
ی ارزیاب های نمایهایران با استفاده از شاخصتجاری های سایت بانکارزیابی وب

 (1WAI) وب
 

 پهلو فرج نیعبدالحس
 چمران اهواز  دیدانشگاه شه یشناساستاد گروه علم اطالعات و دانش  

  انیفیفرزانه عف
 2مران اهوازچ دیدانشگاه شه یدکتر یدانشجو ،دانشگاه شیراز یکارشناس مسئول امور پژوهش

 

ی ارزیاب وب مایهها با روش نبندی آنو رتبه های تجاری ایرانسایت بانکهدف این پژوهش، ارزیابی وب: چکیده

وب  ی آماری پژوهش صفحاتپیمایش توصیفی و روش دلفی است. جامعهترکیبی از  پژوهش حاضرروش . است

 رسی انجام گرفت.ی واها با استفاده از سیاههی داده. گردآوراستسایت وب 30های تجاری ایران به تعداد بانک

ابلیت قبه لحاظ  وها به لحاظ معیار قابلیت ناوبری و سرعت در وضعیت مطلوب سایت بانکوبها نشان داد، یافته

یت متوسط ها در وضعسایت بانکوب%  3/53 درمجموع دسترسی و محتوا در وضعیت متوسط قرار دارند. همچنین

 33بانک قوامین با  ی نخست ودر رتبهامتیاز  79بانک ملت با  ،ها نشان دادسایت بانکبندی وبد. رتبهقرار دارن

 60 یانگینمایران با  های تجاریسایت بانکبتوان نتیجه گرفت، وبر این اساس میی آخر قرار دارد. در رتبهامتیاز 

 ی،بنددول رتبهجها در توسط بانک شدهکسبمتیاز همچنین با توجه به ادر وضعیت مطلوب قرار دارند. امتیاز 

ر ها داز بانک %10ها در وضعیت متوسط و از بانک%  33/66ها در وضعیت مطلوب، از بانک % 66/26 سایتوب

ت ن، باید گفدر پایا د.ندارنها در وضعیت بسیار مطلوب قرار از بانک کدامچیهسایت وب و دنوضعیت نامطلوب قرار دار

شده و  ها از سوی مدیران و مسئولین بانکیموجب پی بردن به نقاط ضعف و قوت آن هاسایت بانکزیابی وبکه ار

 سایت بپردازند.های طراحی وبساس دستورالعملاسایت خود بر ها به طراحی وبشود، بانکباعث می

 سایت، وبی ارزیاب وبنمایهمعماری اطالعات، های تجاری، ارزیابی، بانک ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه
های اطالعاتی نیز گونه که برای ساختن هر بنایی نیاز به طراحی و معماری سازه هست، برای سیستمهمان

ها برای پاسخ بهه کنند که از آنبرای ما ساختارهای منطقی ایجاد می 1هاسایتبرخی وب است. گونه نیبد

بوده و  یدهسازمانبرخی دیگر فاقد ساختار و  کهیدرحالکنیم. ه میسؤاالت و تکمیل وظایف خود استفاد

 2رسد در یک سهبد خریهد آنالیهنبه نظر می کهیطوربه ،شویمها دچار سردرگمی میهنگام گردش در آن

های سایتهایی که در استفاده از وبچالش ازجمله. (Rosenfeld and Morville 2002) میاشدهگم

که پیوندهای آن مشخص نیست، هنگام خروج از یک صفحه ممکهن اسهت دیگهر یم اینشوبد مواجهه می

انهد و بنهدی نشهدهدسهته یخوببهمطالب مرتبط  ،آن پایین است 3لوداشد، سرعت بامکان بازگشت نداشته 

هها نیهز همچهون سهایتوب. گهرددیبرمسهایت غیره. مواردی از این قبیل به معمهاری اطالعهات یهک وب

و  اسهت شدهیطراحبرای هدف خاصی  تیساوبهر  ،مانند ساختمان؛ دارای معماری هستند هاساختمان

معماری اطالعات وظایف خاصی دارد که باید بر اساس وظایف و اهدافش به معماری اطالعات آن پرداخت. 

 . ارتباطات و مدیریت اطالعهات مهؤ ر بهرایسایت استاز مسائل کلیدی برای طراحی یک وبها سایتوب

ای از ایهن ارتبهاط از و بخهش عمهده (Acharya et al 2008)ها حیاتی است های کاربردی بانکبرنامه

 شود.ها فراهم میسایت بانکطریق وب

 شهدنیجهانو ارتبهاطی جههان را تیییهر داده و همهراه بها  های اطالعاتیهای گذشته فناوریدر سال

ی زاینهدهامهروزه بها رشهد ف (.Li and Suomi 2007اهمیت بازار آنالین بیشتر شده اسهت ) وکارکسب

نماینهد بها اسهتفاده از تجهارت ر سهعی میبیشهت ههرروز وکارهاکسب ،ی جهانی تجارت الکترونیکیتوسعه

و  اصهل ییصهفاهای رقابتی خویش را به دست آورنهد )الکترونیکی با مشتریان تعامل برقرار کرده و مزیت

 (. 1395آبادی غیاث

جوینهد، ها جهت ارتباط و تعامل با کاربران خود از طریق اینترنت بهره مهیکه سازمان به همان میزان

طراحهی و اسهت.  شهدهلیتبدهها موضوع اصلی در این سازمان عنوانبهها طراحی مناسب صفحات وب آن

اشد که ب یاگونهبهگیرد باید قرار می یموردبررسی معماری اطالعات ها که در حوزهسایتوب یدهسازمان

 Rosenfeld and Morvilleکاربران به سهولت بهه اطالعهات مهورد جسهتجوی خهود دسهت یابنهد )

از سوی دیگر، جلب نظر کاربران و حفظ آنان، نیازمند دانش عمیق از نیازهای اطالعاتی کهاربران . (2002

عهالی بهه محتویهات ی دستیابی وسیله عنوانبهها سایتاز وب 4جکسون .استکارها راه موقعبهو تشخیص 

ههای ایرانهی از بانهک .(Jackson 2007بهه نقهل از  1392)نوکهاریزی و کهوچکی،  بهردنام می تیفیباک

-هایی هستند که در ایهران اقهدام بهه راهسازمان و از اولینهستند پیشگامان استفاده از خدمات اینترنتی 
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موجب ها سایت بانکوب اند.مشتریان نمودهی خدمات به برقراری ارتباط و ارائه منظوربهسایت اندازی وب

شهوند. سههولت دسترسهی بهه خهدمات و منهد کاربران در هر مکان و زمان از خدمات بانک بهره ،شودمی

ها سایت برای بانکشود. طراحی وبجویی در زمان و هزینه برای کاربران میصرفه باعث ،سرعت دسترسی

 یراحتبههساعته در محیطی که همگان  24ی مکانی یک شعبه محدودیت زمانی و دورازبهشود موجب می

 به آن دسترسی دارند، داشته باشند.

های سایتست. وبایکی از مظاهر فناوری اطالعات ابزاری ارزشمند برای برقراری ارتباط  عنوانبهوب 

ه روزافهزون بهه ، توجهوکارکسبرقابتی شدن فضای  ها در ارتباط با مشتری بسیار کارآمد هستند.سازمان

ی روزمهره از طریهق ههاو گرایش روزافزون مشتریان بهه انجهام فعالیهت وکارکسبفضای  عنوانبهاینترنت 

طالعهاتی و اههای های فنهاوریهمگام با پیشرفت. استها سایت بانکاینترنت از دالیل اهمیت ارزیابی وب

؛ دنهکنیمه انهد و خهدمات نهوینی ارائهدهها دچار تیییرات بسیاری شهی بانکهای اولیهسایتارتباطی وب

مد روزآ هایناوریفها از مندی آنبندی و بررسی میزان بهرهها، رتبهسایت بانکارزیابی مداوم وببنابراین 

 است.  ریناپذاجتنابالعات امری طی معماری اها با یکدیگر از جنبهی آنو مقایسه

مات نقطه برخهورد و ارتبهاط میهان مشهتریان و خهدسایت دیگری اولین سایت بانک مانند هر وبوب

ات، تسههیالت و از سهایر خهدم یبهازنمودها سایت بانکپیوسته است. وب صورتبهتوسط بانک  شدهارائه

سهایت بههای ونین با توجه بهه مزایها و قابلیهتهمچ .استتوسط بانک برای مشتریان  جادشدهیاامکانات 

مههم اسهت  آنچهه ،آن مؤسسهات پیشبرد اههداف در شدهارائهدمات ارتباط میان مشتریان و خ ها دربانک

انجهام  شهدهنییتعها باید بر اساس اصول و معیارها و استانداردهای از پیش سایت بانکطراحی وب کهاین

  ی خدمات به مشتریان است تأمین شود.که همان ارائه هاگیرد تا اهداف اصلی از ایجاد آن

استاندارد استفاده  هایاما بهتر است از روش؛ پذیردانجام میهای گوناگون وشبه رها سایتوبارزیابی 

و  یازیههن بههیغر) شههودتههری منجهر مهیههها بهه نتهایم علمههی دقیهقاسههتفاده از ایهن روش چراکهه، شهود

 منظوربهه اتاطالعهی بستری مناسب جههت اشهاعه عنوانبهها سایت بانکوب (.1393کامران کربالآقایی

زد. هماهنه  سها باید بتواند خود را بها تیییهرات ه اهداف کاربران و رفع نیازهای اطالعاتی آناندستیابی ب

 انجهام بیشهتر و مهؤ رتر منظوربهها به ایجاد امکانات جدید و متنوع سایت بانکدر وب جادشدهیاتیییرات 

مشخص بنابراین ؛ ده استشها منجر الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک صورتبهها فعالیت

 ههاسایتت وبکه تا چه اندازه مبتنی بر استانداردهای ارزیابی کیفیها و اینسایت بانکشدن وضعیت وب

 سهایتشناسایی نقاط قهوت و ضهعف وبدر این پژوهش به تواند مفید واقع شود. بدین منظور میهستند 

 کاربردپهذیری کیفیت خدمات وارتقای و  های آنبهتر، طراحی ساختار یدهسازمان برای های ایرانیبانک

های زیهر مطهر  بهر ایهن اسهاس پرسهش .است شدهپرداختهی ارزیاب وب روش نمایهبا استفاده از  هاآن

 :شودمی

ی، ی، ناوبرقابلیت دسترس»های تجاری ایران به لحاظ معیارهای اصلی های بانکسایت. وضعیت وب1

 ی ارزیاب وب چگونه است؟نمایهدر روش  «سرعت دسترسی و محتوا
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معیار اصلی  یدهندهلیتشکهای تجاری ایران به لحاظ زیر معیارهای های بانکسایت. وضعیت وب2

 چگونه است؟ «قابلیت دسترسی»

معیار  یدهندهلیتشکهای تجاری ایران به لحاظ زیر معیارهای های بانکسایت. وضعیت وب3

 ت؟چگونه اس «قابلیت ناوبری»اصلی 

معیار  یدهندهلیتشکهای تجاری ایران به لحاظ زیر معیارهای های بانکسایت. وضعیت وب4

 چگونه است؟ «محتوا»اصلی 

 ونه است؟ی ارزیاب وب چگهای تجاری ایران بر اساس نمایهبانک هایسایتبندی وب. رتبه5

 

 پژوهش پیشینه
که  پیشنهاد شد 1999و دیگران در سال  1اولسینا توسط بار نینخستسایت برای روش ارزیابی کیفیت وب

 عنوانبههی اصلی قابلیت دسترسی، قابلیت عملکرد، قابلیهت اطمینهان و کهارایی بهود و دارای چهار طبقه

کهامران و کربالآقهایی یازین بهیغر) رفتهای دانشگاهی به شمار میسایتارزیابی کیفیت مناسب برای وب

سایت ماتیوس و دیگران شهامل معیارههای ی ارزیاب وبنمایه (.Mateos et al 2001، به نقل از 1394

)تعداد منوهای سایت،  بندی سایت و میزان محبوبیت سایت(، سرعت، ناوبری)رتبه اصلی قابلیت دسترسی

ههای نشانیمحتوا )ی سایت(، های ضروری برای دستیابی به اطالعات موجود در سایت، نقشهتعداد کلیک

ههای بندی، انتشارات، واحدهای درسی، توضیحات ضروری، زبهانایت، سرفصل دروس و زمانموجود در س

 (.1394ن کامراو کربالآقایی یازین بهیغر) استروزرسانی، تعداد بازدیدکنندگان( خارجی، شناساگرهای به

. گرفتهه اسهتانجامهای زیادی هم در خارج و ههم در داخهل پژوهش ،هاسایتکیفیت وب ینهیدرزم

های گوناگون و با استفاده از ها را بر اساس شاخصسایتوب ،ها با رویکردی متفاوتاز این پژوهش هرکدام

فرج (، 1384) لیمحمد اسماعتوان به پژوهش اند. در این خصوص میقرار داده یموردبررسروشی متفاوت 

(، 2001و همکهاران ) مهاتیوس (،1393کامران )و کربالآقایی یازین بهیغر(، 1393(، مفیدی )1385) پهلو

در خصههوص ارزیههابی  ( اشههاره نمههود.2017) 4یمههانز(، ک2010و همکههاران ) 3کههویی(، 2007) 2مارینکههاس

هها که در ادامه به برخهی از آن گرفتهانجامهایی هم در داخل و هم در خارج وهشژها نیز پبانک سایتوب

 شود. پرداخته می

 ینامههانجام گرفهت. وی در پایهان (1391) ینه توسط اسماعیلیدر ایران نخستین پژوهش در این زم

های تجاری منتخهب کشهور بهر اسهاس مهدل شهاخص های بانکسایتخود به بررسی میزان موفقیت وب

سهایت، قابلیهت پیمهایش و قابلیهت محتهوای وب چهار متییهر سهرعت دسترسهی، و ارزیابی وب پرداخت
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برخهوردار های تجاری دولتهی از وضهعیت بهتهری رسید که بانک این نتیجهبه  ورا بررسی نمود دسترسی 

ههای تجهاری بانهک ،سهایتدر خصوص سرعت دسترسهی و محتهوای وبداد که  ننشا. همچنین هستند

ها مشخص شد که بانک سایتی وبی زوجی کلیه. با مقایسههستندخصوصی از وضعیت بهتری برخوردار 

ی صهادرات و پاسهارگاد آخهرین های صنعت معدن، توسهعهو بانک نخستینرفاه، سینا و تجارت به ترتیب 

 . بندی بودندها در رتبهبانک

با استفاده از الگوریتم فهازی  را در کشور های بانکداری اینترنتیسایت( کیفیت وب2012) 1اخوان سفر

ره را در بیشهترین نمه ،سهایت و اعتمهادبررسی نمود. نتایم پژوهش وی نشان داد که کیفیت محتوای وب

  ند.ها به خود اختصاص دادارزشیابی

ز مهدل کارایی شاخص رضایت مشتریان در بانکداری الکترونیکهی را بها اسهتفاده ا( 1393اسماعیلی )

هها را بها اسهتفاده از دادهوی  بررسهی نمهود.در مورد هشت بانک اقتصادی های فازی تحلیل پوششی داده

 شاخص رضهایت ازنظرسایت رسید که بانک انصار دارای کاراترین وبنمود و به این نتیجه  تحلیل افزارنرم

 ههایبانک کههیدرحالی دوم و سوم قهرار دارنهد، سامان و پاسارگاد به ترتیب در رتبه هایمشتری و بانک

  توسعه و سرمایه کمترین میزان کارایی را دارند.

بانکی  هایسایتزیابی عملکرد وبی چارچوبی جهت اردر پژوهش خود به ارائهنیز  (1393شادمهری )

شهاخص  26های بانکی شامل سایتهای ارزیابی وبشاخصوی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن پرداخت. 

نهی و عامهل فسایت، قابلیهت اسهتفاده، پشهتیبانی مشهتریان، را به شش عامل کیفیت اطالعات، ظاهر وب

 ها دارایانکسایت بکرد این عوامل در ارزیابی وببندی کرد. همچنین بیان طبقهکیفیت و اعتبار سازمان 

  از اهمیت بیشتری برخوردار است. ی دیگراهو عامل فنی نسبت به عامل نیستنداهمیت یکسان 

بهر احسهاس و رفتهار مشهتریان را سهایت ( تأ یر طراحی وب1395فراهانی )آبادیو غیاث اصل ییصفا

 هایهاسهتفاده نمودنهد و فرضهی محقق ساختهای پرسشنامه بانک ملی شعب اراک بررسی نمودند. آنان از

نتایم حاکی از آن بود که متییرهای اعتمهاد  .قراردادندمورد آزمون  2افزار لیزرلپژوهش را با استفاده از نرم

سهایت تهأ یر متبهت داشهت. آنالین بر طراحی وب دیخرمشتری، نگرش مشتری، رضایت مشتری و قصد 

اسهت.  گرفتههانجام( 1396و پویا ) زوارم زادهیعلها، اخیراً پژوهشی توسط یت بانکسابررسی وب منظوربه

های ترافیکهی و اعتباری ایهران بهر اسهاس شهاخص یها و مؤسسات مالبندی بانکآنان به ارزیابی و خوشه

مهورد از شهش ی مهالی و اعتبهاری ایهران در قالهب بانک و مؤسسهه 31بدین منظور سایت پرداختند. وب

سایت شامل متوسط تعداد صفحات بازدید شده، متوسهط زمهان مهرور های ترافیکی وبترین شاخصهمم

سایت و موتور کشور، تعداد پیوندها و سرعت بارگذاری بر اساس وب از سایت، درصد بازدیدکنندگان خارج

ه ههم در هها و مؤسسهات شهبیه بهمورد ارزیهابی قهرار گرفتنهد. په  از قهرار دادن بانک 3جستجوی الکسا

 ازنظهر ،های مختلفها مشخص شد بین خوشههای همگن و تأیید کیفیت و اعتبار هر یک از خوشهخوشه

                                                           
1. Akhavansaffar 

2. LISREL 

3. Alexa 
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ها، تفهاوت بهین اما در مورد میزان سهایر شهاخص؛ شاخص سرعت بارگذاری تفاوت معناداری وجود ندارد

 های مختلف، معنادار بوده است.خوشه

 ههای کیفهی در( در پژوهشی به بررسهی و تحلیهل خصیصهه1200) 1و احمد اونهترج از ایران، ردر خا 

های اصهلی ویژگی ، همچنینهای مختلف ارزیابی کیفیروش و های تجارت الکترونیک پرداختندسایتوب

  .قراردادندو تحلیل  یموردبررسرا سایت گیری کیفیت وبدر اندازه مورداستفادهو فرعی 

ی ها بهر عملکهرد صهفحهسهایتشافی روی تأ یر کاربرد وب( یک ارزیابی اکت2008اشاریا و همکاران )

یان جدید، یک ابزار رقابتی برای جذب مشتر عنوانبهرا  های اینترنتیسایتبانک مرکزی انجام دادند و وب

هایی د بانکو افزایش کارایی عنوان کردند. نتایم تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دا بهبود کیفیت خدمات

ی تری داشت، نمرهسایتشان قابلیت پایینهایی که وببانکباالتر داشتند، نسبت به  تیبلباقاسایت که وب

  باالتری داشتند.

ی ارزیهاب وب بهه بررسهی کیفیهت صهفحات خهانگی ( با استفاده از نمایه2012) همکارانو  2باژوکیچ

کهه در  بوده 3روش دلفیاین پژوهش ترکیبی از پیمایش و  ی بالکان غربی پرداختند.هاهای بانکسایتوب

اسهت.  شهدهاستفادهسایت بانکی بالکهان غربهی وب 45های ی ارزیاب وب برای گردآوری دادهآن از نمایه

در جایگهاه نخسهت و  80/97بها امتیهاز نههایی  4سهدنهاویارسهت سایت بانهک مشههورنتایم نشان داد وب

آخر قرار دارد. در ایهن پهژوهش همبسهتگی  یدر رتبه 30/90با مجموع امتیاز  5سایت بانک اسپلیستکاوب

. /47بین چهار بعد اصلی قابلیت دسترسی، سهرعت، نهاوبری و محتهوا نشهان داده شهد. محتهوا بها امتیهاز 

  .داشتبیشترین همبستگی را با ناوبری 

 «خدمات بانکداری الکترونیک در رضهایت مشهتریان»در پژوهشی با عنوان ( 2014)و همکاران  6مارته

ها بر رضهایت سایتبه بررسی تأ یر طراحی وب ،در این پژوهشها آنبی بانک ملی کنیا پرداختند. به ارزیا

مشتریان، تأ یر خدمات بر رضایت مشتریان در صنعت بانکداری و ارزیابی بانکداری الکترونیک و تهأ یر آن 

ههایی چهون اخصبر رضایت مشتری پرداخته شد. در ارزیابی رضایت مشتری از بانکهداری الکترونیهک شه

قهرار  یموردبررسههای دیگر و قابلیهت اطمینهان سایت، ناوبری آسان، پیوند به سایتجذابیت طراحی وب

ی ی نسهخهگهر چهون دسترسهی بهه شهبکه، تهیهههمچنین در رضایت مشتری متییرهای مداخله گرفت.

در پایهان بهه ایهن آنهان اینترنتی و مالیات مهم بهود.  جرائمپشتیبان، سازگاری، سیاست دولت در قوانین 

در حال تیییر است بایهد  سرعتبهی حیات در بازار فعلی که فناوری ها برای ادامهکه بانک ندنتیجه رسید

                                                           
1. Trawneh & Ahmad 

2. Bozikic 

3. Delphi 

4. Ernest Novi sad 

5. Splitska 

6. Marete 
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پیشی گرفتن از رقبها باشهند. همچنهین مشهخص شهد بیشهتر مشهتریان از  منظوربهبه دنبال راهکارهایی 

 ند. سایت راضی بودهای ارزیابی وبخدمات الکترونیکی و شاخص

 2014ی هاهای بانکی در لهستان در سهالسایت( به تحلیل تطبیقی وب2016و ژبروسکی ) 1میالرزچ

کیفیت  یکنندهنییتعآنان بررسی خود را بر اساس نظر مشتریان انجام دادند و عوامل پرداختند.  2015و 

بهرای مهدیریت کیفیهت ی آغازی را بر اساس درک مشتریان مشخص نمودند. همچنین این نتایم را نقطه

  مؤ ر سیستم بانکی الکترونیکی بیان نمودند.

از روش تحلیهل  ها با دیدگاهی متفاوت پرداختنهد وسایت( به ارزیابی وب2017و همکاران ) 2رانداویچ

برای بررسی تفاوت میانگین نمرات  یتک عاملتحلیل واریان  به معیارها و  یوزن دهبرای  سلسله مراتبی

دسههتورالعملی بههرای طراحههی  عنوانبهههاسههتفاده نمودنههد. آنههان نتههایم حاصههل را  شههدهانجامهههای ارزیابی

 های آینده مفید عنوان کردند. سایتوب

ع، اههداف های مختلف بها توجهه بهه موضهونشان داد که در پژوهش پژوهش مرور پیشینه یطورکلبه

مصهاحبه،  ی مختلفهی ماننهد پرسشهنامه،ها و ابزارههااز روش سایتو ماهیت سازمان دارنده وب موردنظر

وجهه بهه بها تهمچنهین . است قرارگرفتههای مختلفی مدنظر و شاخصاست  شدهاستفادهی وارسی سیاهه

 های مختلفی بکار رفته است.ها، روشسایتکاربرهای متفاوت وب

 

 پژوهش شناسیروش
سؤاالت پهژوهش توصهیفی  لیوتحلهیتجزبه لحاظ ارزیابانه است.  و پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی

از طریهق ارزیابانهه هها و سهایتمسهتقیم وب یمشهاهده صورتبهها پیمایشی، . روش گردآوری دادهاست

ای اسهتفاده برای تدوین مبانی نظهری پهژوهش از روش کتابخانهه .است 3پایگاه الکسادر  شدهارائهآمارهای 

مشتمل بر  ی وارسیابزار پژوهش سیاهه .استلفی شد. روش پژوهش، ترکیبی از روش پیمایشی و روش د

ایهن سهیاهه . اسهت (2001) مهاتیوس ی ارزیهاب وبهای نمایههبر مبنای شاخص های استاندارد،شاخص

  .استمؤلفه  29مشتمل بر چهار معیار با 

ر، مدیریت و ی آمای وارسی در اختیار چند تن از متخصصان در حوزهسنجش روایی، سیاهه منظوربه

ها و مؤسسات مالی و اعتبهاری در سهال . اطالعات مربوط به بانکقرار گرفت شناسیلم اطالعات و دانشع

 وارابزارنر نمونه در هسایت آدرس وب ،در گام اول ها استخراج شد.سایت بانکاز پایگاه الکسا و وب 1396

جعهه بهه دوم بها مرا ر گهامددر پایگاه الکسا وارد گردید و اطالعهات مربوطهه اسهتخراج شهد.  شدهیطراح

  .ها اطالعات موردنیاز استخراج شدسایت بانکوب

                                                           
1. Chmielars & Zborowski 

2. Rondovic 

سایت معتبری  alexa.comسایت و وبالگ است که این سایت با آدرس ی جهانی و کشوری وب. پایگاه الکسا ابزار نمایش رتبه3

بندی سایت یا وبالگ را در میان بهمیزان بازدید و محبوبیت است و قابلیت رت ازنظرها ها و وبالگسایتبندی وبجهت رتبه

 .استدارا  هاستآنسایت متعلق به های موجود در اینترنت و یا در کشوری که بیشترین بازدیدکنندگان وبسایتسایر وب
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متیازههای ابه معیارها روش دلفی به کار گرفته شد. امتیاز معیارهای اصلی از مجمهوع  یوزن دهبرای 

ده استفا ایی سیاهه بابا توجه به وزن معیار به دست آمد. پای )امتیاز پژوهشگر( به معیارهای فرعی شدهداده

 یطورکلبهه د.شهجداگانهه محاسهبه  طوربهبدین ترتیب که برای هر مؤلفه ، به دست آمداز آلفای کرونباخ 

 از پایایی مناسب برخوردار بود. . /71 با ی وارسیسیاهه

افهزار نهرمو  از آمار توصیفی )درصد فراوانی، میانگین و انحهراف اسهتاندارد( هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

SPSS 23 ههای دولتهی و های تجاری ایران شامل بانهکصفحات وب بانک ،ی آماریجامعه فاده شد.است

ها از سایت بانک مرکزی . اسامی بانکاستسایت وب 30 درمجموعالحسنه که های قرضو بانک یردولتیغ

 اخذ شد. 1/3/95در تاریخ http://www.cbi.ir نشانی  به

 

 هایافته
هش در تاورد پژوشود و استدالل در خصوص دسها پرداخته میهای آماری دادهها به ویژگیدر بخش یافته

های سایت بانکوب وضعیت"شود. پرسش اول پژوهش این بود که گیری بیان میبخش بحث و نتیجه

ر روش د« واقابلیت دسترسی، ناوبری، سرعت دسترسی و محت»معیارهای اصلی  به لحاظتجاری ایران 

های یت بانکمعیارهای اصلی، وزن هر معیار و میانگین وضع 1جدول  "ی ارزیاب وب چگونه است؟نمایه

عیار قابلیت دسترسی شود، ممشاهده می 1طور که در جدول هماندهد. ایران به لحاظ آن معیار نشان می

یت دسترسی در ها به لحاظ قابلسایت بانکوب دهدو نشان می است 20از  8/10امتیاز  دارای میانگین

که وضعیت  تاس 20از  44/14 ازیامتقابلیت ناوبری دارای میانگین  وضعیت متوسط قرار دارند. معیار

ست. محتوا شاخص بیانگر وضعیت مطلوب ا 10از  8/6دهد. معیار سرعت نیز با امتیاز مطلوبی را نشان می

ها را نشان کسایت بانوضعیت متوسط وب 50از  20/27امتیاز با که  سایت استدیگری برای ارزیابی وب

رای ی ارزیاب وب بنمایه برای هر معیار، امتیاز آمدهدستبهدهد. همچنین با مجموع امتیازات می

 .است 60که دارای امتیاز  آیدها به دست میبانکسایت وب
 

 اصلی روش نمایه ارزیاب وب ایایران بر اساس معیاره تجاری هایهای بانکسایتوب وضعیت .1جدول 

 محتوا شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

انحراف 

 استاندارد

 47/5 8/10 20 100% 16.7% 10% 20% 33.3% 20% قابلیت دسترسی

 62/5 44/14 20 100% 33.3% 26.6% 33.3% 6.7% 0% ناوبریقابلیت 

 55/2 8/6 10 100% 23.3% 26.7% 26.7% 13.3% 10% ترسیسرعت دس

 84/7 20/27 50 100% 0% 13.3% 53.3% 26.7% 6.7% محتوا

 05/21 00/60 100 100% 10% 13.3% 53.3% 13.3% 10% نتیجه نهایی

http://www.cbi.ir/
http://www.cbi.ir/
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عیارهای مهای تجاری ایران به لحاظ زیر های بانکسایتوضعیت وب»پرسش دوم پژوهش این بود که 

عیت وض 2در جدول  آمدهدستبههای داده« ؟معیار اصلی قابلیت دسترسی چگونه است یدهندهلیتشک

ایت سهد. وبدنشان می های تجاری ایران به لحاظ زیر معیارهای قابلیت دسترسی راهای بانکسایتوب

ما به ادارند،  ارط قرها به لحاظ زیرمعیارهای رتبه بازدید در ایران و تعداد پیوندها در وضعیت متوسبانک

 ها مطلوب است.سایتلحاظ رتبه بازدید در جهان وضعیت وب
 

 معیارهای قابلیت دسترسیایران بر اساس زیرتجاری های های بانکسایت. وضعیت وب2جدول 

 قابلیت دسترسی شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

انحراف 

 ستانداردا

 78/1 68/3 7 100% 6.7% 23.3% 20% 26.7% 23.3% رتبه بازدید در ایران

 01/2 2/4 7 100% 20% 16.7% 30% 10% 23.3% رتبه بازدید در جهان

 67/1 52/3 6 100% 20% 13.3% 23.3% 26.7% 16.7% تعداد پیوندها

 47/5 8/10 20 100% 16.7% 10% 20% 33.3% 20% نتیجه نهایی

های های تجاری ایران به لحاظ زیر معیارهای بانکسایتوضعیت وب»این بود که  بعدی پرسش

های تجاری ایت بانکسبه ارزیابی وب 3جدول  «معیار اصلی قابلیت ناوبری چگونه است؟ یدهندهلیتشک

نوهای مها به لحاظ ی بانکشود، همهکه مشاهده می طورهمانپردازد. ایران به لحاظ قابلیت ناوبری می

ینک ا دارای لهبانک سایت نیمی ازهای باال و پایین در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارند. وبسایت یا ریشه

. مند هستندهرهسایت ب ها از امکانات پیوندها و نقشهبانک بیش از نیمی از تیساوب ؛ واستبرگشت 

ن پنم ربوط به ای. از مجموع امتیازهای مهستندها دارای قابلیت مسیردهی شتر بانکسایت بیبو همچنین

اکی از آن است که ح 20از  44/14آید. امتیاز زیر معیار، امتیاز نهایی معیار قابلیت ناوبری به دست می

 ها به لحاظ قابلیت ناوبری در وضعیت مطلوب قرار دارند.سایت بانکوب

 
 بریایران بر اساس زیرمعیارهای قابلیت ناو تجاری هایهای بانکایتس. وضعیت وب3جدول 

 ناوبری شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

انحراف 

 استاندارد

 0 4 4 100% 100% 0% 0% 0% 0% های باال و پایینریشه

 50/0 2 4 100% 50% 0% 0% 0% 50% لینک برگشت

 54/0 4/2 4 100% 60% 0% 0% 0% 40% مسیردهی

 48/0 64/2 4 100% 66.7% 0% 0% 0% 33.3% پیوندها

 50/0 26/2 4 100% 56.7% 0% 0% 0% 43.4% نقشه سایت

 62/5 44/14 20 100% 33.3% 26.6% 33.3% 6.7% 0% نتیجه نهایی
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یر زهای تجاری ایران به لحاظ های بانکسایتوضعیت وب»پرسش چهارم پژوهش این بود که 

امل سطح خدمات شزیر معیارهای محتوا، « ؟چگونه است محتوامعیار اصلی  یدهندهلیتشکمعیارهای 

هایی را رشاخهاز این زیر معیارها، زی هرکدامکه  استبانکی، سطح خدمات ارتباطی و سطح خدمات ویژه 

 ت. مه در جداول جداگانه آمده اسادر اد که شودشامل می

ه لحاظ ها به لحاظ سطح خدمات بانکی در وضعیت مطلوب و بسایت بانکدهد وبنشان می 4جدول 

 از زیرمجموع امتیهمچنین سطح خدمات ارتباطی و سطح خدمات ویژه در وضعیت متوسط قرار دارند. 

 .ارندها به لحاظ محتوا در وضعیت متوسط قرار دسایت بانکدهد وبمعیارهای محتوا نشان می
 

 رهای محتوامعیازیرایران بر اساس  تجاری هایهای بانکسایتوب وضعیت .4جدول 

 محتوا شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

انحراف 

 استاندارد

 35/1 6/11 20 100% 10% 36.7% 20% 16.7% 16.7% سطح خدمات بانکی

 04/1 47/7 15 100% 3.3% 10% 33.3% 40% 13.3% باطیسطح خدمات ارت

 35/1 5/7 15 100% 6.7% 13.3% 26.7% 30% 23.3% سطح خدمات ویژه

 84/7 20/27 50 100% 0% 13.3% 53.3% 26.7% 6.7% نتیجه نهایی

از  سایت نیمیآمده است. در وب 5هایی است که در جدول سطح خدمات بانکی دارای زیرشاخه

ا خدمات هبانک %70سایت در وب و منوهای خدمات الکترونیکی از خدمات بانکی مجزا استها بانک

 هااز بانک %60ت سایخدمات بانکی غیر الکترونیکی در وب. همچنین اندشدهیبنددستهالکترونیکی 

ی هابخش سامانه وها مجزا است سایت بانکوب 3/13% ها تنها در. بخش پرداختاندشدهیبنددسته

سایت وب 3/3%ها تنها در ازهتی نمایش ها مجزا است. همچنین گزینهسایت بانکوب %10یکپارچه در 

 زنظراها سایت بانکدهد، وبنشان می هارشاخهیزاست. مجموع امتیازهای مربوط به  شدههیتعبها بانک

 سطح خدمات بانکی در وضعیت مطلوب قرار دارند.

 
 انکیبسطح خدمات  یهارشاخهیزایران بر اساس تجاری های بانک هایسایتوب وضعیت .5جدول 

 خدمات بانکی شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

انحراف 

 استاندارد

خدمات بانکی از خدمات 

 الکترونیکی مجزا

%46.7 %0 %0 %0 %53.3 %100 5 67/2 51/0 

 47/0 1/2 3 100% 70% 0% 0% 0% 30% خدمات الکترونیکیبندی دسته

 ریغبندی خدمات بانکی دسته

 یکیالکترون

%40 %0 %0 %0 %60 %100 3 8/1 50/0 

 35/0 40/0 3 100% 13.3% 0% 0% 0% 86.7% ها مجزابخش پرداخت

 31/0 30/0 3 100% 10% 0% 0% 0% 90% های یکپارچه مجزابخش سامانه
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 18/0 09/0 3 100% 3.3% 0% 0% 0% 96.7% هاتازه

 35/1 6/11 20 100% 10% 36.7% 20% 16.7% 16.7% نتیجه نهایی

 

ضعیت های سطح خدمات ارتباطی در وها به لحاظ زیرشاخهسایت بانکدهد، وبنشان می 6جدول 

د و به رنر دابه لحاظ خدمات تلفن و پست الکترونیکی در وضعیت بسیار مطلوب قرا؛ متوسط قرار دارند

 لحاظ استفاده از تلفن گویا در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند.

 
 سطح خدمات ارتباطی هایزیرشاخهایران بر اساس  تجاری هایهای بانکسایتوب وضعیت .6جدول 

 خدمات ارتباطی شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

اف انحر

 استاندارد

 35/0 6/2 3 100% 86.7% 0% 0% 0% 13.3% تلفن

 49/0 1/1 3 100% 36.7% 0% 0% 0% 63.3% پیام کوتاه

 45/0 2/2 3 100% 73.3% 0% 0% 0% 26.7% پست الکترونیکی

 18/0 07/0 2 100% 3.3% 0% 0% 0% 96.7% صندوق صوتی

 35/0 26/0 2 100% 13.3% 0% 0% 0% 86.7% تلفن گویا

 48/0 66/0 2 100% 33.3% 0%%0 0% 0% 66.7% نمابر

 04/1 47/7 15 100% 3.3% 10% 33.3% 40% 13.3% نتیجه نهایی

 

یت متوسط خدمات ویژه در وضعها به لحاظ سایت بانکشود، وبمالحظه می 7طور که در جدول همان

وب، سیار نامطلبسریع در وضعیت دسترسی  و یافکار سنجها به لحاظ امکانات سایت بانکقرار دارند. وب

رسنجی نات نظامکا ی ارز در وضعیت نامطلوب، به لحاظبه لحاظ امکانات تحقیق و پژوهش و نرخ روزانه

 ها در وضعیت مطلوب قرار دارند.متوسط و به لحاظ امکانات اخبار و اطالعیه

 
 سطح خدمات ویژه یهازیرشاخهایران بر اساس  تجاری هایهای بانکسایتوب وضعیت .7جدول 

 خدمات ویژه شاخص

 نتیجه ارزیابی
بسیار 

 نامطلوب
 مطلوب متوسط نامطلوب

بسیار 

 مطلوب
 میانگین وزن جمع

انحراف 

 استاندارد

 38/0 50/0 3 100% 16.7% 0% 0% 0% 83.3% یافکار سنج

 51/0 4/1 3 100% 46.7% 0% 0% 0% 53.3% نظرسنجی

 41/0 60/0 3 100% 20% 0% 0% 0% 80% دسترسی سریع

 ./50 86/0 2 100% 43.3% 0% 0% 0% 56.7% نرخ روزانه ارز

 47/0 60/0 2 100% 30% 0% 0% 0% 70% تحقیق و پژوهش

 41/0 6/1 2 100% 80% 0% 0% 0% 20% هااخبار و اطالعیه

 35/1 5/7 15 100% 6.7% 13.3% 26.7% 30% 23.3% نتیجه نهایی
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و پاسخ به  «ی ارزیاب وبهای تجاری ایران بر اساس نمایهبانک هاییتسابندی وبرتبه» گام بعدی

زیاب وب ی ارهای تجاری ایران را بر اساس نمایهسایت بانکوب 8 جدول  پرسش پنجم پژوهش بود.

ا ههر یک از شاخص یاستانداردشدهدر جدول از مجموع نمرات  شدهارائهمشخص کرده است. امتیازات 

ی و پاسارگاد به ترتیب ت، ملّملّ هایشود بانکمالحظه می 8جدول طور که در . هماناست آمدهدستبه

 رند.ر قرار داهای آخهای دی، سامان و قوامین به ترتیب در رتبهی اول تا سوم قرار دارند و بانکدر رتبه

 های ایران بر اساس روش نمایه ارزیاب وبهای بانکسایتبندی وب. رتبه8جدول 

 رتبه امتیاز نمایه ارزیاب وب انکب ردیف

 1 79 بانک ملت 1

 2 75 بانک ملی 2

 3 71 بانک پاسارگاد 3

 4 67 بانک تجارت 4

 5 65 بانک سپه 5

 6 61 بانک کارآفرین 6

 60 بانک صادرات ایران 7
7 

 60 بانک سرمایه 8

 59 نیزمرانیابانک  9
8 

 59 بانک حکمت ایرانیان 10

 57 رسالت لحسنهاقرضبانک  11

 57 بانک سینا 12 9

 57 بانک پارسیان 13

 10 56 بانک شهر 14

 55 بانک اقتصاد نوین 15

 55 بانک مسکن 16 11

 55 بانک توسعه صادرات 17

 53 بانک خاورمیانه 18

 53 بانک رفاه کارگران 19 12

 53 بانکپستشرکت دولتی  20

 13 51 نالحسنه مهر ایرانیابانک قرض 21

 49 بانک کشاورزی 22
14 

 49 بانک صنعت و معدن 23

 47 بانک آینده 24
15 

 47 بانک انصار 25

 16 43 بانک توسعه و تعاون 26

 17 40 بانک گردشگری 27

 18 39 بانک دی 28

 19 38 بانک سامان 29
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 20 33 بانک قوامین 30

 

 

 گیریبحث و نتیجه
ها بخش بانک ها و قرار گرفتن در دنیای اینترنت و وب،زافزون فناوریامروزه با توجه به گسترش رو

 هاکانسایت ببودهند. به همین دلیل ارزیابی ها انجام میسایتای از خدمات خود را از طریق وبعمده

  است. ناپذیرامری اجتناب یمدار یمشترها و دستیابی به هدف کیفیت آن باال بردندر راستای 

ضعیت وحتوا در مها به لحاظ قابلیت دسترسی و سایت بانک، وبحاصل از این پژوهش نشان داد هاییافته

نیز در  (1391) متوسط و به لحاظ قابلیت ناوبری و سرعت در وضعیت مطلوب قرار دارند. اسماعیلی

 تقابلی هایها به این نتیجه رسید که در خصوص شاخصسایت بانکپژوهش خود در خصوص ارزیابی وب

رعت سر مورد دهای دولتی از نتایم بهتری برخوردار بودند و سایت بانکدسترسی و قابلیت ناوبری وب

 های تجاری خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار بودند. سایت بانکدسترسی و محتوای وب

 ا سوم وتی اول و پاسارگاد به ترتیب رتبه ی، ملّتملّ هایها نشان داد بانکسایت بانکبندی وبرتبه

 ماعیلیسادر پژوهش  کهیدرحالهای آخر قرار داشتند. های دی، سامان و قوامین به ترتیب در رتبهبانک

، عدنصنعت میب بودند و سه بانک آخر به ترت بندی رفاه، سینا و تجارتسه بانک نخست در رتبه( 1391)

بانک ملت که در  زشود، امتیامی مالحظه 8که در جدول  طورهمانی صادرات و پاسارگاد بودند. توسعه

در  کهیدرحال. است 33ی آخر قرار دارد و امتیاز بانک قوامین که در رتبه است 79ی اول قرار دارد، رتبه

د با امتیاز سناویهای بالکان انجام داد بانک ارستسایت بانکروی وب (2012) پژوهشی که پاژوکیچ

دهد، نشان می که ی آخر قرار داردهبدر رت 30/90با امتیاز  ی نخست و بانک اسپلستکادر رتبه 80/97

 سایت هنوز در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند. همچنین درهای ایران به لحاظ کیفیت وببرترین بانک

 سایت وجود دارد که با حد بسیار مطلوب فاصلههای با وضعیت نامطلوب به لحاظ کیفیت وبایران، بانک

 دارد. نسبتاً زیادی 

قتصادی ( با بررسی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی، هشت بانک ا1393اسماعیلی )

و بانک سایت وبی اول تا سوم به لحاظ کارایی های انصار، سامان و پاسارگاد رتبهرا بررسی نمود که بانک

م با ایه نتایسرم صار، سامان وان هایدر مورد بانک ؛ کهتوسعه و سرمایه کمترین میزان کارایی را داشتند

  پژوهش حاضر همسو نیست.

سایت بیشتر است که وب های محتوا حاکی از آندر خصوص زیرشاخه آمدهدستبههای یافته نتایم

ا و بخش ههایی که برای مشتریان کاربرد فراوانی دارد مانند بخش پرداختبخش در خصوصها بانک

ی قیهبچند مورد محدود در  جزبه ،هاهمچنین بخش تازه ؛زایی نداردبندی مجهای یکپارچه دستهسامانه

دوق ی چون صنها در خصوص امکاناتسایت بانکها تعبیه نشده است. به لحاظ خدمات ارتباطی، وببانک

 ینجسافکار  ها بخشنیز بسیاری از بانک ،کنند. در سطح خدمات ویژهصوتی و تلفن گویا ضعیف عمل می

  ع ندارند.و دسترسی سری
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به  گذارند ونمایش می بهتصویری واقعی از سازمان  ،نظام اطالعاتی یک عنوانبه هاسایتوب

 کهیدرصورت .پردازندمیکند ی خدماتی که سازمان به مشتریان و کاربران ارائه میرسانی دربارهاطالع

شود و ور میسایت غوطهوبکاربر در میان صفحات  ،نداشته باشدالزم را سایت شفافیت صفحات یک وب

ت ، از سایم دهداگر سرعت دسترسی به خدمات کند باشد و کاربر نتواند در حداقل زمان فعالیتش را انجا

 ، بابنابراین؛ کندکنند مراجعه میرائه میباالتری ا تیفیباکهای دیگر که خدمات و به بانکشود خارج می

به  راجعهها از طریق مکه طیف وسیعی از خدمات بانکتوجه به نقش مؤ ر بانکداری اینترنتی و این

در این پژوهش در وضعیت  شدهمطر معیارهای  ازنظریی که هابانک شودها انجام میآنسایت وب

 ال بردنبایشی گرفتن از رقبا باید در جذب هر چه بیشتر مشتریان و پ منظوربه تری قرار دارند،پایین

 منظوربهه از معماران و طراحان زبد و دن به حد استاندارد بکوشندهای خود و رسیسایتکیفیت وب

وضعیت خود عتباری ا -ها و مؤسسات مالیهمچنین سایر بانکخود استفاده کنند.  هایسایتطراحی وب

ها ازمانؤسسات مالی و دیگر سپیوند خود را با سایر م؛ بخشند ءپذیری ارتقادسترسمحتوا و را به لحاظ 

 ،سایتبویفیت د و با تبلییات بیشتر در خصوص خدمات بانکداری الکترونیکی و باال بردن کافزایش دهن

بر  د.زایش دهنسایت را افمحتوا، تعداد بازدید و استفاده از صفحات وب یبا تعبیه خدمات گوناگون و ارتقا

 شود:این اساس پیشنهادهای زیر ارائه می

 ظ قابلیت دسترسیها به لحاسایت بانکوب %7/16 تنها دهد،میهای پژوهش که نشان با توجه به یافته. 1

ه لحاظ ب %3/23به لحاظ قابلیت ناوبری در وضعیت بسیار مطلوب،  %3/33در وضعیت بسیار مطلوب، 

رار سیار مطلوب قبها به لحاظ محتوا در وضعیت سایتاز وب کدامچیهسرعت در وضعیت بسیار مطلوب و 

اب وب ی ارزیمایهمعیارهای ن ازنظرهای خود سایتکیفیت وبارتقای ها به بانک شودندارند، پیشنهاد می

 بپردازند.

های ه بخشببندی خدمات دسته ،خدمات و امکانات متنوع دارا بودن دلیلها به سایت بانکدر وب. 2

های رشاخهزیدر خصوص  آمدهدستبههای بنابراین با توجه به یافته؛ ناپذیر استجداگانه امری اجتناب

ه، نا و غیرایا، ساتهای یکپارچه مانند پها، سامانهشود بخش پرداختمربوط به معیار محتوا، پیشنهاد می

انات ، همچنین امک(تفراوان مشتریان اس مورداستفادههایی که بخش قرار دادن منظوربه) دسترسی سریع

 شود.تعبیه  هاسایت بانکدر وب (و تسهیالت جدید بانکی خدمات قرار دادن منظوربه)ها تازه

ا کیفیت هد سایر بانکشوها، پیشنهاد میسایتبندی وبدر خصوص رتبه شدهارائه. با توجه به امتیازات 3

 ی ارزیاب وب ارتقاء دهند.سایت خود را به لحاظ معیارهای نمایهوب

های ایرانی ها را در بانکایتسوب یوارس اههیسدر این پژوهش بر اساس  که پژوهشگرانبا توجه به این

 شود:بررسی نمودند. پیشنهاد می
تایم م آن با نها بررسی و نتایسایتها در خصوص کیفیت وبپژوهشی دیگر دیدگاه مشتریان بانک . در1

 حاصل از این پژوهش مقایسه شود.

ل از تایم حاصن با های برتر دنیا صورت گیرد و نتایم آنسایت بانکارزیابی وب ینهیدرزم. پژوهشی 2

 پژوهش حاضر مقایسه شود.
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 منابعفهرست 

تری در . ارزیابی کارایی شهاخص رضهایت مشه1393و رودابه ترابیان.  اسماعیلی، علیار، محمدصادق حری

 ه توسعه مدیریت پولیفصلنامهای فازی. بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده
 .1-22(: 4)2و بانکی 

بهر  های تجاری منتخهب کشهورهای بانکسایت. بررسی میزان موفقیت وب1391سماعیلی، محمدجواد. ا

 یمراتبهها با استفاده از فرایند تحلیل سلسهلبندی آن( و رتبهWAIوب )اساس مدل شاخص ارزیابی 

(AHPپایان .)ت ری. دانشهگاه سیسهتان و بلوچسهتان، گهروه مهدیارشد یکارشناس منتشرنشدهی نامه

 فناوری اطالعات.

در  نتشرشدهممقاله های بانکی. سایتی چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد وب. ارائه1393شادمهری، نیکتا. 

 های دانشگاه تهران.های مدیریت مرکز همایشالمللی ابزار و تکنیککنفران  بین

رفتهار  ویت بهر احسهاس سا. بررسی تأ یر طراحی وب1395آبادی فراهانی. ، علی، مریم غیاثاصل ییصفا

ی نوین در مدیریت، اقتصهاد و هاالمللی پژوهشمشتریان بانک ملی شعبه اراک. سومین کنفران  بین

 .1-11علوم انسانی. گرجستان. باتوی،

ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر بندی بانک. ارزیابی و خوشه1396، علی، علیرضا پویا. زوارم زادهیعل

 .189-206(. 1)7. های مدیریت منابع سازمانیپژوهشسایت. ترافیکی وب هایاساس شاخص

های ای دانشگاههسایتی نتایم ارزیابی وب. مقایسه1393 ،کامرانکربالآقاییمعصومه  ،، منیرهیازین بهیغر

رسهانی تحقیقهات کتابهداری و اطهالعی ارزیهاب وب. دولتی ایران با دو روش وب کیهو ای ام و نمایهه
 .263-285(، 2)48، اهیدانشگ

دولتی ایران بها  هایهای دانشگاهسایت. ارزیابی وب1393کامران. کربالآقایی ، معصومه، منیرهیازین بهیغر

 .43-62(، 1)1، سنجیی علمپژوهشنامهی ارزیاب وب. روش نمایه

سهایت: فیت وببی کیهای ارزیا. روش1394غائبی. امیر  و کامرانکربالآقاییمعصومه  ،، منیرهیازین بهیغر

 .119-142، 15، مطالعات کتابداری و علم اطالعاتی ارزیاب وب. ام و نمایهایکیوهای وبروش

تی ایهران. و تحقیقا یدانشگاههای سایت. تحلیل محتوایی وب1385مرادمند. علی  ،، عبدالحسینفرج پهلو

 .261-276، 65، اطالعات یدهسازمانمطالعات ملی کتابداری و 

لهی مطالعهات مهای صنعتی کشهور. (. کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه1384. )، صدیقهلیمد اسماعمح
 .136-107، 61، اطالعات یدهسازمانکتابداری و 

-62(، 2)1، های نوین و آموزشرسانههای دولتی استان مازندران، سایت. ارزیابی وب1393مفیدی، مائده. 

51. 

ان در سهال ههای دولتهی ایهرای دانشگاه. ارزیابی پورتال کتابخانه1392کوچکی. اکرم  ،نوکاریزی، محسن

 .563-582(، 4)48، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع. 1392



 163       پهلو و عفیفیانفرج../ . رانیا یتجار هایبانک تسایوب یابیارز

 

163 
 

Acharya, R.N. Kagan, A. Lingam, S.R. & Gray, K. 2008. Impact of website 

usability on performance: A heuristic evaluation of community bank 

homepage implementation. Journal of Business & Economics Research, 

6(6). 139-148. 

Akhavansaffar, Mostafa. 2012. Quality of internet banking websites in iran 

using fuzzy algorithm. Iranian Journal of Medical Informatics. 2(2). 10-

14. 
Bozikic, A. Stankovic, S. Vaskovic, V. & Rankovic, M. 2012. Westerrn 

Balkans bank website comparative analysis using WAI index. Ijrras,12(2), 

.http://www.researchgate.netRetrived from  

Chmielarz, W. Zborowski, M. 2015. Comparative analysis of electronic 

banking websites in Poland in 2014 and 2015. Lecture Notes in Business 

Information processing, 243,147-161. 

Kimmons, R. 2017. Open to all? Nationwide evaluation high-priority web 

accessibility considerations among higher education websites. Journal of 

Computing in Higher Education, 29(3), 434-450. 

Li, H. Suomi, R. 2007. Evaluating electronic service quality: a transaction 

process based evaluation model. The proceedings of European Conference 

on Information Management and Evaluation (ECIME), Montpellier, 

france, Dan(editor), 331-340. 

Marete, J. M., & Gommans, H. P. 2014. A evaluation of E-Banking Services 

on customer satisfaction: case of national bank of Kenya. European 

Journal of Business and Management, 6(22), 228. 

Marincas, D. 2007. Website project evaluation: A case study of Romanian 

faculty of economics websites. Applied Quantitative Methods, 2(3), 289-

301. 

Mateos, M. Mera, A. Gonzalez, F. & Lopez, O. 2001. A new web assessment 

index: Spanish universities analysis. Electronic Networking Applications 

and Policy,11(3), 226-233. 

Qi, S. IP, C. Leung, R. & Law, R. 2010. A new framework on website 

evaluation. International conference on E- Business and E- Gverment. 78-

81. 

Rondovic, B. Cerovic, J. Durickovic, T. & Melovic, B. 2017. The important 

of observing the difference in websie evaluations obtained from different 

perspectives. International Journal for quality Research, 11(2), 419-436. 

Rosenfeld, L. & Morville, P. 2002. Information architecture for the world 

wide web. 2 nded. Sebastopol, CAO, Reilly. 
Taraneh, OH., & Ahmad, FB. 2001. Investigating the characteristics used in 

quantative analysis of websites evaluation. Dept. Of Information 

Technology, College of Arts cience. University Utara Malaysia. 1-10. 

 

http://www.researchgate.net/


 95 زمستان. 5، شماره 2 مدیریت اطالعات/ دوره                                                               164

 
 

The Evaluation Iran Commercial Banks Website, by Using from Web 

Assesment Index (WAI) 

 

 

Abdol Hosein Farajpahlou 

PhD in Knowledge and Information Science, Professor, Shahid Chamran 

University, Library and Information Science Department. 

Farzaneh Afifian 

PhD Candidate in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran 

University and Research Expert University of Shiraz1.  
 

 

 

 
Abstract: The aim of the present research is, evaluation Iran commercial banks 

website, and ranking them by using from web Assessment index. This research is 

combination of description and Delphi. The research population included 30 Iran 

commercial banks website. The data collection tool was the list of review. Banks 

website in terms navigation and speed are good condition, and in terms of access and 

content are average condition. The total%53/3 bank websites are average. Ranking 

banks website showed Mellat bank is with a score of 79 in the first place and 

Ghavamin bank is with a score of 33 in last place. Results show that, evaluation Iran 

commercial banks website are with an average score 60 in good condition. %26/66 of 

banks website are good condition, %66/33 of banks website are average condition 

and%10 banks website are undesirable. 

Keywords: Commercial Banks, Evaluation, Information architecture, Web 

assessment index, website. 
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