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چکیده
هاسازمانابزارتریناصلیاز به یکیهاسایتوباخیرهايسالدر

ذینفعانوکاربران،هاسازمانبه مناسببراي ارتباط و ارائه خدمات
بهاطالعاتارائههاآنهدفترینمهمکه؛استشدهتبدیلخود 

الکترونیکنقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت سایتوب.هاستآن
صرف رغمعلیدارد. با توجه به این مطلب باید اذعان داشت که 

هاسازماناز طرف یتساوبسازيیادهپزیاد براي طراحی و هايهزینه
است. با شدهیطراحهايیتساوبتوجه بسیار کمی بر ارزیابی عملکرد 

ر وزارت ورزش و جوانان در همین راستا هدف این توجه به نقش خطی
جوانان است. جامعهوورزشوزارتیتساوبپژوهش ارزیابی کیفیت 

ورزشی بودنديهارسانهاساتید خبره در مدیریت شاملتحقیقآماري
ازآماريجامعهتعدادبودنکمعلتبه. بودنفر31تعدادشانکه

تحقیق،ایندریريگاندازهابزار. گردیداستفادهشمارکلیريگنمونه
. ) بود1387نسب (حقیقی یتساوباستاندارد ارزیابیيهپرسشنام

) و AHPمراتبی (فرایند تحلیل سلسلهازهادادهوتحلیلیهتجزجهت
دهد نشان مینتایج. گردیداستفادهExpert Choice12افزارنرم

بوده و انسجام بیشترین و38/0جذابیت و 62/0که قابلیت استفاده 
تعامل کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.

، وزارت ورزش و جوانان،یتساوبارزیابی کیفیت، :کلیدييهاواژه
هاي اطالعات نقد، نظام)AHP(َیمراتبتحلیل سلسلهیندفرا

.مدیریت، ورزش

Abstract
In recent years one of the main websites of
organizations the tools to communicate and
provide appropriate services to organizations,
users and their stakeholders has become. The
most important aim to provide information to
them. web site plays an important role in
advancing the goals of the Electronic
Government. Given the crucial role of the
Ministry of Sports and Youth The purpose of
this study was to assess the quality of the
website of the Ministry of Youth and Sports.
The population of the study consisted of expert
teachers in the management of sports media
that number was 31. Due to the low number of
population of the entire population were
sampled. Measuring instruments in this study,
standard questionnaire to assess the true
parentage Web (1387), respectively. To
analyze the data, analytic hierarchy process
(AHP) and Expert Choice12 software was
used. The results show that use 0.62 and 0.38
charm and integrity of the highest and lowest
weight to interact allocated

Keywords: Quality, Website, Ministry of
Youth and Sports, Analytical Hierarchy
Process (AHP).
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مقدمه
سرعتیبااینترنتازاستفادهمیزاناخیرهايسالدر

بهاینترنت راموضوعاینو؛استافزایشحالدرتصورغیرقابل
.استکردهتبدیلاطالعاتبهدسترسیبرايمردممرجعاولین
سایتوبمجازيجهاندراطالعاتبهدسترسیابزارازیکی
،هاسازمانبینمناسبارتباطیابزاریکسایتوب.است

ارائههاآنهدفترینمهمکههستندشهروندانوکاربران
ازايساختاریافتهمجموعههاسایتوب. هاستآنبهاطالعات

هافیلموگرافیکیتصاویر،هامتنقالبدرکههستندهاداده
ازاندعبارتهاسایتوبانواع.شوندمیدادهنمایش

طورکلیبه. غیرانتفاعیودولتیتجاري،شخصی،هايسایتوب
یکبرايیاوتجاري؛یادارندشخصیکاربردیاهاسایتوب

).1389،5زاهدي،(اندایجادشدهمعینوخاصهدف
دسترسیواینترنتهايقابلیتفزایندهرشدبهتوجهبا
بهکنندگانمراجعهتعدادامروزهآنبهافرادرشدروروبه
هاسایتوبکیفیتاهمیتواستیافتهافزایشهاسایتوب

سعیهاسازمانامروزه.استقرارگرفتهموردتوجهازپیشبیش
جاییمجازيدنیايدرنوینپدیدهاینازاستفادهباکنندمی

کانالیکعنوانبههاآنازاستفادهباوکنندبازخودبراي
موجبوکندایجادراجدیديهايفرصتتواندمیکهجدید
سایتوببنابراین؛شوندسودآوريوهاهزینهدرجوییصرفه

استاهمیتحائزبسیارسازمانفعالیتکنندهمنعکسعنوانبه
.نیستپوشیدهکسیبرو این موضوع
زیراباشندداشتهباکیفیتیهايسایتوببایدهاسازمان

تعامالتونداردوجودسایتوبدرانسانیارتباطگونههیچاوالً
تعامالتهايجنبهبرخی. داردجریانتکنولوژيطریقاز

تعهد،محبت،همیاري،دوستی،صداقت،مانندانسانی
فقدانوکردجایگزینتکنولوژيباتواننمیراپذیريانعطاف

نمودجبرانسایتوبعملکردبهبودبابایدراهاجنبهاین
ازسایتوبمنظمارزیابیوبازبینیلذا). 7منبع، ص همان(

نقاطشدنمشخصآندنبالبهومحتواییوساختاريجنبه
وگذاريسیاستبرايمناسبراهبرديهاآنضعفوقوت

،1390همکاران،وباغبان(دادخواهددستبهگیريتصمیم
).60ص

سایتوبواینترنتازاستفادهگسترشومحبوبیت
ازاستفادهکهاستآوردهوجودبهبازاریانبرايراهاییفرصت
بازاریابیاستراتژيدرکلیدييجزیکعنوانبهرااینترنت

لیگودانشگاهیورزشهايبرنامهبیشتر. دهدمینشان

طریقازهوادارانوکاربرانباراارتباطات خودورزشايحرفه
روزبهنتایجقبیلازمحصوالتوسازماندربارهروزبهاطالعات
1کالنگمک(دهندمیارتقافصلی،هايبلیتواخبارمسابقات،

همکاران جاوید و همچنین).36ص.2004همکارانش،و
واطالعاتىمنابعازترسریعومناسبگیريبهره)1391(

ورزشى از طریق گردشگرانبههاجاذبهو معرفىتبلیغاتى
توسعهدرمهمهايشاخصازنوینهايرسانهاینترنت و 
.کردندمعرفیورزشىگردشگرى

باوکنونیعصرانتظارازدوروشتابانتحوالتبهتوجهبا
دلیلبهجوانانوورزشوزارتجایگاهونقشاهمیتبهتوجه

مختلفهايسازمانباارتباطوسویکازمردماقشارباارتباط
نهاداینکهاستاهمیتحائزدیگرسويازدیگرورزشی
کندهماهنگدنیاروزهايضرورتوفناوريباراخودورزشی

منظوربهارزشمندفرصتیهمانندرااطالعاتفناوريو
کاربهکاراییافزایشومحیطیسریعتحوالتبهپاسخگویی

وورزشوزارتدرجدیدتحوالتبارسدمینظربه. گیرد
سایتوباخیرهايسالدروزارتخانهبهآنتبدیلوجوانان
ارتباطاتواطالعاتفناوريپیشرفتباجوانانوورزشوزارت

شاهدامروزهوشدهتغییراتدچارخودبهبودجهتدرتالشو
قبیلازجوانانوورزشوزارتسایتوبدرنوینخدمات

الکترونیکیخدماتارائهورسانیاطالعدرگاهاداري،اتوماسیون
وافزارينرممسائلجزبهسایتوبطراحیدر. هستیم... و

برايشدهارائهاطالعاتکیفیتبهمربوطمسائلافزاريسخت
غریبه (داردتأثیرسایتوبازاستفادهمیزاندرنهاییکاربر

وزارت سایتوباینکهدارداهمیتآنچه). 4ص.1392نیازي،
با توجه بودهخودکاربرانجوابگويحدچهتاورزش و جوانان

اخبار توانمیبه اینکه وزارت ورزش تنها مرجع رسمی است که 
آن دریافت نمود آیا سایتوبو بسیاري از موارد دیگر را از

است؟ ساختهبرآوردهراکاربرانرضایتآیاآناطالعاتکیفیت
سایتوبکیفیتارزیابیبهپاسخگوییدرپژوهشاینلذا

داشتاذعانبایدالبته.استشدهتدوینجوانانوورزشوزارت
سازيپیادهوطراحیبرايزیادهايهزینهصرفرغمعلیکه
عملکردوکیفیتارزیابیبهکمیتوجههاسازمان،سایتوب
بهمیالدي90دههنیمهاز.کنندمیشدهطراحیهايسایتوب
صورتسایتوبارزیابینحوهۀدرزمینبسیاريمطالعاتسواین

هايشاخصعمدهطوربهاولیههايمقالهدراستپذیرفته
به2000سالهايمقالهاغلبدرواندقرارگرفتهمدنظرارزیابی

1. McClung
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برايروشیعملکردارزیابیهايشاخصمعرفیبرعالوهبعد
نیزشدهمعرفیهايشاخصازاستفادهباسایتوبارزیابی
امروزه). 677ص.1393همکاران،ومعینی. (استبودهمدنظر

برخدماتکیفیتابعادتعریفهايسایتوبتنوعتوجهبا
تعریفبنابراین؛اندمتفاوتیکدیگرباهاسایتوبنوعاساس
. نداردوجودهاسایتوبخدماتکیفیتازدقیقیوواحد

واستفادهراحتیاطمینان،قابلیتچونابعاديمثالعنوانبه
فروشندمیفیزیکیمحصوالتکههاییسایتوببرايامنیت

یامحصوالتکههاییسایتوببراي. داردايویژهاهمیت
اطمینانقابلیتوجستجوظرفیت،کنندمیارائهخدمات

سایتوباینکه). 1388زاهدي،(دارداهمیتدیجیتالاطالعات
پرسشباشدذینفعانوکاربرانانتظاراتپاسخگويحدچهتا

قابلیت.کندمیپیداارتباطسایتوبباکیفیتکهاستمهمی
. استبقابرايضروريشرطیک،سایتوبازاستفاده

ناخواناسایتوبباشد،مشکلسایتوبازاستفادهکهدرصورتی
سایتوبکاربرانندهد،جوابکاربرانسؤاالتبهیاوبوده

بازاریابیقلبدرسایتوبیک. کنندمیتركراشرکت
کهاست1برخطفضايیکسایتوب. داردقرارالکترونیکی

اطالعاتآنمحصوالتوشرکتدربارهتوانندمیمشتریان
جذابیتهمچنینونمایندمعاملهومقایسهنموده،کسب

بردنباالوکاربرماندگاريزماندرمهمینقشسایتوب
. کندمیبازيجستجوگريوکاوشبرايانگیزش

هايشاخصازايخالصهزیریکجدولدر. )2،2005اسمیت(
.استشدهارائه2010سالازسایتوبکیفیتارزیابی

1. Online
2. Smith

زیاديتحقیقاتورزشیهايسایتوبارزیابیيدرزمینه
کیفیتابعاد) 2004(3واستوئلکیم.استگرفتهصورت

خریدوفروشهايسراچهرويبرراکاربرانرضایتوسایتوب
عواملیکهرسیدندنتیجهاینبهوکردهبررسیلباس ورزشی

قابلیتنیاز،بامتناسباطالعات،سایتوبظاهرچون
رضایتبرمؤثرمعنادارعواملازپاسخگوییزمانومعامالتی
با) 2007(همکارانو4جائهوون. استسایتوبمشتریان

5NFLمسابقاتدرکنندهشرکتهايتیمسایتوببررسی
طرفدارانتعهدباهاسایتوبانسجاموکیفیتکهدادندنشان

مدلیدر6هوریونجینگ. داردمعناداريومثبترابطههاتیم
کاربرانرضایتوورزشیسایتوبکیفیتبینارتباط

طراحی،عواملازنمود وبررسیراآنانوفاداريوالکترونیکی
بردبهرهسایتوبکیفیتبراياجراسیستم،تعامل،اطالعات،

نشاناهاناسوتی). 458ص.2011همکاران،وهوریونجینگ(
طوربهآناطالعاتوهاسرگرمیووبمحتوايکهداد

مستقیمتأثیرهاآنمجددبازبینیوکاربراننگرشبرمستقیم
و8سواكیانگ). 111ص.2014،اهانا7سواتی(دارد

.رسیدندنتیجهاینبههمکارانش نیز
سالپنجطولدر) 68ص.9،2015ساروجف(مطالعهدر

استفاده،قابلیت: شاملعاملچهارکاربر4000تجارببراثر
سایتوبکیفیتارزیابیبرايوفاداريوظاهراعتماد،

.شدمشخص

3. Kim & Stoel
4. Won Jae
5. National Football League
6. Youngjin Hur
7. Taesoo Ahna
8. Young Ik Suh
9. Jeff Sauro

2010سالازسایتوبکیفیتارزیابیهايشاخصخالصه-1جدول
منبعتیساوبابعاد اصلی ارزیابی کیفیت 

2010ربابه و احمد مسعود،.بودنکاربرپسندکارایی، ناوبري کاربران، قابلیت استفاده، 
، پاسخگویی، يسازیشخصاطالعات، ناوبري کاربران، بودنبودن، سرگرمی، مرتب روزبه

2010تساي، امنیت.

2010الکیندي و عبدالمجید، .وجوجستناوبري کاربران، 
2010لین، جذابیت، محتوا، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم.

، کیفیت يسازیشخصزیبایی، محتوا، احساس، واسط کاربري، ناوبري کاربران، سرعت، 
2011ساها و سندیپ، خدمات.



..ورزش و جوانان با استفادهسایت وزارتارزیابی کیفیت وب66 . . . . .

2010سالازسایتوبکیفیتارزیابیهايشاخصخالصه-1جدولادامه 
منبعتیساوبابعاد اصلی ارزیابی کیفیت 

2011شی یو، لین و پرنگ، ، خدمات، اعتماد.يریپذتعاملمحتوا، خرید راحت، 
2011لی و لی، آسان، احساس، قابلیت استفاده.استفادهمحتوا، 

2011یو، جیو و هانگ، طراحی، تحویل کاال، کاال، کیفیت خدمات، فناوري.
2011تساي، چو و الي، خدمات، کیفیت سیستم.محتوا، کیفیت 

، قابلیت اطمینان، امنیت، يسازیشخص، يریپذتعاملآسان، استفادهمحتوا، طراحی، 
2011حسن و عماد، .بودنکاربرپسندساختار سایت، 

2011ویال و اینس، محتوا، امنیت، قابلیت استفاده.
2012هسو، چانگ و چن، سیستم.کیفیت اطالعات، کیفیت خدمات، کیفیت 

ایلینگ، لنتز، دي جونگ و وان محتوا، ناوبري کاربران.
2012دن برگ، 

استینمتز، استارت و سویونگ، آسان، احساس، قابلیت استفاده.استفادهارتباطات، محتوا، 
2012

کامل، محرمانگی، پاسخگویی، کیفیت یرسانخدماتاطالعات تماس، محتوا، کارایی، 
2012روکا، ماتخد

2012بالنچی، قابلیت استفاده.

2012لی و کونته، قابلیت استفاده.
2012چو و یی پینگ، محتوا، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم.

2012والدیمیرو، ، پاسخگویی، تراکنش، اعتماد.يسازیشخصمحتوا، لذت، ناوبري کاربران، 
2013کاباك و سرهات، ، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، سرعت.يسازیشخصجذابیت، ناوبري کاربران، 

2013سبی، زیبایی، ارتباطات، نمود ظاهري، امنیت، فنی، قابلیت استفاده.
2014آکینسیالر و متین، مشتري، بازاریابی، فناوري.

فنوننیترمعروفازیکیاي اچ پیتکنیککهییازآنجا
نیزارزیابیدرامروزهکهاستچندمنظورهيریگمیتصم

ارزیابیبرايروشبهترینروشنیا.شودیممورداستفاده
1970دهۀدرساعتیتوسطباراولین. استکیفیتحقیقات

متقابلآثاراساسبرراپیچیدهمسائلتکنیک،این. شدابداع
زوجیيهاسهیمقابرروشایناساس. کندیمبررسیهاآن

مراتبیسلسلهدرختآوردنفراهمبارندهیگمیتصم. استنهفته
سلسلهتحلیلفرآیندمنطق،تیدرنها. کندیمآغازرامسئله
بارازوجیيهاسهیمقاازحاصليهاسیماترياگونهبهمراتبی

آید با توجه به دستبهبهینهتصمیمکهکندیمتلفیقیکدیگر
يبراکیفی است این روش صورتبهتیساوباینکه کیفیت 

کیفیتداریمسعیمقالهایندرارزیابی آن بسیار مفید است. لذا
واستفادهقابلیتبعددوازراجوانانوورزشوزارتتیساوب

کنیم.ارزیابیAHPازاستفادهباجذابیت

پژوهشیشناسروش
ازلحاظتوصیفی وتحقیق،روشاساسبرتحقیقاین

یعلمئتیهاعضايموردنظرجامعه. استکاربرديهدف
وپژوهشطهیحبهآگاهورزشی،مدیریترشتهدرهادانشگاه

متخصصانوخبرگانوورزشیيهارسانهمدیریتبهآشنا
شمارکلصورتبهموردنظرآمارينمونه. استکامپیوتر
و ازشناساییخبرگاناینازنفر31رونیازا. شدانتخاب

يریگاندازهبراي) 1387نسب (حقیقیاستانداردپرسشنامه
همکاران،ونسبحقیقی(گردیداستفادههاتیساوبکیفیت
در الکترونیکپستباحضوريصورتبههاپرسشنامه). 1387

ازبازدیدازپستاشدخواستههاآنازوگرفتقرارهاآناریاخت
نرخ. دهندپاسخهاپرسشنامهبهجوانانوورزشورزاتسایت

آنصحتبرمهمیدیتائ) 1/0ازکمتر(هاپرسشنامهسازگاري
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. شدبازگرداندهپرسشنامهبودنناسازگاريصورتدرواست
Expert Choice12افزارنرمازهادادهلیوتحلهیتجزبراي

.شداستفاده

پژوهشي هایافته
یمراتبسلسهدرختترسیم: اولگام
کنترلوزوجیمقایساتماتریسترسیم:دومگام

پرسشنامههربرايناسازگاري

ناسازگارينرخوگردآوريشدهلیتکمجداولبعديگامدر
انجامهدفاینباناسازگارينرخمحاسبۀ. شدبررسیهاآن
سازگاريزوجیيهاسهیمقابینآیاگرددمشخصکهشودیم

سازگارينرخکهیدرصورتآناساسبروخیریاداردوجود
وجودقبولیقابلسازگاريزوجیيهاسهیمقادر1/0ازکمتر
کهجداولیمیزان،اینيهمحاسبازپسمرحله،این. دارد

شددادهبرگشتافرادبه،بودند1/0بیشناسازگارينرخداراي
دویک نمونه در جدول .کنندتجدیدنظرخودقضاوتدرتا

است.شدهدادهنشان 

هاسیماترتلفیقیترکیب: سومگام
افرادنظراتهاپرسشنامهمجددگردآوريازپس،تیدرنها

.شدتلفیقیکدیگربا



..ورزش و جوانان با استفادهسایت وزارتارزیابی کیفیت وب68 . . . . .

اصلیيهاشاخصوزن -1نمودار 

جذابیتکهدهدیمنشانشماره یکنمودارازحاصلنتایج
اختصاصخودبهراارزیابیوزن62/0استفادهقابلیتو38/0

.استداده

دهدیمنشانهاشاخصزیروزنکلینتایجسهجدولدر
دررارتبهکمترینتعاملورتبهباالترینتیساوبانسجامکه

.استدادهاختصاصخودبهارزیابیيهاشاخصبین

هاشاخصزیر نتایج کلی وزن-3جدول 
وزن زیر معیارهامعیارهایرزیفرد

8,6%رنگ1
8,8%سبک2
5,6%فن چاپ3
6,2%ییآراصفحه4
11,6%ساختار5
12,5%استفاده و مرورگريسهولت6
12,5%مطالبمحتواي7
3,8%یادگیري8
10,7%خوانایی9
2,9%اعتماد10
14,30%انسجام11
2,5%تعامل12
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گیرينتیجهوبحث
باکهدولتدراینترنتژهیوبهاطالعاتفناوريکاربرد

راهاستشدهباعث،شودیمشناختهالکترونیکیدولتنام
هاتیفعالاینانجاموهیشآن،يهاتیفعالدولت،یدهسازمان

خدماتکردنفراهم. شوددگرگونخودکارماهیتحتیو
تیآيتوسعهوالکترونیکدولتاهدافازیکیالکترونیکی

ارائه.)14ص.1388همکاران،وعلیدوستی(استکشوردر
بهبودامور،اجرايدرتسریعباعثالکترونیکدولتخدمات
کارافزایشوهانهیهزکاهشمردم،بهخدماتارائهکیفیت

توانیمکهییهاراهازیکی. دارددنبالبهرااثربخشیوییآ
مردماختیاردرالکترونیکیشکلبهرادولتویژهخدمات
یکتیساوب. استاینترنتیيهاتیساوبگسترش،قرارداد
. میدانیمسازمانآنسخنگويورسانهنیترمهمراسازمان

ودهندپوششراکاربرانهمهبایددولتيهاتیساوب
وآنانکامپیوترهاييهاتیقابلکاربران،گوناگونشرایط
هاتیساوب. باشندداشتهنظردرراهاآنفنیدانایی

هدفلذا. کنندیمایفاالکترونیکدولتدررانقشنیتريدیکل
جوانانوورزشوزارتتیساوبکیفیتپژوهش ارزیابیاياز

یمراتبسلسهتحلیلفرآیندارزیابیازحاصلنتایج. است
62/0آنازاستفادهقابلیتکهدهدیمنشانوزارتتیساوب
متوسطازترنییپاکه38/0آنتیجذابومطلوبسطحدر

استوبصفحهیکازبخشاولینجذابیتکهییازآنجا. بود
درمهمینقشوکندیمدرگیرخودبارامخاطبذهنکه

وکاوشبرايانگیزشبردنباالوکاربرماندگاريزمان
وبصفحاتطراحیدرتصاویر. کندمیبازييجستجوگر

صفحاتبازدیدکنندگانتوجهجلبوجذابیتدررامهمینقش
يهابخشومطالبشدنتردركقابلوشدنخواناترو

درتصاویرفرمتنوعانتخابنیهمچن.کنندیمایفاسایت
نیا.استاهمیتحائزتیساوبصفحاتسرعتوکیفیت

تیساوبارزیابیدر) 1391(فتحیفریدتحقیقبانتایج
نیز) 2015(ساروجف. داردهمخوانیمنتخبيهاونیفدراس
دوبارهبازدیدتجاربوتیساوبکیفیتدرراتیساوبظاهر

نقشبر) 20(سیلواجائوهمچنین. داندیممؤثرکاربران
آوردندستبهوفوتبالحامیانجذبدرتیساوبجذابیت

زیربینازست. انمودهدیتأکياحرفهباشگاهيهاتیموفق
)5/2(تعاملبهاهمیتکمترینترتیببههاشاخصمعیارهاي

پاسخگویی،درتعاملمهمنقشبهتوجهبا. استشده
رفتنباالباعثالکترونیکیخدماتارائهودوطرفهارتباطات

بازدیدکنندگاندوبارهبازگشتاحتمالوشدهتیساوبارزش
)1391(یفتحنتایجباکهآوردیمفراهمراآنانرضایتو

رضایتوتعامالتنیز) 2011(هوریوجینگ. داردهمخوانی
الکترونیکیبازاریابیوهاتیساوبکیفیتبردرراکاربران

دوماولویتدر9/2وزنبانیزاعتماد.استدانستهمؤثربسیار
مطالعاتدرنیزاعتماد.استشدهدادهآنبهکمترياهمیت

عاملعنوانبه) 2014(سوایکیونگو) 2015(ساروجف
ت.اسشدهبردهنامتیساوبکیفیتدرمهمی

،6/5چاپفن،8/3یادگیريترتیببهدیگرمعیارهايزیر
،7/10ییخوانا،8/8سبک،6/8رنگ،2/6ییآراصفحه
محتواي،5/12مرورگريواستفادهسهولت،6/11ساختار
.استدادهاختصاصخودبهرا3/14انسجام،5/12مطالب

وبپایگاهطراحیکتابدر) 1388(همکارانویدوستیعل
درمواردهمهبر) ارتباطاتواطالعات(دولتیيهادستگاه
بامتناسبرنگنوعانتخاب. اندنمودهدیتأکتیساوبطراحی

. استبرخوردارياژهیواهمیتازصفحاتاطالعات
طراحیدربایدهاسازماندراطالعاتفناوريکارشناسان

هماگرزیراکنند،ياژهیوتوجهرنگروانشناسیبهتیساوب
بهآنبرايمناسبیطراحینوعاماباشدکاملسایتمحتواي

سهولت. دهدیمدستازراخودمخاطبانباشد،نرفتهکار
یکجستجويسهولتسایت،کردنپیداراحترا،استفاده

یافتنسهولتاصلی،صفحهبهبازگشتسهولتموضوع،
.اندکردهتعریفخدمتیامحصولطیفوویژهاطالعات

بهودادهکاهشراسیستمپیچیدگیعالئمازمناسباستفاده
ومادیاواتی(کندیمکمکسیستمباراحتتعاملدرکاربران

تراکم،مفاهیمغالبدررامطالبمحتواي. )2012مبروري،
کیفیتارزیابیجهتتازگیوموضوعیپوششصحت،

ازیکیوبمحتواي.)2005اسمیت،(کنندیمبیانتیساوب
لهیوسبهکهاستتیساوباطالعاتکیفیتارزیابیمعیارهاي

بودن،دركقابلاطالعات،بودنگردشدروبودنمربوط
مانیان و .شودیميریگاندازهاطالعاتبودنغنیوعمق

تیقابل،تیساوبکیفیت اطالعات، ظاهر همکاران نیز عوامل 
فنی يهایژگیوو اعتبار و تیفیککاربري، پشتیبانی مشتري،

).1393(مانیان و همکاران،انددانستهمؤثرتیساوبدر ارزیابی 
موفقیتدرحیاتیعنصریکارزیابیکهییازآنجا

داردحیاتینقشنیزتیساوبیکمدیریتدر. هاستسازمان
وکاربرديمفید،اطالعات.نمایدفراهمراکاربرانرضایتتا
بسیارتیساوبکیفیتدرکاربرانبهپاسخگوییوموقعبه
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گستردگیبهتوجهباجوانانوورزشوزارت. استمهم
مختلفيهاطهیحرويبرمانورقدرتوورزشدرموضوعات

نتایجبهتوجهبا. نمایدتیساوببهبیشتريتوجهباید
کارشناسانومسئولینگرددیمپیشنهادلذاآمدهدستبه

وزارتتیساوبدرکهاستالزمورزشوزارتدرفناوري
مقولهبهنیزسازمانمدیرانونمایندمجدديبازبینیورزش
اندازچشمبهتوجهبا. نمایندبیشتريتوجهاطالعاتفناوري

وزارتاستتوجهشایانالکترونیکدولتاهدافودولت
تحققراستايدرمهمارگانیکعنوانبهجوانانوورزش

اطالعاتسیستممدیریتوتیساوبطریقازهدفاین
پیشبردوالکترونیکیخدماتارائهدريمؤثرنقشبتواند

.نمایداهداف
يسپاسگزار

ارزنده پروفسور ابوالفضل فراهانی و هاییراهنمااز 
حالکمکدکتر لقمان کشاورز که همواره شائبهیبيهامشاوره

.رادارمیقدردانبنده بوده، نهایت تشکر و 
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