشنهاد می .7

کیفیت خدمات سایت خود را با مدل پیشنهادی مورد سنجش قرار داده و انتظارات کاربران خود را  ،کنندمی

نقاط کاربران، و انتظارات ند تا بتوانند بر اساس نیاز نمایکنند مقایسه با آنچه که واقعا از آن سایت درک می

مانند ه  .بهبود مستمر را سرلوحه کار خود قرار دهندند تا از این طریق ضعف و قوت خود را شناسایی کن

 .زمینه راهگشا باشدتواند در این کوال، ابزار تحلیل شکاف میهای وبسایر مدل

ها وضعیت رقبای کند که سایتهای دیگر این امکان را فراهم میشناخت جایگاه هر سایت در میان سایت .9

های در واقع رتبه هر سایت در میان سایت . خود را بهتر بشناسند و در جهت رفع نواقص کار خود بکوشند

 . اربران خود را برآورده سازددهد که تا چه حد نسبت به رقبای خود توانسته است انتظارات کدیگر نشان می
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توانند ها مشخص باشد میاز جهتی در صورتی که دالیل قرار گرفتن در چنین جایگاهی برای مدیران سایت

-امکاننیوزکوال مدل ایهای مختلف از طریق مقایسه سایت  .بر روی نقاط ضعف و قوت خود متمرکز شوند

 .پذیر است

 پیشنهادات پژوهشی

تغییرات سریع گسترده و متنوع اخبار و اطالعات و ماهیت  ای،در فضای رسانه اتبا توجه به ایجاد تغییر .5

همین موضوع سبب . ماهیتی پویا و رو به رشد داشته باشدرود تا انتظارات کاربران نیز ، انتظار میتکنولوژی

-دهد که مدلاین موضوع نشان می. اد شودهای کیفیت از نظر افراد تغییراتی ایجلفهشود تا در اولویت مؤمی

شود پیشنهاد میبر همین اساس . داشته باشند های خبری نیز باید ماهیتی پویاهای سنجش کیفیت سایت

 .و بازنگری قرار گیرد مطالعهدر طی زمان مورد  های خبریهای سنجش کیفیت سایتلفهمؤ

خبری مختلف با استفاده از نظرات کاربران مشترک های ان برای مقایسه سایتپژوهشگرشود پیشنهاد می .7

توان از ها با استفاده از این مدل، میبندی سایتبرای رتبه  .ها از این مدل استفاده نماینددر این سایت

 .هایی مانند سیستم استنتاج فازی، تاپسیس و ساو استفاده کردتکنیک

های خبری ی کیفیت سایتهای مهم تعیین کنندهشاخصی ، در بر گیرندهپژوهشمدل ارائه شده در این . 9

های آینده برای سایر رسانه هایپژوهشتوان در ، میمطالعهبدیهی است با رویکرد پیشنهادی این   .است

ی کنندههای تعیینلفهترین مؤمنیز مدلی شامل مه... ها و ارتباط جمعی از قبیل تلویزیون، رادیو، روزنامه

  .ئه دادکیفیت آنها ارا
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