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  چکیده
سایت،  در فضاي مجازي جریان دارد. وب شیازپ شیفردي و اجتماعی افراد بامروزه، زندگی 

 دین آن است. در ادبیات بازاریابی تأکاو مخاطب وکار با ذینفعان ارتباطی یک کسب کانال
 یده نحوه طراحی و سازمان رو  نیا ، ازشود یزیادي بر این برخورد نخست با مشتري م

. تئوري بازاریابی عصبی که برداشتی شود یی شناخته معنوان عامل رقابتی مهم سایت به وب
 يها تیسا وبدر حوزه طراحی ، بازاریابی است ها درزمینه و نورون از کارکرد مغز انسان

را شکل داده است. نگارندگان ضمن  »طراحی عصبی« و تئوري افتهی اینترنتی نیز توسعه
 يها تیسا وب ژهیو سایت به آن در طراحی وب هاي واکاوي مبانی نظري، در مورد الزام

تجارت سایت  وب 60. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه موردي کنند یبحث م تجارت الکترونیک
رتبه  با طراحی عصبی هاي میزان رعایت الزام در جهان و مطالعه همبستگی میان الکترونیک

نتایج این فرضیه را که میان رعایت ست. ا ها تیسا وبماندن افراد در این  زمان مدتو بازدید 
اما  .کند یم دییتا، همبستگی معنادار وجود دارد آنهاطراحی عصبی با رتبه بازید  هاي الزام

ماندن  زمان مدتطراحی عصبی با  هاي نتایج وجود همبستگی معنادار را میان رعایت الزام
فاوت معنادار میان هاي مرتبط با وجود ت همچنین فرض .کند یمرد  سایت وبافراد در 

  شدند. دیأیتي تجاري مختلف ها مدلبا  ها تیسا وب
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  مقدمه - 1
ها، تصاویر  ها هستند که در قالب متن ها مجموعه ساختاریافته از داده سایت وب

ارائه اطالعات ، سایت ترین هدف هر وب مهم شوند. میها نمایش داده  گرافیکی و فیلم
پرسش مهمی ، سایت تا چه حد پاسخگوي انتظارات مشتریان باشد اینکه یک وب است.

  ]. 1[ کند سایت ارتباط پیدا می است که باکیفیت و نحوه طراحی وب
، ها براي سازمان بیشتر از محصوالت و خدمات آنهاست سایت امروزه اهمیت وب

 ها سازمانبنابراین . رسند محصوالت با استفاده از اینترنت به فروش می بیشترزیرا 
  ]. 2[ازدـباشند که انتظارات مشتریان را برآورده سداشته سایتی  باید وب

شبکه الکترونیکی در اواسط دهه نود قرن گذشته،  از زمان معرفی اولین خدمات
گوناگون گسترش یافت و چهره هاي  خدمات الکترونیک در سرتاسر جهان در شکل

هاي زندگی انسان ازجمله تجارت را تغییر داد. انقالب دیجیتالی و  بسیاري از بخش
بلکه با کمک به تولید، تحلیل و  تنها شکل اقتصاد جهانی را تغییر داد اطالعاتی جدید نه

و  بنیان در سرتاسر جهان شد انتقال سریع اطالعات، موجب پدیدار شدن اقتصاد دانش
توسعه ]. 3[ند گیري برخوردار بود هاي اینترنتی از رشد چشم فروشگاه در این بستر

ها را قادر ساخته خدمات باکیفیت باالتر  هاي ارتباطی و اطالعاتی اخیر، شرکت فناوري
تري را مطابق خواست و سلیقه مشتریان خود ارائه دهند. همچنین این  و متنوع
هاي مالی به وجود آورده  تجارت، اقتصاد و حوزههاي جدیدي در  گرایش ها، فناوري

عنوان یکی از  است، در اقتصاد دیجیتالی و رقابتی امروز حضور آنالین قوي به
 هاي بزرگ موردتوجه قرار ابزارهاي مهم بازاریابی و فروش در بسیاري از سازمان

جذب  ها به امید دستیابی به تبلیغات مؤثرتر و درنهایت سازمان]. 4[ گرفته است
  ]. 5[ کنند اي اینترنتی استفاده میه همشتریان بیشتر و توسعه فروش از درگا

  

  بیان مسئله و ضرورت آن - 2
ناپـذیر   اي بخـش جـدایی   سایت کاربرپسند و حرفه با توجه به درك این موضوع که یک وب

 جســتجوي در هــا شــرکت و مــدیران رود شـمار مــی  وکارهــاي کنــونی بــه  توسـعه کســب 
 تجـاري خـود   نـام  بهبـود  و محصـوالت  از مـردم  سـاختن  آگـاه  بـراي  جدیـدي  هاي روش
مـوارد بسـیاري    بـه  کننـده  سـایت اثـربخش و ترغیـب    کلید دستیابی بـه یـک وب  ]. 6[هستند
هـا و نگـارش مـؤثر آن نیازمنـد آگـاهی       سـایت  گردد. تولید محتواي اثربخش در وب بازمی
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کـارکرد در بطـن دانـش طراحـی     ها است، ایـن   داشتن در خصوص عوامل انگیزشی انسان
هـا و سـاختارهاي مشـترك مغـز انسـان و       سایت قرار دارد. تسلط بـه ویژگـی   عصبی وب

 اصـطالح در ها عالوه بر کاربرپسند بودن، سایت شود که وب ناخودآگاه بشر موجب آن می
هاي مغزپسند که با توجه به سـاختار و عملکـرد    سایت به این معنا که وب؛ مغز پسند باشند

درواقـع هـدف نـورو     گردند. موجب انگیزش مغز کاربران می، شوند مغز انسان طراحی می
وسـیله   تصمیمی در فضـاي آنالیـن و تحریـک مغـز قـدیم بـه       وب دیزاین غلبه بر مشکل بی

سـزایی بـر چگـونگی     هتوانـد تـأثیر بـ    نوع رفتار و عملکرد مغـز مـی   عناصر اینترنتی است.
هـا   سـایت  تواند به دارندگان وب که می نحوي ن بگذارد بهها و تجارب آنالی سایت طراحی وب

   ]. 7[اجازه دهد تا کاربران را به سمت هدف مطلوب هدایت کنند
  

 پیشینه تحقیق - 3
  سایت هاي طراحی سنتی وب ها و مدل چارچوب - 3-1

 1995در سال  1سایت و جذابیت آن را کالینز اولین تحقیقات در زمینه طراحی وب
دهی، قابلیت  متغیر محتوي، اعتبار، سازمان 6اساس  مطرح کرد. در این مدل جذابیت بر

  شد. جستجو، طراحی و گرافیک و نوآوري تبیین می
گروه در  4که توسط سیمئون در  AIPDاساس مدل  سایت بر ارزیابی اثربخشی وب

استفاده از  - سایت نشان تجاري( سایت ) جذابیت وب1ارائه شد شامل  1999سال 
 ) کیفیت ارائه خدمات سایت2 ؛احساس تعلق و وابستگی به سایت) -بنرهاي تبلیغاتی

 یابی سایت ) جایگاه3 ؛امنیت سیستم) -  هاي پرداخت روش - خدمات پس از فروش(
) 4تنوع محصول) و  -نظیر معامله بی -آسودگی معامله -  ارائه تخفیف در قیمت(

استفاده  -هاي گرافیکی سایت مشخصه -فاده آسان از سایتاست( رسانی سایت اطالع
  ]. 8[ هاي سنتی از رسانه

سایت با  از دیدگاه جاورسکی و رایپورت براي تعامل اثربخش یک وب 7Cs:مدل
  مشتریان شرکت نیازمند توجه به هفت معیار اساسی است که عبارتند از:

) امکان 4؛ تجارت در سایت) امکان معامله و 3؛ ) محتواي سایت2؛ ) بافت سایت1
؛ ها سایت ) میزان ارتباط با دیگر وب6؛ ) امکان تعامل با سایت5؛ سفارشی کردن سایت

   ]. 9[ها و جوامع مشتریان ) وجود گروه7
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بندي کردند که  گروه طبقه 4عواملی را به  2003پارك و کیم در یک مدل در سال 
) اطالعات 2؛ ) نماي سایت1شامل:  و در رفتار خرید اینترنتی مشتریان تأثیر گذاشتند

   ]. 10[شد می انیــــرس ) اطالع4) امنیت و 3؛ کاال و خدمات
اساس آن با توجه به  تر را ارائه دادند که بر مرو و بکر مدلی جامع 2003سال در 
هر مرحله یک متغیر تأثیر بیشتري نسبت به  در اي مشتري، خرید چهار مرحله  چرخه

  ]. 11[ کند سایر متغیرها ایفا می
؛ اند ها بر ابعاد آن تمرکز شده سایت شده در مورد کیفیت وب مطالعات انجام بیشتر

 بعد است که شامل 12سایت) داراي  کیفیت وب( گیري وب کوال مثال ابزار اندازه براي 
) 6 ؛) طراحی5؛ ) زمان پاسخگویی4؛ ) اعتماد3؛ تعامل) 2؛ ) اطالعات متناسب با کار1

) 11؛ ) جریان ارتباطات منسجم10؛) جریان9؛ ) ابتکاري بودن8؛ ) ظاهر7؛ حدسی بودن
  ]. 12[شود می ) قابلیت جایگزینی12یند کسب و کار و افر

اي است که براي  متشکل از گروهی از افراد حرفه 2سایت انجمن استانداردهاي وب
اند.  هاي تجاري گرد هم آمده سایت استانداردهاي ارتقاي کیفیت وب  ایجاد و توسعه

ها در ایجاد  ارهایی است که به افراد و سازمانهکهدف این انجمن ارائه را
فاکتورهاي اصلی که این انجمن در  .کند استفاده و موفق کمک می هاي قابل سایت وب

دهد  هایی ارائه می کند و براي آن دستورالعمل سایت به آنها اشاره می طراحی وب
) نوارهاي 3؛ سایت یابی در وب ) ابزارهاي جهت2؛ اندازي ) استانداردهاي راه1 شامل
عالمت  )8؛ ) محتوا7؛ آرایی ) تصاویر و صفحه6؛ ) لینک5؛ ) پانویس4؛ یابی ثانویه جهت

) انسجام 11؛ ) بازخورد10؛ ) امکان کنترل کاربر بر حرکات و صدا9؛ تجاري
) 14؛ سایت هاي کلی وب ) ویژگی13؛ ها ) استفاده از تصاویر و عکس12؛ آرایی صفحه

  باشد. ) فرم می17 محتوا و) 16؛ ) جستجوگر15؛ صفحه تماس با ما
  

  سایت هاي طراحی عصبی وب ها و مدل چارچوب -3-2
  اساس سلسله نیازهاي مازلو بر طراحی -1- 3-2

سـایت بـر مبنـاي سلسـله نیازهـاي       قسـمتی از طراحـی وب  پنج  بندي شامل یک تقسیم
بـه قـرار زیـر     وشـده اسـت    انجام 2012باشد که توسط اندرو مایر در سال  مازلو می

 ]: 13[ است
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درواقـع  یـک طراحـی قبـل هـر چیـز دیگـري بایـد بتوانـد کـار کنـد.            :3الف) عملکرد
صـفحاتی   ، بـراي مثـال  اي داشته باشد طور پایه سایت باید به هایی که یک وب مشخصه

 که در مقدار زمان منطقی باال آورده شود.
 طراحی سایت باید عملکرد ثابت و یکنواختی را عرضه کند، :4ب) قابلیت اعتماد
وقتی  کار کند.یعنی بارها و بارها  ؛کرده باید امروز هم کار کند آنچه دیروز کار می

هاي قبلی  خوبی صفحات و بخش شود باید به هاي جدیدي اضافه می صفحات و بخش
  و موجود کار کند.

 اي انجام دهند. توانند کاربردهاي پایه قدر راحت میه کاربران چ :5ج) قابلیت استفاده
سایت کارآمد داراي سیستم راهنمایی است کـه فهمیـدن و درك و اسـتفاده از     یک وب

  راحت باشد.آن 
پیشرفته است که توانایی  جستجوي  سایت کارا داراي یک گزینه یک وب :6د) کارایی

  ترکیب منابع مختلف اطالعاتی را دارد.
 دهنـد.  طراحان یک پایگاه طرفداران وفـادار را گسـترش و توسـعه مـی     :7و) خالقیت

  باشد.داشته شناختی  هاي زیبایی سایت باید ویژگی همچنین یک وب
  

  سایت: هاي متقاعدسازي در طراحی وب روش -2- 3-2
سـایت   ) بـراي معمـاري یـک وب   2006( تـأثیر گـزار از دیـد رابـرت سـیالدینی      ابزار 7

  ]. 14[دهد باشد که رفتار ما را تحت تأثیر قرار می می
کنید که به شما لطفی صورت گرفته است احتمال  : وقتی احساس می8) عمل متقابل1

بسـیاري از طراحـان    سـمت آن شـخص برگردیـد بسـیار زیـاد اسـت.      اینکه مجددًا به 
اي کوچک مثل یک فصل از کتاب، چند صفحه از  ها این روش را با دادن هدیه سایت وب

  دهند. صورت مجانی انجام می یک مقاله و غیره به
ــد2 ــه بــاور کنــیم     -) تعه ــم ک ــا دوســت داری ــزام: م ــا عقایــدمان    ال ــان ب رفتارم

ــراي ســازگاري دارد ــیم ، ب ــال وقت ــی  ث ــرکتی از شــما م ــه ش ــول  ک ــا محص ــد ت  خواه
 newsfeedکــه بــراي بــار اول در  بــوکش الیــک کنیــد وقتــی  فــیس  را در صــفحهخــود 

شود، شـما یـک تعهـد عمـومی بـه محصـول پیـدا کـرده و بیشـتر تمایـل بـه             ظاهر می
  کنید. حمایت از آن را می



 1396، تابستان 2، شماره 2دوره   ________________________________ گیري  هاي نوین در تصمیم پژوهش

246 

م را مشـاهده کـرده و   ) دلیل و گواه اجتماعی: ما تمایل داریم کـه رفتارهـاي مـرد   3
، برداري از آنها داشته باشیم ببینیم که چه چیزي عادي و نرمال است تا ما هم یک کپی

محققـان در سـایت دانشـگاه کلمبیـا از مـردم خواسـتند تـا بـه تعـدادي از          براي مثـال  
داده و به آن رتبه داده و دانلود کننـد، در ایـن حالـت بعضـی از افـراد       ها گوش موزیک

انـد بـه دانلـود و     اي که دیگران بـه آن داده  ها و تحت تأثیر رتبه دادن به آنبدون گوش 
تـر   هـاي معـروف بسـیار معـروف     بندي آن پرداختند که در ایـن صـورت موزیـک    رتبه

  گردیده و بالعکس.
) اعتماد: مردم بیشتر تمایل به اقدام در جهتی را دارند که توسط یک مرجع 4

  ید شده باشد.أیتخصصی و مطمئن ت
) کمیابی: اگر محصولی کمیاب باشد و در حال خارج شدن از دسترس باشد و یـا  5

  ممنوعیتی براي آن وجود داشته باشد تقاضا براي آن بیشتر خواهد شد.
خیلـی  ، خرنـد  مردم در تضمین ارزش مطلق چیزي که می :9بندي کردن چارچوب) 6

دهند حتـی   را انجام میصورت مقایسات  هر درواقع یعنی اینکه مردم در خوب نیستند.
  دیگري را به آنها نشان دهید. هاي که شما گزینه وقتی
گوید که مردم احتماالً بیشتر تمایل به توجه کـردن بـه    ) برتري: این اصل به ما می7

شوند و مناسب نیازهـاي آنهـا در    که از جانب ما معرفی میرا محصوالت نو و بدیعی 
سـایت در تـالش بـراي شناسـایی ایـن       حـان وب طرا دارنـد. ، آن لحظه از زمان هستند 

  لحظات خاص براي پیشنهاد محصول خود به مشتریان هستند.
  

  اصول طراحی مایر -3-2-3
عنـوان روانشناسـی    بـا در کتابی  2012شده توسط اندرو مایر در سال  تحقیقات انجام

دانیـد   مـی کند که آیا شـما   این سؤال را مطرح میآغاز وب به چاپ رسیده است که در 
در این بخش ما تعدادي از  شود. که چه چیزي باعث خوب و بهتر شدن یک طراحی می

شـود را   توجـه مـردم مـی    اصولی را که از دیدگاه مایر باعث زیبا شدن طراحی و جلب
شـده بـر روي ذهـن و     اصول زیر بر مبناي مطالعات انجـام  دهیم. موردبررسی قرا می

در اینجا تالش بر این بوده که با توجه به ارتباط  شناسی ارائه شده که تحقیقات عصب
  :] 13[بندي قرار گیرند وار مورد بخش طور تیتر ها به طراحی به و وابستگی آن
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) 6؛ ) مغـایرت 5؛ ) حـل مسـائل ادراکـات   4؛ ) انزوا3؛ ) تقارن و تعادل2؛ بندي گروه) 1
  .) استعاره8نظر عمومی و  ) نقطه7؛ تغییر مکان رئوس

 
  تئوري رنگ -3-2-4

ــگ    ــوري رن ــش تئ ــایر در بخ ــدرو م ــی     ان ــی طراح ــاب روانشناس ــود در کت ــاي خ ه
ــگ  وب ــت رن ــایت اهمی ــا را در وب   س ــرده و آنه ــرح ک ــا را مط ــایت ه ــف   س ــاي مختل ه

ــین اشــاره مــی   ــرار داده اســت و چن ــایش و بررســی ق ــد  مــورد آزم ــگ در کن ــه رن ک
العمــل  ایجــاد عکــسنگــی کــه در یــک فــرد باعــث ر ].15[ طراحــی اهمیــت زیــادي دارد

ــت عکــس    ــن اس ــر ممک ــرد دیگ ــود در ف ــی ش ــته   خاص ــی داش ــري را در پ ــل دیگ العم
ــگ   ــاربرد رن ــد. در ک ــه      باش ــود دارد ک ــی وج ــک در طراح ــت تکنی ــف هف ــاي مختل ه

شــود کــه بــه شــرح زیــر  باعــث تــأثیرگزاري بهتــر و یــک طراحــی کاربرپســندتر مــی
  آورده شده است:

  است که در باال اشاره شد. هایی ) خود رنگ: منظور هر رنگی از رنگ1
یک خلوص باال داراي رنگ سیاه، سفید یا ( ) خلوص رنگ: میزان خلوص یک رنگ2

، قـدر کـه خلـوص یـک رنـگ بـاالتر باشـد       ه باشـد). هرچـ   خاکستري اضافه شده نمـی 
  اثربخشی بیشتري بر افراد دارد.

اشـباع بـاال   ( قدر قوي یا ضـعیف اسـت  ه گردد که یک رنگ چ ) اشباع: به این برمی3
 .شود و تأثیرگذارتر است) تر شدن می باعث قوي

روشـن  ( قـدر روشـن یـا تاریـک اسـت     ه گردد که یک رنگ چ ) مقدار: به این برمی4
 داراي ارزش بیشتري است)

ـا کـدرتر     وسیله اضافه کردن رنگ خاکستري به یک رنگ به وجود می ) درجه: به5 آیـد و آنه
 شود. سایت توصیه می وب  زمینه ها در پس این رنگو استفاده از  کند از رنگ اصلی می

آیـد و آنهـا    وسیله اضافه کردن رنگ مشکی به یک رنـگ بـه وجـود مـی     ) سایه: به6
 کند. تر از رنگ اصلی می تاریک

اضـافه کـردن رنـگ سـفید بـه        وسـیله  سـایه رنـگ): بـه   -ته رنـگ ( ) رنگ مختصر7
  کند. لی میتر از رنگ اص آید و آنها روشن یک رنگ به وجود می
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  هاي طراحی عصبی وینسچنک دستورالعمل -5- 3-2
) در کتـاب  2009( هایی اسـت کـه سـوزان وینسـچنک     دستورالعمل مجموعهشامل یک 

چـه چیـزي آنهـا را وادار بـه کلیـک کـردن        سـایت عصـبی،   طراحی وب» عنوان باخود 
کند که شامل استفاده از  سایت به آنها اشاره می براي مغز پسند کردن یک وب »کند می

تصاویر زیاد، ارائه محصوالت جدید و پرفروش در وهله اول، ایجاد تغییرات مناسـب،  
اســتفاده از  ،تیسـا  محـدودیت در ارائـه کــاال و خـدمات، اسـتفاده از تشــابهات در وب    

  ]. 16[ باشد غیره میتصاویر مشاهیر، ارائه اطالعات مجانی و 
  

  سایت شده در زمینه طراحی عصبی وب  هاي انجام سایر پژوهش -6- 3-2
سـایت   ، طراحـی وب 10) با ابزار عصبی ردیابی چشم2010( جاماسبی، سیگل و تولیس

از حرکـت، انـدازه    تندتوجه عبار  این فاکتورهاي جلب را روي نسل جوان تست کردند.
تنـوع در  ( تر، تصـاویر بـه نسـبت متـون، رنـگ روشـن، سـبک طراحـی نوشـته          بزرگ

یـک    در ادامه آنها تشخیص دادند کـه سـلیقه   تایپوگرافی)، قرارگیري در باالي صفحه.
) که از قدرت اقتصادي باالیی برخوردار است 18-31( سایت از دیدگاه نسل جوان وب

یک تصـویر بـزرگ اصـلی،     دهند عبارت است از تشکیل میو بیشترین کاربران وب را 
   ]. 17[تصاویر مشاهیر، نوشته کم، وجود قابلیت جستجو

ــم   2014آرو ( ــابی چش ــتگاه ردی ــتفاده از دس ــا اس ــه     ) ب ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
پسندند و ناباورانه بیشتر تحت تأثیر رنگ  هاي طبیعی را بیشتر می بازدیدکنندگان رنگ

همچنین پیشنهاد شد که بیش از دو یا سه رنگ در  هستند تا خود کاالکاال   پشت زمینه
 ]. 18[ سایت استفاده نشود وب

مغـز تصـمیم گیـر) را چنـین معرفـی      ( نظر مغز قدیم سایت مورد ) وب2013آفریقا (
شرایط گشـت و   )2؛ سایت آشنا و قابل تشخیص باشد ) طراحی و فضاي وب1 کند: می

) امکـان مشـاهده   3 ؛نداشته باشـد کـه فـرد را بترسـاند     گزار امن باشد و چیزي وجود
مثـل خریـد)   ( فراخوانی به اقدام یک عمـل  )4 ؛عینی و ذهنی کاال و خدمات موجود باشد

   ]. 19[ وجود داشته باشد
ــی و بنباســات ( ــاربري وب 2003ل ــط ک ــش طراحــی واس ــه   ) نق ــر توج ــایت را ب س

بازدیدکننده و میزان به یادسپاري محصـول از سـه منظـر انـدازه، وضـوح و حرکـت       
سـایت از عوامـل    تصویر بررسی کردند و یافتند که وضوح و حرکت تصـاویر در وب 
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بـه خریـد منجــر    مانـدگاري بیشـتر بازدیدکننـده در سـایت اسـت و احتمـاالً درنهایـت       
تنهـا احتمـال خریـد آن را     همچنین استفاده از تصویر بزرگ براي یک کاال، نه شود. می

صـورت   کند بلکه به یادسپاري در ذهن مشتري بیشتر و احتمال خرید آن به بیشتر می
  ]. 20[کند  پیدا میآفالین نیز افزایش 

  

 نظریه و مدل تحقیق - 4
سایت سنتی و  هاي طراحی وب بندي مختلف از مدل دستهبا توجه به پیشینه تحقیق دو 

توان متغیرهاي اصلی در چارچوب طراحی عصبی موردنظر ما که در  می عصبی
 1در جدول  ،اي نداشت تحقیقات پیشین گنجانده نشده بود و یا چارچوب ساختاریافته

  .مشاهده کرد
  سایت طراحی عصبی وب چارچوب مفهومی اولیه  1جدول 

 ها تئوري رنگ ته رنگ -سایه -درجه -مقدار -اشباع -خلوص رنگ

]13 [ 
در به طور تمام متغیرهاي موجود در این تئوري 

 هاي پیشین موردتوجه قرارگرفته است پژوهش
تئوري مازلو در 

 سایت طراحی وب

حل مسائل  - نزوا – تغییر مکان رئوس - تقارن- بندي گروه
 استعاره - نظر عمومی نقطه - مغایرت – ادراکی

 اصول طراحی مایر

 ] 14[ تئوري اقناع اصل تقابل- اقتدار -تعهد و اثبات -کمیابی-اثبات اجتماعی

ارائه محصوالت در  -ارائه محصوالت جدید -هاي کم گزینه

 استفاده از کلمه شما -تغییر- هزینه باال - مرور – وهله اول

هایی براي  دستورالعمل
وادار کردن مشتریان 

 کردنبه کلیک 
]16 [ 

اندازه،  -امکان مشاهده عینی کاال -فراخوانی به یک عمل
  وضوح، حرکت تصویر

سایر پژوهشگران 
 عصب محور

  
توان مدل مفهومی اولیه خود را با توجه به ادبیات تحقیـق مـرور شـده     در ادامه می
  نمایش داد. 1در قالب شکل 
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  سایت مدل مفهومی اولیه طراحی عصبی وب  1شکل 

  
مفهومی اولیه با استفاده از ادبیات مستخرج شده فروض را بـر مبنـاي وجـود    مدل 

ذکرشـده در جـدول اخیـر و دو شـاخص       گانه همبستگی معناداري میان متغیرهاي پنج
سـایت تعریـف و بیـان     زمان ماندگاري افـراد در وب  سایت و مدت میزان بازدید از وب

  کند. می
  

  تحقیق هاي هفرضی -5
سایت رابطه  سایت با رتبه وب استفاده از تئوري طراحی عصبی وب: بین 1فرضیه 

  معناداري وجود دارد.
زمـان مانـدن در    سایت با مـدت  : بین استفاده از تئوري طراحی عصبی وب2فرضیه 

  سایت رابطه معناداري وجود دارد. وب
سایت در  : میان میانگین ضرایب همبستگی براي شاخص رتبه وب3فرضیه 

  هاي تجاري مختلف تفاوت معناداري وجود دارد. با مدلهاي  سایت وب
زمان ماندن در  : میان میانگین ضرایب همبستگی براي شاخص مدت4فرضیه 

  هاي تجاري مختلف تفاوت معناداري وجود دارد. هاي با مدل سایت سایت در وب وب
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  روش تحقیق - 6
همبسـتگی   - تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از لحـاظ روش از نـوع توصـیفی   

شـده اسـت. جامعـه آمـاري      سایت انجـام  مشاهده موردي هر وب  باشد که به شیوه می
شـده در   بنـدي  هاي تجارت الکترونیک دسته سایت وب تمامتحقیق حاضر   مورد مطالعه

باشد. با استفاده از  دهند می سایت را تشکیل می وب 500سایت الکسا که درمجموع  وب
پـس از یـک   سایت انتخـاب شـدند کـه     وب 217ي آماري،  حجم نمونه - جدول مورگان

هـا   سایت با توجه به بررسی اولیه وب - مورد 60این مجموعه، تعداد بررسی اولیه، از 
صـورت تصـادفی جهـت     عنوان نمونه اصـلی و بـه   به -بر مبناي الگوي طراحی عصبی

آوري شده و امتیـازدهی   اي از اطالعات جمع نمونه. انجام مطالعات تفصیلی انتخاب شد
  به معیارها در جدول زیر قابل مشاهده است.

  
  آوري شده و امتیازدهی به معیارها اي از اطالعات جمع نمونه  2 جدول
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Musiciansfriend.com 2 1 4 2 3 2 2 3 1 

Digikala.com 5 3 5 4 4 4 4 5 4 

  
آوري اطالعات موردنیـاز   منظور جمع در تحقیق حاضر با توجه به اهداف تحقیق، به

هاي نمونه بـا   سایت هاي موردنیاز تحقیق از بررسی موردي وب آزمودن فرضیه براي
ــراي  شــده از پیشــینه تحقیــق اســتفاده مــی  اســتفاده از متغیرهــاي اســتخراج  ــیم. ب کن

شده را   هاي انجام بررسی، امتیازدهی سایت مورد گیري ارزش هر متغیر در وب اندازه
 با کار ابتداي به این صورت که دردادیم.  اي لیکرت انجام در قالب یک مقیاس پنج رتبه

 پیشـنهادي  چـارچوب  و پـژوهش  هـاي  پیشـینه  از آمـده  دسـت ه بـ  متغیرهاي به توجه
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 جداگانـه  دسـته  5 در هـا  دسـتورالعمل  و ها تئوري از کدام هر وبسایت، عصبی طراحی
 6 هـر  کـه  بـود  هـا  رنـگ  تئـوري  در موجود هاي دستورالعمل اول مورد که گرفت قرار

 نـرم  در رنـگ  متغیـر  عنـوان  تحت و گرفته نظر در یکی کل در را آن در موجود متغیر
 6 تمــامی وبســایت در خــاص رنــگ یــک کــه صــورتی در کــردیم. وارد SPSS افــزار

 در و داده اختصـاص  آن بـه  لیکـرت  طیـف  در را 5  نمره داشت را نظر مورد  مشخصه
 کمتـرین  کـه  1  نمـره  داشت را ها رنگ تئوري در موجود معیارهاي حداقل که صورتی

 عمـل  ترتیـب  همین به نیز متغیرها سایر مورد در. دادیم اختصاص آن به ،است امتیاز
 5 مقیـاس  در لیکرت طیف در را چارچوب تحقیق در موجود متغیر 24 تمامی و کردیم

  .نمودیم دهی نمره تایی
  

  متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیق: -6-1
بندي  سایت در سه دسته وب 20بررسی شدند تعداد اي که  سایت نمونه وب 60از میان 
سـایت جـز    وب 28بازدید متوسط و بازدید باال) قرار گرفتند. تعداد  -پربازدید( مختلف

هـاي   سایت درصد از وب 46,6 بوده و درواقع حدود B2Cهاي با مدل تجارت  سایت وب
سـایت جـز    وب 14 دهند. در مقابل تعداد موردبررسی ما را این دسته تشکیل می  نمونه

و  23,3ترتیـب   بودند که به B2Bسایت نیز  وب 18و  C2Cهاي با مدل تجاري  سایت وب
دهنـد.   ي موردبررسی را به خود اختصـاص مـی   هاي نمونه سایت درصد از کل وب 30

 B2Cهـاي   سـایت  وب  بررسـی مـا در دسـته    مورد  هاي نمونه سایت وب بیشتردرنتیجه 
  قرار داشتند.

  
  تحقیق هاي هآزمون فرضی -6-2

 جزءشود که  هایی پرداخته می ها و آزمون در این بخش به بررسی تحلیلی فرضیه
دو متغیـر    بررسـی میـزان و شـدت رابطـه    برایرونـد.   اهداف پژوهش به شمار می

شود. در این پژوهش نیز بـا توجـه بـه اینکـه دنبـال       آزمون همبستگی استفاده می
سـایت و   وب  سایت با رتبه تئوري طراحی عصبی وببررسی رابطه بین دو متغیر 

سـایت هسـتیم، بـا اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی        زمان ماندن افـراد در وب   مدت
 هـاي  هباشد، سـطح معنـاداري فرضـی    پیرسون که در ارتباط با آمار پارامتریک می

موردبررسی قرار گرفـت در ارتبـاط بـا مقایسـه میـانگین ضـرایب همبسـتگی در        
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سـایت بـراي    زمـان مانـدن در وب   سـایت و مـدت   هـاي رتبـه وب   شاخصارتباط با 
 ها، آزمون تفاضل میانگین دو نمونه مستقل سایت شده از وب هاي انجام بندي دسته

)t دو استفاده شد کـه بنـا بـه مطالـب فـوق       صورت دوبه تست دو نمونه مستقل) به
  ذکر است. ها به شرح زیر قابل یافته نتیجه
  

  آزمون فرضیه اول -2-6-1
سایت رابطه  سایت با رتبه وب : بین استفاده از تئوري طراحی عصبی وب1فرضیه 

  معناداري وجود دارد.
معنـاداري بـین اسـتفاده از تئـوري طراحـی        دهد کـه رابطـه   نتایج موجود نشان می

درصـد وجـود دارد. میـزان     95سایت در سـطح اطمینـان    سایت با رتبه وب عصبی وب
سـایت   سـایت و رتبـه وب   ضریب همبستگی پیرسون میان تئوري طراحی عصـبی وب 

آمـده بـراي ایـن     دسـت  است. از طرفی وجود عالمت مثبت در ضـریب بـه   0,867برابر 
شـده تغییـرات    دیگر ابعاد متغیر مطـرح  بیان به، بودن این رابطه دارد متغیر نشانه مثبت

در  1یـد فرضـیه   أید. این موضوع منجـر بـه ت  کن سایت ایجاد می معناداري در رتبه وب
رابطـه مثبـت و معنـاداري بـین اسـتفاده از تئـوري        یعنـی ؛ شـد  0,05سطح معنـاداري  

  سایت وجود دارد. سایت با رتبه وب طراحی عصبی وب
  

  آزمون فرضیه دوم -2-6-2
زمـان مانـدن در    سـایت بـا مـدت    : بین استفاده از تئوري طراحی عصـبی وب 2فرضیه 

  سایت رابطه معناداري وجود دارد. وب
داري بـین اسـتفاده از تئـوري طراحـی عصـبی       ارابطـه معنـ  کـه  دهد  نتایج نشان می

درصـد   95سـایت در سـطح اطمینـان     زمـان مانـدگاري افـراد در وب    سایت با مدت وب
زمـان   داري در مـدت  اشـده تغییـرات معنـ    دیگر، ابعاد متغیر مطـرح   بیان به؛ وجود ندارد

در  2رضـیه  د. ایـن موضـوع منجـر بـه رد ف    کن سایت ایجاد نمی ماندگاري افراد در وب
گونه بیـان کـرد کـه مـدیران و طراحـان       توان این شد. درواقع می 0,05داري  اسطح معن

سایت تضمینی را براي  با استفاده از تئوري طراحی عصبی وبتوانند  ها نمی سایت وب
بنابراین توجه به این ضروري به نظـر   ،سایت خود بدهند بیشتر ماندن کاربران در وب

  رسد. نمی
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  آزمون فرضیه سوم -2-6-3
سایت در  : میان میانگین ضرایب همبستگی براي شاخص رتبه وب3فرضیه 

  تلف تفاوت معناداري وجود دارد.هاي تجاري مخ هاي با مدل سایت وب
سـایت   دهد میان میانگین ضرایب همبستگی براي شـاخص رتبـه وب   نتایج نشان می

هاي با مدل تجاري مختلف تفاوت معناداري وجود دارد. بـه بیـانی دیگـر     سایت در وب
گانه بـراي شـاخص رتبـه      4هاي  بندي ها در گروه سایت میانگین ضرایب همبستگی وب

شـود.   مـی  3ید فرضیه أیبنابراین این نتیجه منجر به ت، یکدیگر برابر نیستسایت با  وب
ــراي        ــتگی را ب ــریب همبس ــانگین ض ــت می ــی تس ــون ت ــل آزم ــایج حاص ــین نت همچن

ها نشان داد کـه میـانگین    بندي بیشتر از سایر دسته B2Cهاي با مدل تجاري  سایت وب
ونـه موردبررسـی،   هـاي نم  سـایت  وب تمـام بـود و   0,917ضریب همبستگی بـراي آن  

ضــرایب  ترتیـب داراي میـانگین   بــه B2B و C2Cهـاي تجـاري    هـاي بـا مــدل   سـایت  وب
  بودند. 0,841و  0,843، 0,867همبستگی 

  
  آزمون فرضیه چهارم -4- 2-6

زمان ماندن در  : میان میانگین ضرایب همبستگی براي شاخص مدت4فرضیه 
  تفاوت معناداري وجود دارد.هاي تجاري مختلف  هاي با مدل سایت سایت در وب وب

زمـان   دهد میان میانگین ضرایب همبستگی بـراي شـاخص مـدت    نتایج نشان می
هاي تجاري مختلف تفاوت معنـاداري   هاي با مدل سایت سایت در وب ماندن در وب
ــود دارد ــتگی وب      ؛وج ــرایب همبس ــانگین ض ــر می ــه بیــانی دیگ ــایت ب هــا در  س

سایت با یکدیگر برابر  زمان ماندن در وب گانه براي شاخص مدت 4هاي  بندي گروه
همچنـین نتـایج    خواهـد شـد.   4ییـد فرضـیه   أتنیست، بنابراین این نتیجه منجر بـه  

هـاي   سـایت  وب“ حاصل آزمون تی تست میانگین ضریب همبستگی را براي دسته
B2C" ها نشان داد که میانگین ضریب همبسـتگی بـراي    بندي بیشتر از سایر دسته
هـاي تجـاري    هـاي بـا مـدل    سایت هاي نمونه و وب سایت وب تمامبود و  0,665آن 

C2C وB2B  هاي بعدي ازنظر میانگین ضریب همبستگی بودند  ترتیب داراي رتبه به
و بودنـد   0,285و  0,323، 0,348ترتیـب داراي میـانگین ضـریب همبسـتگی      که به

  داراي سطح معناداري الزم نیستند.
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جداول مقایسه اي ضریب همبستگی مرتبط بـا دو شـاخص مـدت زمـان مانـدن در      
  وبسایت و رتبه وبسایت در ادامه به نمایش گذاشته شده است.

  
هاي  هاي تجارت الکترونیکی با مدل سایت هاي همبستگی وب خالصه آزمون  3 جدول

  تجاري

C2C B2B B2C All C2C B2B B2C All  

 نظریه رنگ 0,848 0,880 0,844 0,822 0,336 0,601 0,330 0,254

0,244 0,302 0,688 0,297 0,869 0,784 0,799 0,817 
اصول طراحی 

 مایر
 نظریه اقناع 0,865 0,804 0,920 0,871 0,355 0,740 0,443 0,342

0,249 0,214 0,649 0,325 0,811 0,858 0,890 0,853 
هاي  دستورالعمل

طراحی عصبی 
 وینسچنک

0,340 0,326 0,650 0,428 0,844 0,799 0,900 0,847 
هاي  دستورالعمل

عمومی طراحی 
 عصبی

  
  آزمون فرضیه پنجم -5- 2-6

هاي عمومی طراحی عصبی وبسایت و میزان بازدید از  : بین دستورالعمل5فرضیه 
  معنادار وجود دارد.هاي تجارت الکترونیک همبستگی  وبسایت

هاي عمومی طراحی  العمل ضریب همبستگی میان دستورکه  دهد نتایج نشان می
در سطح خطاي صفر می باشد که کمتر از  0,871 عصبی وبسایت و رتبه وبسایت

از همبستگی قوي و معنادار بین  نشاناست. این نتیجه  -0,05- سطح خطاي مورد نظر
یید کرد. در نتیجه أپنجم را ت توان فرضیه قاطعیت میباشد. پس با  این دو متغیر می

هاي عمومی طراحی عصبی وبسایت و میزان بازدید از  میان استفاده از دستور العمل
  وبسایت همبستگی معناداري وجود دارد.

  

  گیري نتیجه - 7
توان به چنین حجـم   در عصر اطالعات و ارتباطات در هیچ جایی همانند محیط وب نمی

یکـی از   سـایت یـک سـازمان    اطالعات دست پیدا کرد. تردیدي نیست کـه وب زیادي از 
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بـا مشـتریان    خصـوص  بـه هاي دیگـر و   هاي اصلی ارتباطی سازمان با سازمان مدخل
کـار   و هـاي اصـلی یـک کسـب     سایت از مشخصه است و اینکه کیفیت باالي طراحی وب

کـاربران تـأثیر فراوانـی    هـاي مختلـف رفتـار     باشـد و بـر جنبـه    الکترونیکی موفق مـی 
  گذارد. می

کــه بــا اســتفاده از ] 18[ آروهــاي  هــاي موجــود در ایــن پــژوهش بــا یافتــه  یافتــه
هـاي   هاي ردیابی چشمی به ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه بازدیدکننـدگان رنـگ        دستگاه
  مطابقت دارد.، پسندند تر و با خلوص باالتر را بیشتر می طبیعی

 11[ بکـر رضیه اول همسو با نتایج پـژوهش مـرو و   هاي حاصل از ف همچنین یافته

هـاي   هاي تجارت الکترونیک خود در قسمت گـروه  سایت که در چارچوب ارزیابی وب]
سـایت اشـاره    ها و اصول گرافیکی در طراحی وب معیار به تأثیر مثبت استفاده از رنگ

  باشد. می، کرده بود
هـاي تجـاري رعایـت     سایت اشاره داشت که در طراحی وب ] 13[یرماطور که  همان

بندي، تقارن، تغییر مکـان رئـوس، انـزوا، حـل مسـائل ادراکـی، مغـایرت،         اصول گروه
باشد و باعث جلب نظر کاربران خواهـد شـد    نظر عمومی و استعاره ضروري می نقطه

  کند. نتایج این پژوهش این ادعا را اثبات می
در ] 16[یسـنچنک ودر تئوري اقناع و سوزان  ]14[الدینییستحقیقات پیشین رابرت  

یابی یک محصـول و یـا خـدمت را بـر      ي کم سایت خود رابطه کتاب طراحی عصبی وب
ي مشـتریان بـه آن خـدمت را بررسـی کردنـد کـه نتـایج         جذابیت آن و میل و خواسته

  پژوهش حاضر نیز بر این موضوع تأکید دارد.
سایت موردنظر مغـز تصـمیم گیـر در کنـار      ي وبها در توصیف ویژگی] 19[یقاآفر

سایت بـه   سایت و ایمن بودن شرایط گشت و گزار در وب طراحی و فضاي آشکار وب
کند و آن را در جلـب نظـر مغـز تصـمیم      ي عینی و ذهنی کاال اشاره می امکان مشاهده
  تحقیق حاضر مطابقت دارد. فرضیه پنجمداند که با نتایج حاصل از  گیر مؤثر می

در ارتبـاط  ] 20[بنباساتهاي تحقیقات لی و  ها و نتایج این تحقیق یافته همچنین یافته
هـا   توجه آن تر و متحرك در به یادسپاري کاربران و جلب با استفاده از تصاویر بزرگ

شـود   سایت مـی  تبع افزایش بازدید مجدد از وب ها و به که خود باعث مراجعه مجدد آن
  کند. را تائید می



 و همکار اهللا نوري روح  __________________________ ... هاي سایت وب طراحی براي مفهومی چارچوبی ارائه

257 

سـایت   ایجاد انسجام در طراحـی وب   ترین ارزش افزوده علمی این پژوهش، اما مهم
سازي تحقیقات پراکنده پیشین بـه   بر اساس تئوري طراحی عصبی است که با یکپارچه

مبنـاي ایـن    ها بر سایت وب تواند به محققان آینده در ارزیابی ان دست یافته است و می
هـاي تجـاري در ایجـاد و ارائـه      سـایت  وبسو و نیز به طراحـان و مـدیران    الگو از یک

   کمک کند. سایت مناسب از سوي دیگر وب
  

  ها مدل نهایی و یافته -8
هاي آماري فرضیه اول مرتبط با تأثیر متغیـر تئـوري    با توجه به نتایج حاصل آزمون

توان چنین نتیجـه گرفـت    سایت پذیرفته شد و می سایت بر رتبه وب طراحی عصبی وب
تـوان باعـث افـزایش میـزان      هـاي ایـن تئـوري مـی     که در صورت استفاده از مشخصه

رف دیگر در مورد فرضیه دوم مبنی بر بازدید از جانب مشتریان و کاربران شد. از ط
کـه   این معنـ ه اب ؛سایت رد شد زمان ماندن افراد در وب ارتباط میان این تئوري و مدت

زمـان   موجود در ایـن تئـوري و مـدت   هاي  هیچ ارتباط معناداري میان استفاده از الزام
هـارم  هاي تجارت الکترونیک وجود ندارد. فرضـیه سـوم و چ   سایت ماندن افراد در وب

دار میـان   اطورکلی حاکی از وجود اختالف معن نیز مورد پذیرش قرار گرفت و نتایج به
هاي تجاري مختلـف   ها با مدل سایت بندي از وب دسته 4هاي  میانگین ضریب همبستگی

ــراي هرکــدام از    4بــود کــه جــدول   4ایــن اخــتالف میــانگین ضــریب همبســتگی را ب
  دهد. بندي نشان می دسته

  
 هاي تجاري مختلف سایت در مدل اولویت استفاده از نظریه طراحی عصبی وب 4 جدول

سایت رتبه وب  B2C > All Websites > C2C > B2B 

زمان ماندن در  مدت
سایت وب  B2C > All Websites > B2B > C2C 

  
داراي میانگین بیشتري  3و  2در هر دو فرض  B2Cهاي  سایت با توجه به اینکه وب

طور گفت که میان استفاده از تئوري طراحـی   توان این می، ها بودند نسبت به سایر مدل
هاي بـا مـدل    سایت زمان ماندن افراد در وب سایت و مدت سایت با رتبه وب عصبی وب

رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و این تئوري در کل براي این دسته از  B2Cتجاري 
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اولویت کلی استفاده از تئوري طراحی  5رسد. جدول  تر به نظر می ها مناسب سایت وب
  دهد. سایت را نمایش می عصبی وب

  

  هاي تجاري مختلف سایت در مدل اولویت کلی استفاده از تئوري طراحی عصبی وب  5 جدول

سایت نظریه طراحی عصبی وب  B2C > All Websites > C2C=B2B 

  

تـوان مـدل    شـده در ایـن پـژوهش مـی     هـاي انجـام   هـا و بحـث   گیـري  با توجه نتیجـه 
هاي تجارت الکترونیکـی   سایت عنوان مدل طراحی عصبی وب باي نهایی را  شده اصالح

  در قالب شکل زیر نمایش داد.
  

  
  هاي تجارت سایت وبطراحی عصبی نهایی مدل   2شکل 

  

  ها پیشنهاد - 9
  سایت هایی براي طراحان وب پیشنهاد - 9-1

و رتبـه صـفحه    11سازي موتورهـاي جسـتجو   ي بهینه با توجه به اهمیت فراوان مسئله
سایت و با توجه به اینکه زیبـایی ظـاهري و انسـجام     ها در میان طراحان وب سایت وب

تـوان بـه    ي مجـدد کـاربران اسـت، مـی     مراجعـه سایت ازجمله عوامل مؤثر در  یک وب
ها پیشنهاد استفاده از این چارچوب طراحـی عصـبی جهـت افـزایش      سایت طراحان وب

سایت را داد. با توجه به این قضیه کـه   تعداد بازدیدکنندگان و وفاداري کاربران به وب
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ندهنـد  سایت ما بیشتر بمانند هرچند خریدي هـم انجـام    قدر که مشتریان در وبه هرچ
شود بنابراین با توجـه بـه نتـایج     هاي رقیب می سایت باعث دور کردن مشتریان از وب

شـود   توصـیه مـی   B2Cهاي با مدل تجـاري   سایت حاصل از این تحقیق به طراحان وب
سـایت   هـاي موجـود در نظریـه طراحـی عصـبی وب      و دستورالعمل ها حتماً از الزام که

ســایت  در وب انتر کــاربران و یــا مشــتریاســتفاده کــرده تــا باعــث مانــدگاري بیشــ 
     خود شوند.  شده طراحی

  
  ها به پژوهشگران آتی پیشنهاد -9-2

بنـدي   از یـک رتبـه   ینـده شـود کـه بـراي تحقیقـات آ     به پژوهشگران دیگر پیشنهاد مـی 
هـاي پربازدیـد تـا بازدیـد      سایت تري از وب ها که پوشش جامع سایت تر از وب گسترده

هـاي دیگـر موردبررسـی     استفاده کنند و یا پژوهش را در حوزه، باشدپایین را داشته 
تــوان از  مثـال مــی  ؛ بــرايقـرار داده و نتــایج را بــا نتـایج ایــن پــژوهش مقایسـه کننــد   

اسـتفاده و تـأثیر کـاربرد طراحـی      12شـده در سـایت وبومتریـک    هاي انجـام  بندي رتبه
تــوان بــراي بررســی و  مــی از ایــن رو ســایت را در آنهــا مشــاهده کــرد. عصــبی وب

نظـرات اعضـاي    هـا از  سایت امتیازدهی به میزان استفاده از هرکدام از متغیرها در وب
اي  هــاي مــدیریت و مهندســی فنــاوري اطالعــات، طراحــان حرفــه  گــروه علمــی  تأهیــ
شده  که ممکن است عالوه بر متغیرهاي شناسایی جایی ها استفاده کنند. ازآن سایت وب

سایت وجود  متغیرهاي دیگري در ارتباط با مفهوم طراحی عصبی وبدر این پژوهش 
توانـد مفیـد    رسد بررسی و تکمیل عناصر مذکور مـی  بنابراین به نظر می، داشته باشد
  واقع شود.

  

  ها نوشت پی -9
1. Boyd Collins 
2. Website standard association 
3. Functionality 
4. Reliability 
5. Usability 
6. Proficiency 
7. Creativity  
8. Reciprocation 
9. Framing 
10. Eye tracking 
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11. SEO (Search Engine Optimization) 
12. Webometrics.info 
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