
 

  
  

  وابسته به يها  دانشگاه يمرکز هاي کتابخانه تسای وب يریکاربردپذ یابیارزش

  کاربران دیاز د يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

  

 2، طیبه عابدینی1دکتر محسن نوکاریزي

  3/10/1390 پذیرش:     16/5/1390 دریافت:

  

  چکیده

هاي وابسته به   هاي مرکزي دانشگاه سایت کتابخانه کاربران درباره کاربردپذیري وب هدف این پژوهش بررسی دیدگاه هدف:

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (عتف) است.

هاي وابسته به عتف   هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهپژوهش حاضر به روش پیمایشی به ارزشیابی کاربردپذیري وب روش: 

دانشگاه وابسته به عتف بود که داراي صفحه مستقل  30عه مورد بررسی، دانشجویان از دید دانشجویان پرداخت. جام

اي پنج دانشگاه  و از هر اي دو مرحلهگیري خوشهسایت دانشگاه بودند. با استفاده از روش نمونهکتابخانه مرکزي در وب

هاي مرکزي سایت کتابخانهذیري در وبها درباره به کارگیري ابعاد کاربردپدانشجو انتخاب و دیدگاه آن 92دانشگاه 

  خود بررسی شد. دانشگاه

هاي وابسته به   هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهکارگیري ابعاد کاربردپذیري در وبنتایح نشان داد به طور کلی به ها: یافته

درصد)  4/68(معادل  42/3ین نمرهبا میانگ» محتوا«) قرار داشت. 80تا  60(بیش از » خوبی«عتف از دید کاربران در وضعیت 

ترین نمره را کسب کردند. بین میانگین درصد) بیش 6/70(معادل 53/3با میانگین نمره » طراحی رابط کاربر«ترین و کم

درصد) تفاوت معناداري وجود  80هاي قضاوت کاربران درباره به کارگیري ابعاد کاربردپذیري با وضعیت مطلوب ( نمره

کاربران با سابقه استفاده متفاوت از رایانه و «، »کاربران مقاطع مختلف تحصیلی«اداري بین قضاوت داشت. تفاوت معن

کارگیري ابعاد کاربردپذیري در ، درباره به»سایت کتابخانه مرکزيکاربران با دوره استفاده متفاوت از وب«و » اینترنت

کاربران «و » کاربران زن و مرد«شاهده شد. اما، بین قضاوت هاي وابسته به عتف م  هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهوب

  تفاوتی معناداري وجود نداشت.» هاي سنی مختلفگروه
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هاي ایران، وزارت علوم، تحقیقات و   ها، دانشگاهسایت کتابخانه مرکزي دانشگاهسایت، وب کاربردپذیري وبها:  کلیدواژه

  فناوري. 

  

  مقدمه

ن درگاهی براي ارائه اطالعات، تولیدات و خدمات آن سازمان به شمار سایت هر سازمانی به عنواوب

هـا اغلـب بـر    سـایت هرچند طراحـی ایـن وب   .هاي کاربران باشدرود که باید به طور واقعی نمایانگر نیازمی

هـا  سایتکاربران وب .هاي کاربراننه براساس نیاز ،اساس فناوري، ساختار سازمانی یا اهداف تجاري است

-شان را به آسانی در وبتوانند اطالعات مورد نیازآیا می ،عمده روبرو هستند: نخست پرسشاره با دو همو

 Mustafaسایت بیابند؟ (شان را به موقع در وبنیاز توانند اطالعات موردآیا می ،و کنند؟ دومجسایت جست

and Al-Zoua'bi, 2008
 (.  

سـایت کتابخانـه   دهند و وباز طریق وب ارائه می د راها، خدمات خواز کتابخانهامروزه شمار زیادي 

  تیسـا  وب چنانچـه  دیـ ترد کنـد. بـی   به منزله مسیر ارتباطی جدیدي بـین کتابخانـه و کـاربران آن عمـل مـی     

 وممکن باشد  اطالعات به تر عیسر و تر قیدق تر، آسان یدسترس که باشد برخوردار طراحی چنان از  کتابخانه

 اطالعـات  منـابع  بـاالي  حجـم  از اسـتفاده  زانیم آورد، فراهم را کاربران با تر مناسب املتع يبرقرار نیچن هم

 ی وچاکل ينوروز( یافت خواهد شیافزا ،است شده یسازمانده و هیته یفراوان يها نهیهز با که یکیالکترون

 هـاي نیازنتظارها و دهد با ا ارائه می تیسا وباطالعات و خدماتی که کتابخانه از راه  تناسب). 1388 ،یانید

. )Davidsen and Yankee,1385(شـود  یخـوب مـ   اي تجربـه  شدن دستیابی کاربران بهفراهم  سبب کاربران

کتابخانـه اسـت و باعـث افـزایش اسـتفاده (فیزیکـی یـا         يدهنده احساسی مثبت بـه سـو   این نوع تجربه انتقال

  .شود یز کتابخانه ما انمجازي) از کتابخانه و در نتیجه افزایش حمایت جامعه کاربر

 :د ازنـ گیـرد کـه عبارت  ها دو دسته ویژگی یا معیار مورد بررسـی قـرار مـی   سایتبه هنگام ارزیابی وب

هـاي عینـی یـا داخلـی آن دسـته از      هـاي ذهنـی یـا خـارجی. ویژگـی     هاي عینی یا داخلی و ویژگـی ویژگی

هـاي ذهنـی یـا    انـد و ویژگـی  تهسـایت وابسـ  هایی هستند که تنها به چگونگی طراحی و توسـعه وب خصیصه

1سـایت بسـتگی دارنـد. کاربردپـذیري    وب هایی هستند کـه بـه کـاربرد   دسته از ویژگیخارجی آن
از دسـته   

است که سنجش کامـل و همـه جانبـه آن بـدون حضـور کـاربر و بـه         سایتهاي ذهنی در ارزیابی وبمعیار

Brajnik,2001تنهایی توسط ارزیاب میسر نیست (
  .(  

                                                        
1.Usability 
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المللی استاندارد در  ترین استانداردهاي سازمان بین، دو مورد از مهمISO9241 و ISO9126دارد استان

اي از مجموعه :) کاربردپذیري عبارت است ازISO9126 )1999 زمینه کاربردپذیري هستند. در استاندارد 

نیاز براي  ش موردکه با تال ،برداري  صفات خاصه شامل جذابیت، قابلیت یادگیري، قابلیت فهم و بهره

شود. در این استاندارد   اي از کاربران به صورت عینی یا ضمنی بیان میاستفاده و ارزیابی توسط عده

 مانند،اي افزار است و بر روي صفات خاصهگرا و مستقل از کیفیت نرمکاربردپذیري رویکردي محصول

  سازي استفاده از آن تأکید دارد. محیط رابط و چگونگی آسان

-اي که یک محصول بتواند به) نیز کاربردپذیري را به عنوان محدودهISO9241 )1998 استاندارد ایزو 

منـدي در بـافتی   وسیله کاربرانی معین، جهت دستیابی به اهدافی خاص توأم با کـارایی، سـهولت و رضـایت   

فیـد اسـت کـه بـه     مشخص مورد استفاده قرارگیرد، تعریف کرده است. در این استاندارد محصـول زمـانی م  

کاربر اجازه دهد وظایفش را به صورت اثربخش، کارا و بـا رضـایت در بـافتی مشـخص، انجـام دهـد. سـه        

اثربخشی و رضایت به عنـوان خصوصـیات کاربردپـذیري تلقـی شـده اسـت. در ایـن        کارآیی، خصوصیت 

ایم، باید رضایت کـاربر از  تهیاف که به سطح قابل قبولی از کاربردپذیري دستاستاندارد براي اطمینان از این

دهـد، بـر ایـن امـر     که افق گسترده کاربردپذیري را نشان میاین تعریف عالوه براین محصول سنجیده شود.

نیلسـن   کـاربردش اسـت.   تکیه دارد که کاربردپـذیري یـک محصـول، وابسـته بـه بافـت (زمینـه) اسـتفاده و        

)Nielsen, 1994ي ارائه کرده است که عبارتند از کارایی، اثربخشی، ) نیز پنج ویژگی را براي کاربردپذیر

) کاربردپذیري را مناسب بودن و Bohem, 1998(یادآوري. بهم مندي، قابلیت یادگیري و قابلیت بهرضایت

 افزار دانسته است.قابل استفاده بودن نرم

هـاي  سـازمان  شود با وجود تعـاریف نسـبتاً دقیقـی کـه توسـط پژوهشـگران و      می مالحظهطور که همان 

استاندارد درباره کاربردپذیري ارائه شده است، تعریف واحدي از کاربردپذیري وجود نـدارد. چالشـی کـه    

چـون   ،ها و صفات خاصه آن مشکل استدر تعاریف کاربردپذیري وجود دارد این است که تعیین ویژگی

 Abransگیرد (استفاده قرارمیها و صفات خاصه وابسته به بافتی است که محصول مورد ماهیت این ویژگی

et.al. 2008(.   

هـا  شوند که این شـیوه میهاي متفاوتی نیز به کار گرفته ها شیوهسایتبراي ارزشیابی کاربردپذیري وب

انتظار، بحرانی بودن محیط رابـط، هزینـه    طرح، تعداد کاربران مورد تازگیمرحله طراحی،  مانندبه عواملی 

 Chiew andاي ارزیـابی، زمـان موجـود، تجربـه گـروه ارزیـابی بسـتگی دارد (       و بودجه اختصاص یافته بـر 

Salim, 2003.(  
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هاي مـؤثر در  رود و معیارسایت به شمارمیکننده میزان موفقیت وبکاربردپذیري یکی از عوامل تعیین

ی رســلــزوم بر ،مســتمر ارزشــیابی شــود. از ایــن رو ســازي و بهبــود کاربردپــذیري نیــز بایــد بــه طــور بهینــه

سایت کتابخانه به شود تا از این طریق جایگاه وببیش از پیش نمایان می سایت کتابخانهکاربردپذیري وب

  .رسانی در میان جویندگان اطالعات تبیین شودعنوان یک ابزار اطالع

پـوده،  (اصغريهایی گوناگون پژوهشهاي هاي دانشگاهی از جنبهسایت کتابخانهتاکنون در حوزه وب

اما در  ،گرفته استصورت  )1387عصاره و پاپی،؛ 1386ورع و حیاتی، ؛ 1384پهلو و صابري، فرج؛ 1380

ها از جنبـه کاربردپـذیري   عتف و ارزشیابی آن وابسته به هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهوب حوزه

زه بـه ابعـاد   هـا  تـا چـه انـدا    سـایت پژوهشی انجـام نشـده اسـت و مشـخص نیسـت کـه در طراحـی ایـن وب        

کارگیري ابعـاد کاربردپـذیري،    به دربارهها سایتکاربردپذیري توجه شده است؟ دیدگاه کاربران این وب

تر مورد توجـه بـوده اسـت و بـه     ها کدام ابعاد کاربردپذیري بیشسایتچیست؟ از دیدگاه کاربران این وب

 هـاي  پرسـش گویی بـه  اضر با هدف پاسختر توجه شده یا اصالً توجه نشده است؟ پژوهش حکدام ابعاد کم

وابسـته بـه عتـف از     هـاي   دانشـگاه هـاي مرکـزي   سایت کتابخانـه مطرح شده به ارزشیابی کاربردپذیري وب

 نیـ ا بـه  دنیرس يبرا لذاپردازد. ها میدیدگاه کاربران و به دنبال آن مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آن

  هاي زیر مطرح شد: ها و فرضیه پرسش هدف

 

 کلی سشپر

 بـه  وابسته هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهوبابعاد کاربردپذیري از دیدگاه کاربران، وضعیت 

 عتف چگونه است؟

  یجزئ هايپرسش

وابسته به عتـف بـه لحـاظ بـه      هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران وضعیت وب .1

 چگونه است؟» محتوا«کارگیري بعد 

وابسته به عتـف بـه لحـاظ بـه      هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاه کاربران وضعیت وباز دیدگ .2

 چگونه است؟» سازماندهی و قابلیت خوانایی«کارگیري بعد 

وابسته به عتـف بـه لحـاظ بـه      هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران وضعیت وب .3

  چگونه است؟» قابلیت پیوندمسیریابی در صفحات و «کارگیري بعد 
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وابسته به عتـف بـه لحـاظ بـه      هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران وضعیت وب .4

 چگونه است؟» طراحی محیط رابط کاربر«کارگیري بعد 

وابسته به عتـف بـه لحـاظ بـه      هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران وضعیت وب .5

  چگونه است؟» عملکرد و اثربخشی«ي بعد کارگیر

  

  ها فرضیه

نسبت  وابسته به عتف هاي  دانشگاههاي مرکزي  کتابخانه تیساوب در ابعاد کاربردپذیريي ریکارگ به .1

 د.داري معنادار تفاوت مطلوب، تیوضع به

 تیسـا وب در ابعـاد کاربردپـذیري  ي ریکـارگ  بـه  دربـاره  مـرد  و زن کـاربران  قضـاوت  هـاي  هنمـر  نیب .2

 .دارد وجودي معنادار تفاوت وابسته به عتف هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه

- وب در ابعاد کاربردپذیري يریکارگ به درباره مختلفی لیتحص مقاطع کاربران قضاوت هاي نمره نیب .3

 .دارد وجودي معنادار تفاوت وابسته به عتف هاي  دانشگاههاي مرکزي  کتابخانه تیسا

- وب در ابعاد کاربردپذیريي ریکارگ به درباره مختلفی سني هاگروه کاربران تقضاو هاي نمره نیب .4

 .دارد وجودي معنادار تفاوت وابسته به عتف هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه تیسا

بـه کـارگیري ابعـاد     دربـاره قضـاوت کـاربران داراي سـابقه اسـتفاده متفـاوت از رایانـه        هـاي  نمـره بین  .5

وابسته به  عتف تفاوت معناداري وجود  هاي  دانشگاههاي مرکزي یت کتابخانهساکاربردپذیري در وب

  دارد.

سـایت کتابخانـه مرکـزي    قضاوت کاربران داراي فاصـله زمـانی متفـاوت اسـتفاده از وب     هاي نمرهبین  .6

وابسـته بـه    هـاي   دانشـگاه هـاي مرکـزي   سایت کتابخانـه به کارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب درباره

 تفاوت معناداري وجود دارد.عتف 

  

 پیشینه پژوهش 

 طور به يا کتابخانه يها تیسا وب و عام طور به ها تیسا وب یابیارز موضوع ریاخ يها سال در

 هیته منظور به نیز هایی پژوهش و کرده جلب خود به را داخل و خارج از کشور پژوهشگران توجه خاص،

 نهیزم در حال نیع در. است گرفته صورت يا تابخانهک يها تیسا وب یابیارز خاص يها دستورالعمل

نتایج چند در این بخش  .است گرفته انجام هاي اندکیپژوهش کشور داخل در پژوهش نیا موضوع خاص

اي هاي کتابخانهسایتویژه وبها و بهسایتکه به طور خاص به موضوع کاربردپذیري وب پژوهش
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  .شودمرور میاند، پرداخته

سایت، سیاهه پذیري وبسنجش کاربرد معیار) در پژوهش خود با موضوع Keevil, 1998کویل (

هایی با اي از پرسشها ارائه کرد. این سیاهه مجموعهسایتارزیابی را براي سنجش کاربردپذیري وب

هایی کلی  شامل یافتن اطالعات، درك اطالعات، حمایت از وظایف هاي بلی و خیر بود که در طبقهپاسخ

هاي مثبت را محاسبه درصد جواب معیارگرفت. این   ربر، ارزیابی دقت فنی، و ارائه اطالعات، قرار میکا

- ثباتیاند از: بیهایی را براي این شیوه ارزیابی بیان کرد که عبارتچنین محدودیتکرد. پژوهشگر هممی

  .ها پرسشو تأثیر طرفداري ارزیابان بر درك  ها پرسشهاي ممکن در مجموعه 

هاي سایت کتابخانه) کاربردپذیري وبMcGillis and Toms, 2001در پژوهشی مک گیلیز و تامز (

ها سایترا بررسی کردند. هدف این پژوهش سنجش کاربردپذیري این وب 1لندنددانشگاه مموریال نیوفا

 آنان فشان بود.بهبود درك اعضاي هیأت علمی و دانشجویان هنگام استفاده از آن براي انجام تکالی ايبر

 75. در این پژوهش از پرسشنامه و بررسی آزمایشگاهی استفاده شد. کاربران نمودندکاربر انتخاب  33

سایت راضی دقیقه با موفقیت انجام دادند و از سازماندهی و نظم وب 2درصد از وظایفشان را در حدود 

- ویژه در درك طبقات و برچسبعات بهبودند. با وجود این از دیدگاه کاربران مشکالتی در معماري اطال

اي در تأمین نیازهاي اطالعاتی هاي کتابخانهسایتها وجود داشت. پژوهشگران در انتها ادعا کردند که وب

  کنند.کاربران با مشکل مواجه هستند و اغلب ساختارهاي سنتی کتابخانه را منعکس می

را براي ارزیابی  2یوزابزاري به نام وب) در پژوهش خود Chiew and Salim, 2003چیو و سلیم (

دستورالعمل و  24 انجام شده هاي پژوهشها طراحی کردند. پژوهشگران با بررسی سایتکاربردپذیري وب

بعد  4این معیارها را در  ،سپس .ها شناسایی کردندسایتمعیار اصلی را براي ارزیابی کاربردپذیري وب

یت خوانایی، مسیریابی و قابلیت پیوند، طراحی رابط کاربر، عملکرد و کلی شامل محتوا، سازماندهی و قابل

طبقه  4ها در سایتبراي ارزیابی وب پرسش 24اي با پرسشنامه پایه آن بندي کردند و براثربخشی دسته

اي ها و هر حوزهسایتیوز براي ارزیابی انواع وبکلی طراحی کردند. پژوهشگران اظهار داشتند وب

  کند. کمک می سایتسایت در بهبود وبچنین به مدیران وبهم ،تمناسب اس

اردن را از  هاي  دانشگاههاي سایت) وبMustafa and Al-Zoua'bi, 2008مصطفی و الزوعبی (

هاي خودکار و پرسشنامه براي ارزیابی پذیري ارزیابی کردند. پژوهشگران از دو شیوه ابزارکاربرد لحاظ

                                                        
1. Memorial University of Newfoundland (MUN) 
2. WEBUSE 
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سایت مانند زمان فروفرستی و هاي درونی وبهاي خودکار براي ارزیابی ویژگیزاراستفاده کردند. اب

- یوز) براي ارزیابی ویژگیال و پرسشنامه (با افزودن یک طبقه به پرسشنامه ابزار وبامتیاندازه صفحه اچ

قبول (خوب) بود،  ها قابلسایتپذیري وبها نشان داد که سطح کاربردیافته .شد گرفته کارهاي بیرونی به

  ها مانند طراحی، محیط رابط و نمایش، نقایصی وجود داشت. اما در برخی جنبه

از دید دانشجویان بازرگانی  یجنوبآفریقاي سایت بخش بازرگانی دانشگاه کاربردپذیري وب

ت سایکارهایی براي بهبود وب ). هدف این پژوهش شناسایی راهToit and Bothma, 2009( ارزیابی شد

بود. این پژوهش به شیوه اکتشافی انجام شد و از ابزار وب یوز  یجنوبآفریقاي بخش بازرگانی دانشگاه 

سایت در حد متوسط ارزیابی شد و در پایان با توجه براي ارزیابی استفاده شد. سطح کاربردپذیري این وب

  سایت ارائه شد.ها پیشنهاداتی براي بهبود وب به یافته

 Priyandari, Iftadi and( اند نمودهاز ابزار وب یوز براي ارزیابی استفاده هم  دیگر گرانپژوهش

Fitrawan, 2009 بود 1مارت سایت بخش مهندسی صنایع دانشگاه سبالزطراحی مجدد وب آنان). هدف 

سایت قدیم، طراحی مجدد و ارزیابی کاربردپذیري در سه مرحله انجام شد: ارزیابی کاربردپذیري وبکه 

سایت جدید. براي ارزیابی کاربردپذیري از وب یوز به عنوان یک مفهوم و ابزار استفاده شد. در این وب

  پژوهش با طراحی مجدد سطح کاربردپذیري از متوسط به خوب ارتقا داده شد.

صنعتی  هاي  دانشگاههاي سایتپذیري وب) به ارزیابی کاربرد1384( یاسماعیل محمددر داخل کشور 

هاي صنعتی بود. داده هاي  دانشگاهسایت هفت وبوي . جامعه پژوهش شیوه ارزیابانه پرداختایران به 

وي آوري شد. مؤلفه، گرد 109معیار با  10ساخته مشتمل بر نیاز با استفاده از سیاهه ارزیابی محققمورد 

 هاي موردسایتیت وبپذیري سنجید و وضعهاي کاربردبا معیار را نظر هاي موردسایتمیزان انطباق وب

- هاي موردسایتبه شناسایی مشکالت اساسی وب ،د. سپسنمواز دیدگاه کاربردپذیري بررسی  را بررسی

پژوهش . دادصنعتی ارائه  هاي  دانشگاههاي سایتنظر پرداخت و در نهایت الگوي نظري براي طراحی وب

  . استد متوسط در حصنعتی ي ها دانشگاههاي سایتسطح وبوي نشان داد که 

) بررسی شد. 1386عبادي ( صیادایران توسط  هاي  دانشگاهاي سایت کتابخانهسه وب کاربردپذیري

پژوهی و با هدف بررسی نظر دو گروه کتابداران دانشگاه فردوسی  این پژوهش به روش پیمایشی و مورد

استثناي دانشجویان کتابداري، شناسی این دانشگاه به  مشهد و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان

سایت کتابخانه سه دانشگاه علم و صنعت، تهران و تربیت وب کاربردپذیريهاي درباره وضعیت مؤلفه

                                                        
1. Sebelaz Maret University 
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  مدرس انجام شد. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه و مصاحبه بود. 

شی، قابلیت یابی، اثربخهاي مورد بررسی در این پژوهش (جهتنشان داد وضعیت مؤلفهوي  هاي یافته

. بین نظر کتابداران و دانشجویان استبخش (خوب) یادگیري، کاربرپسندي و رضایت) در حد رضایت

وجود نداشت. در نهایت با تحلیل  کاربردپذیريهاي به کارگیري مؤلفه دربارهداري اتفاوت معن

 را هاهمیت این مؤلفهسایت و نیز دالیل کاربران در مورد اباز، نقاط قوت و ضعف این سه وب هاي پرسش

 د. نموشناسایی 

علوم پزشکی ایران سنجیده شد (دهقان  هاي  دانشگاههاي سایتوب کاربردپذیري دیگر در پژوهشی

 57مؤلفه با  10اي شامل با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته وي هاي پژوهش). داده1388ابراهیمی، 

علوم پزشکی ایران از نظر  هاي  دانشگاههاي سایتاد که وبنشان د ويهاي نشانگر، گردآوري شد. یافته

ها هاي تعامل و جستجو به ترتیب بهترین وضعیت را در میان دیگر مؤلفه  . مؤلفهبودند کاربردپذیري مناسب

هایی که  بود و سایت کاربردپذیريدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داراي باالترین  سایت وب. داشتند

  ترین الگو در نظر گرفته شدند. بودند، به عنوان مناسب کاربردپذیريداراي باالترین در هر مؤلفه 

ی ابیارز و یبررس رامونیپ بحث ریاخ يها سال طول درها نشان داد که به طور کلی مرور پیشینه

ي هاحوزه پژوهشگران توجه و بوده مطرح ،ايهاي کتابخانهسایتوب ، به ویژهها تیسا وب کاربردپذیري

 در که یپژوهشگران از کی هر .است نموده جلب خود به را يکتابدارحوزه  مختلف از جمله پژوهشگران

 مانند یمختلف هايابزار و ها روش نظر، مورد اهداف و موضوع به توجه با اند، شده وارد حوزه نیا

 کار به ها تیسا وب یبایارز و یبررس يبرا ی و مانند آن راوارس اههیس هیته و میمستق مشاهده پرسشنامه،

تر بر اند، بیشهاي اندکی که در داخل کشور به بررسی موضوع کاربردپذیري پرداختهپژوهش. اند برده

هاي مرکزي هاي کتابخانهسایتاما در زمینه کاربردپذیري وب ،اندهاي دانشگاهی تأکید داشتهسایتوب

 علم حوزه در که یعیسر تحوالت و روزافزون شگستر به توجه باها پژوهشی انجام نشده است. دانشگاه

اي مبتنی بر وب و جلب رضایت استفاده کنندگان ارتقاي خدمات کتابخانهراي و ب دهد یم رخ یرسان اطالع

 یبررس مورد جنبه کاربردپذیري از هادانشگاه ي مرکزيها کتابخانه يها تیسا وب ستاین خدمات، الزم ا

 استفاده شود. ها تیسا وب نیا یفیک شرفتیپ در ،هآمددست به جینتا از و رندیگ قرار

  

 شناسی پژوهش روش

داراي  باشد که عتف میوابسته به  هاي  دانشجویان دانشگاهجامعه آماري این پژوهش شامل تمامی 

 75 عتف به وابسته یدانشگاه يها تیسا وب تعداد. ندسایت مجزا و مستقل براي کتابخانه مرکزي بودوب
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ي بودند. از روش مرکز کتابخانهبراي  مجزا صفحه يدارا تیسا وب 30 تعداد، نیا از که ستا تیساوب

 ;Willdimoth,2009گیري استفاده شد (اي براي نمونهاي دو مرحلهگیري تصادفی خوشهنمونه

Pavel,1379هاي  دانشگاه( دانشگاه 5گیري تصادفی ساده که طی یک نمونه). در این روش پس از این 

هواز، تهران، سیستان و بلوچستان، شهید بهشتی و فردوسی مشهد) انتخاب شدند، از دانشجویان این ا

اي، اي دو مرحلهگیري خوشه عمل آمد. علت انتخاب نمونه گیري تصادفی ساده بهها نیز نمونهدانشگاه

اي ر روش خوشهگیري دزیرا هر چه تعداد مراحل نمونه .گیري بودافزایش دقت و کاهش خطاي نمونه

  ).Pavel, 1379تر خواهد بود (تر باشد احتمال خطا نیز بیشبیش

2براي تعیین حجم نمونه در جامعه با حجم زیاد از فرمول

2 1

d

PPz

n
)( 

   ،استفاده شد (مؤمنی

که طی یک عملیات مقدماتی مشخص شد که از هر جاییبه دست آمد. اما از آن 384حجم نمونه  .)1386

 230کنند، حجم نمونه به سایت کتابخانه مرکزي استفاده مینفر از وب 6مرد) تنها  4زن و  6دانشجو ( 10

گیري تصادفی ساده اي به منظور رسیدن به دقتی مشابه دقت نمونه  گیري خوشهنفر رسید. از طرفی در نمونه

 460حجم نمونه  لذا) Naing, Winn, Rusli, 2006حجم نمونه به دست آمده باید دو یا چند برابر شود (

استانداردهاي موجود  پایهاي بود که بر پرسشنامهنیز ها . ابزار گردآوري دادهدر نظر گرفته شدبرابر)  2نفر (

مثل اي (هاي کتابخانهسایتها و وبسایتهاي صورت گرفته در حوزه کاربرپذیري وبو پژوهش

Priyandari,2009; Rogers and Perston, 2009; Toit and Bothma, 2009 ; Chiew and Salim, 

2003;Mustafa and Al-Zoua'bi, 2008یابی هاي ارزش)، طراحی شد. در این پرسشنامه معیار

، »مسیریابی و قابلیت پیوند«، »سازماندهی و قابلیت خوانایی«، »محتوا« طبقه کلی  5کاربردپذیري در 

بررسی و  برايها بندي شدند. هر کدام از این طبقهدسته» عملکرد و اثربخشی«، »طراحی رابط کاربر«

تر ارائه شدند. به منظور سنجش روایی، پرسشنامه در اختیار شش نفر از هاي فرعیارزیابی در قالب گویه

 اصالحدر ان آنرسانی قرار گرفت و از نظر نظران و اساتید حوزه کتابداري و اطالعمتخصصان، صاحب

سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. به  ايبر ه استفاده شد.هاي پرسشنامپیچیدگی

نفري، آلفاي هر مؤلفه به طور جداگانه محاسبه شد که به ترتیب  50این ترتیب که با استفاده از یک نمونه 

؛ 81/0وند: ؛ مسیریابی و قابلیت پی65/0؛ سازماندهی و قابلیت خوانایی: 83/0عبارت بودند از: محتوا: 

  ؛ بنابراین پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بود. 76/0؛ عملکرد و اثر بخشی: 70/0طراحی رابط کاربر: 

براي  که گردید محاسبه صورت این به کلی، طور به هاي وابسته به عتفکتابخانه سایتوب وضعیت

درصد و  گرفته شد. در انتها، میانگین اي از یک تا پنج در نظرگانه طیف نمرههاي پنج  هر یک از ارزش



  1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال                               مشهد رسانی، دانشگاه فردوسی نامه کتابداري و اطالع پژوهش    162
 

هاي مختلف مربوط به هر بعد محاسبه شد و میانگین به دست آمده از   هاي حاصل از پاسخ به گویه نمره

به  هاي نمرهتا  ضرب گردید 100تقسیم شد و در نهایت عدد به دست آمده در  5هاي هر بعد بر عدد گویه

- گذاري در پژوهشگذاري و ارزشهاي مختلف نمرهقایسه با روشواحدي استاندارد تبدیل شود و قابل م

 درصد، 80 از باالتر هاي نمره ها،سایتوب این کاربردپذیري میزان محاسبه براي هاي مختلف باشد.

  و درصد ضعیف 40تا  20 بین، »متوسط« درصد، 60تا  40 بین ؛»خوب« درصد، 80تا  60 نبی ؛»مطلوب«

هاي مختلف انجام شده در در نظر گرفته شد. این روش تعیین ارزش در پژوهش» بد« تر،کم یا درصد 20

-Toit and Bothma,2009; Mustafa and Al(ها به کار گرفته شده است سایتحوزه کاربردپذیري وب

Zoua'bi,2008; Chiew and Salim, 2003) ( .دومبخش از حاصل هايداده تحلیل و براي تجزیه 

 آزمون طرفه،کی واریانس تحلیل مستقل، هايبراي نمونه نمونه دو t نمونه، یک t ونآزم از پرسشنامه

 هايافزارنرم از شده گردآوري هايداده تحلیل و توصیف براي. استفاده شد )دانکن( چندگانه تعقیبی

Excel  وSPSS شد استفاده.   

  

  ها  یافته

هاي ها و فرضیهپرسش براي پاسخ به ها هي حاصل از توصیف و تحلیل دادهادر این قسمت، یافته

 شود. پژوهش ارائه می

  

  کلی پرسش

وابسته  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهوبکاربردپذیري  ابعاد از دیدگاه کاربران، وضعیت

  به عتف چگونه است؟

را نشان ها  هاي مرکزي دانشگاه سایت کتابخانه وضعیت میانگین پنج بعد کاربردپذیري وب 1جدول 

به کارگیري ابعاد مجموع نشان داد  بدست آمد که درصد) 6/69(معادل  48/3 دهد. میانگین کل می

در وضعیت  ،از دیدگاه کاربرانهاي وابسته به عتف،   دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهکاربردپذیري وب

  ).1گیرد (جدول  درصد) قرار می 80 تا 60(بیش از » خوب«

  هاي وابسته به عتف  هاي مرکزي دانشگاهسایت کتابخانهلی ارزشیابی ابعاد کاربردپذیري در وب. نتایج ک1جدول 

  بعدهاي کاربرد پذیري
میانگین نمره 

  کاربردپذیري

درصد نمره 

  کاربردپذیري

وضعیت 

  کاربردپذیري

  خوب  %4/68  42/3  محتوا

  خوب  %2/70  51/3  سازماندهی و قابلیت خوانایی
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  خوب  %70  50/3  پیوندمسیریابی و قابلیت 

  خوب  %6/70  53/3  طراحی محیط رابط کاربر

  خوب  %8/68  44/3  عملکرد  و اثر بخشی

  خوب  %6/69  48/3  وضعیت  کلی کاربرپذیري

  

  جزئی هاي پرسش

وابسته به عتف به لحاظ به  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران، وضعیت وب .1

  چگونه است؟» محتوا«کارگیري بعد 

 هاي نمرهمیانگین  .طراحی شد) 10تا  1هاي (گویهگویه  10ها از این بعد سایتبراي محاسبه وضعیت وب

هاي مرکزي سایت کتابخانهنشان داد وب درصد) 4/68معادل  42/3( هااز این گویه به دست آمده

» خوب«ه کاربران در وضعیت از دیدگا» محتوا«وابسته به عتف از نظر به کارگیري بعد  هاي  دانشگاه

  قرار دارد. 

وابسته به عتف به لحاظ به  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران، وضعیت وب .2

 چگونه است؟» سازماندهی و قابلیت خوانایی«کارگیري بعد 

ندهی و قابلیت سازما«مربوط به بعد ) 14تا 11هاي گویه (گویه 4هاي به دست آمده از  گین نمرهمیان

 هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهدرصد) نشانگر آن بود که وب 2/70معادل  51/3» (خوانایی

  .قرار داشت» خوب«وابسته به عتف از نظر به کارگیري  این بعد از دیدگاه کاربران در وضعیت 

سته به عتف به لحاظ به واب هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران، وضعیت وب .3

  چگونه است؟» مسیریابی در صفحات و قابلیت پیوند«کارگیري بعد 

 »مسـیریابی و قابلیـت پیونـد   «مربوط به  بعـد  ) 20تا 15هاي (گویهگویه  6به دست آمده از هاي نمرهمیانگین  

سته به عتف به واب هاي  دانشگاههاي مرکزي  سایت کتابخانهدرصد) بدین معنی که وب  70معادل  50/3(

  .قرار داشت ت خوباز دیدگاه کاربران در وضعی» مسیریابی و قابلیت پیوند«لحاظ به کارگیري بعد 

وابسته به عتف به لحاظ به  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران، وضعیت وب .4

  چگونه است؟» طراحی رابط کاربر«کارگیري بعد 

 6/70معـادل  53/3» (طراحـی رابـط کـاربر   «بعـد   )26تـا  21هـاي  (گویـه  گویه 6 هاي نمرهمیانگین حاصل از 

وابسـته بـه عتـف از نظـر بـه       هـاي   دانشـگاه هـاي مرکـزي   سـایت کتابخانـه  درصد) بیانگر آن بودکـه وب 

  قرار داشت. » خوب«وضعیت  از دیدگاه کاربران در» طراحی رابط کاربر«کارگیري بعد 
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وابسته به عتف به لحاظ به  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهضعیت وباز دیدگاه کاربران، و .5

 چگونه است؟» عملکرد و اثربخشی«کارگیري بعد 

 44/3 » (عملکرد و اثربخشـی «)مربوط به بعد  32تا27هاي گویه (گویه 6هاي به دست آمده از  میانگین نمره

هاي وابسته به عتف بـه لحـاظ     مرکزي دانشگاه هايسایت کتابخانهدرصد) نشان داد که وب 8/68معادل

  به کارگیري این بعد از دیدگاه کاربران در وضعیت خوب قرار داشت.

  

  هاآزمون فرضیه

وابسته به عتف  نسبت  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهبه کارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب .1

 .درصد)، تفاوت معناداري دارد 80به وضعیت مطلوب (

در سـطح   دهـد کـه   نشـان مـی   2جـدول استفاده شـد.   اي یک نمونه tاز آزمون  این فرضیهآزمون  براي

هـاي مرکـزي   سـایت کتابخانـه  ذیري در وبپـ به کارگیري ابعاد کاربرد هاي نمره، تفاوت بین میانگین 05/0

  است. درصد)، معنادار 80وابسته به عتف و نمره مطلوب ( هاي  دانشگاه

سایت به کارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب هاي نمرهمیانگین  اي تفاوت تی تک نمونهآزمون نتایج . 2ل جدو

  درصد) 80وابسته به عتف با وضعیت مطلوب ( هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه

تعداد کل 

  پاسخگویان
  میانگین

نمره 

  مطلوب

اختالف 

  میانگین

انحراف 

 معیار

درجه 

  آزادي
t  p-value  

435  6/69%  80%  1945/10-  558/0  434  284/18  000/0  

  

هاي مرکـزي  سایت کتابخانهبه کارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب هاي نمرهبررسی تفاوت میانگین 

درصد) نشان داد که این میـانگین در جامعـه مـورد مطالعـه،      80وابسته به عتف و نمره مطلوب ( هاي  دانشگاه

  درصد) بود.  80(تر از حد مطلوب اي معنادار کمبه گونه

) مطابقت 1388) و محمداسماعیل و خانلرخانی (1390نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش پاکزاد (

هاي خالقیت (به عنوان یکی از  ان داد به کارگیري ابعاد و مؤلفه) نش1390داشت. نتایج پژوهش پاکزاد (

ز دید کاربران با وضعیت مطلوب سایت کتابخانه ملی ایران اموضوعات مرتبط با کاربردپذیري) در وب

) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1388تفاوت معناداري داشت. محمداسماعیل و خانلرخانی (

- بین کاربردپذیري موجود و مورد انتظار (به عنوان یکی از ابعاد ارزیابی کیفیت) صفحات وب پژوهشگاه
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  گاه کاربران تفاوت معنی داري وجود داشت.هاي وابسته به عتف مستقر در شهر تهران از دید

 تیساوب در کاربردپذیري ابعاد يریکارگ به درباره مرد و زن کاربران قضاوت هاي نمره نیب .2

  .دارد وجودي معنادار تفاوت وابسته به عتف هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه

د که میانگین هد مینشان  3جدول  اي مستقل استفاده شد.دو نمونه tاز آزمون  براي بررسی این فرضیه

  است.) برابر 49/3( انزن هاي نمره) با میانگین 49/3( انمرد هاي نمره

  قضاوت کاربران زن و مرد هاي نمرهآزمون تفاوت معناداري بین میانگین  .3جدول

  میانگین  فراوانی  جنسیت  - 

آزمون لوین 

براي برابري 

  هاواریانس

- انحراف

  معیار

-درجه

  آزادي
t  

p-
value  

قضاوت 

 درباره

  ابعاد 

 f sig 584/0 49/3 184  مرد

433 129/0 898/0  

 582/0 970/0 001/0 49/4 251  زن

وابسـته بـه    هـاي   دانشـگاه هاي مرکزي د که بین قضاوت کاربران مرد و زن کتابخانهده مینشان  3جدول

تفـاوت معنـاداري    05/0در سـطح   هـا، سایت این کتابخانهبه کارگیري ابعاد کاربردپذیري وب دربارهعتف 

)، صـیاد عبــادي  1390نتـایج پــژوهش پـاکزاد (  ایـن یافتــه بـا   . )t =129/0؛ p-value =898/0( ردوجـود نـدا  

)1386) ،(et al,1999  Kengeriرد) همخوانی دا.  

- وب در ابعاد کاربردپذیري يریکارگ به درباره مختلفی لیتحص مقاطع کاربران قضاوت هاي نمره نیب .3

  .دارد وجودي معنادار تفاوت وابسته به عتف هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه تیسا

آزمـون   نتـایج ایـن  طرفه استفاده شـد.  آزمون فرضیه سوم پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس یک ايبر

تفـاوت   05/0قضاوت کاربران مقـاطع تحصـیلی مختلـف، در سـطح      هاي نمرهکه بین میانگین  دهد مینشان 

که دقیقاً مشخص شود کـه تفـاوت معنـادار    ). براي اینF =440/5؛ p-value =005/0( ردوجود دامعناداري 

   ).4مشاهده شده بین کدام مقاطع است، از آزمون تعقیبی چندگانه (دانکن)، استفاده شد (جدول 

  )α=05/0. نتایج آزمون تعقیبی دانکن (4جدول

  مقاطع تحصیلی
  05/0زیر مجموعه براي آلفا= 

  2  1  انیفراو

49/3 126  کارشناسی   

44/3 256  کارشناسی ارشد   

73/3  53  دکتري  

p-value   593/0  000/1  
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کاربران مقطـع   هاي نمرهکاربران مقطع دکتري با میانگین  هاي نمرهد بین میانگین هد مینشان  4جدول

کـاربران مقطـع    هـاي  نمـره ؛ به ایـن مفهـوم کـه میـانگین     است کارشناسی ارشد و کارشناسی تفاوت معنادار

  کاربران سایر مقاطع باالتر بود. هاي نمرهدکتري در جامعه به طور معناداري از میانگین 

) در پژوهش خود نشان 1386صیاد عبادي ( ،اما رد.) مطابقت دا1390نتایج این فرضیه با نتایج پاکزاد (

ان، علم وصـنعت  و تربیـت مـدرس)    سایت سه کتابخانه دانشگاهی ایران (تهرپذیري وبداد که بین استفاده

  .  نیست از دید دانشجویان سال دوم و چهارم تفاوت معنادار

- به کارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب دربارههاي سنی مختلف قضاوت کاربران گروه هاي نمرهبین  .4

 وابسته به عتف تفاوت معناداري وجود دارد. هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانه

نشـان داد   نتـایج ایـن آزمـون   طرفه استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس یک ون این فرضیهبراي آزم

هاي سنی مختلـف دربـاره   قضاوت کاربران گروه هاي نمرهتفاوت معناداري بین میانگین  05/0که در سطح 

= 087/0( دروابسته به عتـف وجـود نـدا    هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهابعاد کاربردپذیري در وب

p-value 459/2؛=F .( این یافته با) هماهنگ نیست) 1390نتایج پژوهش پاکزاد .  

به کارگیري ابعاد ارزشیابی  دربارهقضاوت کاربران داراي سابقه استفاده متفاوت از رایانه  هاي نمرهبین  .5

ناداري وجـود  وابسته به عتف تفاوت مع هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهکاربردپذیري در وب

  دارد. 

 05/0ها نشان داد که در سطح طرفه استفاده شد. یافتهتحلیل واریانس یکاز براي آزمون این فرضیه 

 ردقضاوت کاربران داراي سابقه استفاده متفات از رایانه، تفاوت معناداري وجود دا هاي نمرهبین میانگین 

)000/0 =p-value 550/7؛=Fص شود که تفاوت معنادار مشاهده شده مربوط به که دقیقاً مشخ). براي این

   ).5ها است، از آزمون تعقیبی چندگانه (دانکن)، استفاده شد (جدولکدام گروه
  

  )α=05/0. نتایج آزمون تعقیبی دانکن (5جدول 

  سابقه استفاده از رایانه
  05/0زیر مجموعه براي آلفا= 

  2  1  فراوانی

645/3  30 کمتر از یک سال  

سال 3تا  بین یک  68  636/3  

سال 5تا  3بین   106  628/3  

سال 5بیش از   228 366/3   

p-value   000/1  646/0  

سال سابقه استفاده از  5کاربران داراي بیش از  هاي نمرهبین میانگین تفاوت د، ده مینشان  5جدول
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این کاربران در جامعه به طور  هاي نمرهمیانگین  یعنی؛ استها معنادار سایر گروه هاي نمرهرایانه با میانگین 

  تر بود. سایر کاربران پایین هاي نمرهمعناداري از میانگین 

بـه   دربـاره سایت کتابخانـه مرکـزي   قضاوت کاربران داراي دوره استفاده متفاوت از وب هاي نمرهبین  .6

عتـف تفـاوت    وابسته به هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهکارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب

  معناداري وجود دارد.

ها نشان داد که بین یافته استفاده شد. طرفهاز آزمون تحلیل واریانس یک بررسی این فرضیهبراي 

سایت کتابخانه مرکزي، در سطح  قضاوت کاربران داراي دوره استفاده متفاوت از وب هاي نمرهمیانگین 

که دقیقاً مشخص شود که تفاوت ). براي اینF= 351/9؛ p-value= 000/0( است تفاوت معنادار 05/0

ها است، از آزمون تعقیبی چندگانه (دانکن) استفاده شد معنادار مشاهده شده مربوط به کدام گروه

  ). 6(جدول

  )α=05/0. نتایج آزمون تعقیبی دانکن (6جدول 

  سایتدوره استفاده از وب
  05/0زیر مجموعه براي الفا= 

  2  1  فراوانی

776/3  40 روزانه  

617/3  135 هفتگی  

424/3 64 ماهانه   

362/3 182 نامنظم   

P-Value  492/0  082/0  

کاربران داراي فاصله زمانی روزانه و هفتگی با میانگین  هاي نمرهد بین میانگین ده مینشان  6جدول

کاربرانی که  هاي نمرهگین میان یعنی؛ است کاربران با فاصله زمانی ماهانه و نامنظم تفاوت معنادار هاي نمره

کاربرانی که با فاصله  هاي نمرهکردند، از میانگین سایت استفاده میبا فاصله زمانی روزانه و هفتگی از وب

  جستند، در جامعه به طور معناداري باالتر است.  می زمانی ماهانه و نامنظم از آن بهره

  

 گیري نتیجه

توجه به آن  کهاست  تیسا وب کاربردپذیريمیزان ر، مفید و مؤث تیسا وبي ها یژگیو یکی از

 سایتکاربردپذیري در وبکتابخانه داشته باشد.  تیسا وب قیطراز تأثیر مثبتی بر ارائه خدمات  تواند یم

از  تر شیب يریگ و نیز بهره کارآمددر استفاده  ،کاربران دیبازدي بر رفتار رگذاریتأثبا  تواند یکتابخانه م

سایت باعث کاهش بازده کاربردپذیري وب بهو عدم توجه  باشد رگذاریتأث تیسا در وبخدمات موجود 

  کاربران شود. نارضایتی نظام، 
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وابسته به  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهبه کارگیري ابعاد کاربردپذیري در وب ،به طورکلی

ها نشان داد تفاوت به کارگیري فته. همچنین یاردقرار دا "متوسط"عتف از دید دانشجویان در وضعیت 

با توجه به اینکه  .است با وضعیت مطلوب معنادار هاي مورد بررسی سایتابعاد کاربردپذیري در وب

وابسته به عتف، دانشجویان  هاي  دانشگاههاي مرکزي هاي کتابخانهسایتگروهی از مخاطبان اصلی وب

سایت با دانشجویان و تعامل اندك میان طراحان این وب شاید بتوان یکی از دالیل این تفاوت را .هستند

ها دانست. سایت این کتابخانهمفید این گروه در طراحی وب هايو پیشنهاد ها ایدهعدم استفاده طراحان از 

هاي کاربردپذیري و اهمیت آن و عدم هاي دانشگاهی از ابعاد و مؤلفهسایتاطالعی طراحان وببی

رسانی و مسائل مطرح در آن نیز ممکن است از ها با حوزه کتابداري و اطالعتیساوبآشنایی طراحان این 

وابسته به عتف از نظر به کارگیري ابعاد  هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه تیساوبدالیل ضعف 

  کاربردپذیري محسوب شود. 

ربردپذیري داشته باشند و هاي کاهتري به ابعاد و مؤلفها توجه بیشسایتشایسته است طراحان این وب

-وابسته به وزارت عتف تقویت کنند تا از  دیدگاه هاي  دانشگاهدانشجویان ویژه کاربران بهارتباط خود را با 

اي هاي دورهتوانند با انجام پیمایشچنین ایشان میتر بهره ببرند. همها در موارد مختلف بهتر و بیشهاي آن

  مورد ارزیابی قرار دهند و پیوسته در صدد بهبود کار خویش باشند.  این امر دربارهپیشرفت خود را 

، »مسیریابی و قابلیت پیوند«، »ساختار و قابلیت خوانایی«، »محتوا«شامل  بررسیتمامی ابعاد مورد 

بعد طراحی رابط کاربر با قرار داشتند.  خوبیدر وضعیت » عملکرد و اثربخشی«، »طراحی رابط کاربر«

 تیسا وب یدر طراح ابعاد ریتر از سا کم ،درصد 4/68با  محتواو بعد  ابعاد ریاز سا تر شیدرصد ب 6/70

که تمامی این ابعاد با هم با توجه به این .توجه قرار گرفته بودمورد عتف  هاي  دانشگاه يمرکز يها کتابخانه

ها و سایتاین وبافزایش سطح کاربردپذیري  ايرسد برمرتبط و برهم تأثیرگذار هستند، به نظر می

  زات یکدیگر توجه شود. اها به مورسیدن به وضعیت مطلوب باید به تمام ابعاد و مؤلفه

رسد این کاربران زن و مرد در مورد ابعاد کاربردپذیري وجود نداشت. به نظر می هاي نمرهتفاوتی بین 

-هاي موجود در وبد ویژگیامر طبیعی باشد چون هر دو گروه کاربر هستند و براساس نیازهاي واقعی خو

توانند نقاط قوت و ضعف را برشمارند. طراحی کنند و هر دو گروه میبینند، حس میرا به خوبی می سایت

سایت احتماالً نیازهاي هر دو گروه را در یک سطح و به میزان متوسط از نظر ابعاد بررسی شده وب

  برآورده است. 

به کارگیري ابعاد کاربردپذیري تفاوت  دربارهي سنی مختلف هاقضاوت گروه هاي نمرهچنین بین هم
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هاي دانشگاهی سایتهاي سنی کاربران وبداري وجود نداشت. شاید به دلیل نزدیک بودن گروهمعنی

هاي خود ها در نظرخواهیسایتچنین نتایجی حاصل شده باشد. در هر صورت مدیران و طراحان وب

هاي سنی بهره ببرند و تفاوتی در این زمینه هاي همه گروهید از دیدگاهسایت بادرباره کاربردپذیري وب

  . کنندهاي سنی توجه ها نیز باید به نیازهاي همه گروهقائل نشوند. از سوي دیگر، در طراحی مؤلفه

بین قضاوت کاربران مقاطع تحصیلی مختلف، کاربران با سابقه متفاوت از رایانه و اینترنت و دوره  

سایت کتابخانه مرکزي تفاوت معنی داري وجود داشت. از دالیل حصول این نتایج متفاوت از وب استفاده

هاي همه سایتی از سطح کاربردپذیري مطلوبی برخوردار باشد، نیازباشد که اگر وب واقعیتتواند این می

سایت را برآورده وب اي در استفاده از رایانه، اینترنت وکاربران خود در هر مقطع تحصیلی با هر سابقه

هاي مورد بررسی در حد متوسط سایتبا توجه به این که سطح کاربردپذیري وبشاید اما  .خواهد ساخت

  بود و از مطلوبیت کافی برخوردار نبود، چنین نتایجی حاصل شده است. 

 ارائه ودخ تیسا در را یخدمات مداوم طور به کنند تالش دیبا ها تیسا وب دهندگان توسعه و رانیمد

 مرتفع راو داراي تجربیات گوناگون  هاي سنی مختلف، سطوح متفاوت،گروه مخاطبان يازهاین  که دهند

 درکاربردپذیري  به توجه. شود تیسا وب آن خدمات از کاربران يمند تیرضا شیافزا به منجر و سازد

 و شود یم تیسا وب به رمکر مراجعه يبرا کاربر در تر شیب رغبت و لیم جادیا باعث تیسا وب یطراح

 و کتابداران رسد یم نظر به يضرور نیبنابرا د.آور یم فراهم را مادر سازمان اهداف تحقق موجبات

 بر آن ریتأث و يمرکز کتابخانه تیسا وب تیموقع به گرید ینگاه با يا کتابخانه يها تیسا وب طراحان

 اصالح و يبازنگر به اقدام ها، اهدانشگ) یخدمات ،یپژوهش ،یآموزش( گانه سه يها رسالت تحقق

   .ندینما پژوهش نیا جینتا از استفاده باها دانشگاه يمرکز هايکتابخانه هايتیسا وب

 يهاپژوهش و پژوهش نیا در شده مطرح شود از ابعاد کاربردپذیريبه طراحان پیشنهاد میدر انتها 

چنین وجود تعامل سازنده بین هم یند.هاي مرکزي استفاده نماکتابخانه سایتوب طراحی جهت مشابه

دانشجویان این ویژه کاربران به وابسته به عتف با هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهطراحان وب

هایی است که ممکن است در تقویت کاربردپذیري این ها، از فعالیتها و توجه به نیازهاي آندانشگاه

سایت انجام پژوهشی مشابه برروي وب ز آن بسیار مؤثر واقع شود.ها و افزایش رضایت کاربران اسایتوب

-وابسته به عتف با استفاده از پرسشنامه از دیدگاه سایر کاربران این وب هاي  دانشگاههاي مرکزي کتابخانه

-می پیشنهاد شود.ها پیشنهاد میها از جمله اعضاي هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان سایر دانشگاهسایت

وابسته به عتف با استفاده از سایر  هاي  دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانهپژوهشی مشابه روي وب دشو
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اي، مشاهده، مصاحبه گروهی و ها مانند ارزشیابی مکاشفهسایتهاي ارزشیابی کاربردپذیري وبروش

 و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود. مانند آن انجام
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  : پرسشنامه1پیوست

  

  :شخصی تاطالعا

                □مرد                             □زن: دانشگاه:                                جنسیت نام

    □ترسال و بیش 35                           □سال 35-26                  □ترسال و کم25: سن

  □دکتري                     □ ارشد کارشناسی           کارشناسی   :تحصیلی مقطع

  :انهیرا از استفاده تجربه

   □سال 5بیش از   □سال5سال تا  3بیش از     □سال 3سال تا  1بیش از       □ترسال و کم 1

  :اینترنت از استفاده تجربه

  □سال 5بیش از    □سال5سال تا  3بیش از   □سال  3سال تا  1بیش از   □ترسال و کم 1 

  .کنیدمی مرکزي استفاده کتابخانه سایتوب از رباکی وقت چند هر

  □نامنظم       □ماهانه      □ هفتگی      □روزانه 

  دهید. پاسخ خود تحصیل محل دانشگاه مرکزي کتابخانه سایتوب درباره زیر هاي پرسش به لطفاً گرامی دانشجوي     

   عبارت اند از:ها  توجه:  در این پرسشنامه منظور از اعداد ذکرشده در ستون 

   1 کامالً مخالف                2مخالف             3تا حدودي               4موافق                5کامالً موافق 

  

  

  هاپاسخ  هاگویه

از طریـق ایـن    نامـه) جستجو در فهرست منابع کتابخانه (از قبیل کتاب، نشریه و پایان .1

  پذیر است.سایت به سادگی امکانوب
5  4  3  2  1  

هاي اطالعاتی علمـی،  جستجو در منابع الکترونیکی اینترنتی موردنیاز (از قبیل پایگاه .2

سایت بـه  ها و منابع مرجع الکترونیکی و  مانند آن) از طریق این وبپایگاه نشریات،کتاب

  پذیر است.سادگی امکان

5  4  3  2  1  

بـراي  هـر کـدام از    اي جستجوي جداگانـه  هايسایت، گزینهدر صفحه خانگی وب .3

هـا و منـابع   چنین پایگـاه ها و همنامهها، پایانها، نشریهمنابع کتابخانه از جمله پایگاه کتاب

  دارد. الکترونیکی وجود

5  4  3  2  1  

هـاي  یافتن اطالعات مورد نیاز از طریق جستجو در فهرست منـابع کتابخانـه، پایگـاه    .4

  پذیر است.ناطالعاتی و منابع الکترونیکی به سادگی امکا
5  4  3  2  1  



 173     ...تیسا وب يریکاربردپذ یابیارزش                                                                 1391 بهار و تابستان، 1، شماره 2سال 

 

سـایت بـه   جستجوي همزمان در چند پایگـاه اطالعـاتی اینترنتـی از طریـق ایـن وب      .5

  پذیر است.سادگی امکان
5  4  3  2  1  

 نحـوه  و شرایط درباره را اطالعاتی سایتوب کتابخانه، به هنگام نیاز به عضویت در .6

  کند.می هارائ حساب تسویه و بازگشت تمدید، رزرو، دهی،امانت عضویت،
5  4  3  2  1  

 کتابخانه به سادگی  سایتوب طریق حساب) از تسویه تمدید و اعمال (رزرو، انجام .7

  است. پذیرامکان
5  4  3  2  1  

 ایـن  در کتابخانه، اخبار و هاآموزشی، تازه هايها، کارگاهدوره به مربوط اطالعات .8

  دارد. وجود سایتوب
5 4 3 2 1 

-مـی  روزآمد منظم طور ش قبل، این اطالعات بهدر صورت مثبت بودن جواب پرس .9

  .شوند
5  4  3  2  1  

 زیرا پذیر است،نسادگی امکاهاي مختلف کتابخانه و کارکنان آن بهارتباط با بخش .10

ها هاي آنایمیلی نام و نشان تلفن، کاري، آدرس، ساعات درباره اطالعاتی سایتوب این

  .کندمی فراهم را

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  است. آسان سایتوب این صفحات در محتوي مطالعه .11

  1  2  3  4  5  .است شده سازماندهی با نظم منطقی سایت وب محتواي .12

  1  2  3  4  5  است. سایت قابل دركاستفاده در این وب مورد اصطالحات و زبان .13

سایت زیاد نیست و همه اطالعات در همـان صـفحه قابـل    طول صفحات در این وب .14

  خواندن است.
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  پذیر است.سایت به سادگی امکانتشخیص محل قرارگرفتن در هر سر برگ وب .15

اي دانشکده هايکتابخانه سایتوب به پیوند از قبیل مفیدي پیوندهاي سایتوب این .16

هـا را ارائـه   دانشـگاه  سایر مرکزي هايکتابخانه سایتوب به چنین پیونداین دانشگاه و هم

  کند.می

5  4  3  2  1  

 عقـب،  بـه  برگشـت  هـاي آیکـون  ایـ  پیوندها از استفاده با سایتوب این در حرکت .17

  .است پذیرامکان
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  سایت همیشه فعال هستند.وب موجود در این پیوندهاي .18

 بـاز  جدیـد  اطالعـات  نمایش براي کمی هايپنجره سایت،وب این از استفاده هنگام .19

  .شودمی
5  4  3  2  1  
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قابـل   آسـانی  بـه  و اسـتاندارد  سـایت وب تمـام صـفحات   در منوهـا  و دهاپیونـ  محـل  .20

  تشخیص است.
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .است خوشایند و جذاب سایت،کاربر وب رابط محیط طراحی .21

  1  2  3  4  5  سایت به کار گرفته شده است.هاي نسبتاً مناسبی در طراحی وبرنگ .22

 هـاي انیمیشـن  ایـ  زنچشـمک  و یطـوالن  متـون  ماننـد  آزاردهنـده  عناصر سایتوب .23

  .ندارد تکرارشونده
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .ندارد زیادي تبلیغاتی هايآگهی سایتوب .24

  1  2  3  4  5  سایت وجود دارد.یکپارچگی در طراحی ظاهري و برداشت مفاهیم وب .25

-است و استفاده از آن به سـادگی امکـان   ساده سایتوب از استفاده نحوه ادگیريی .26

  .پذیر است
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  نیست. طوالنی زمان به صفحه نیازي کی بازکردن ای فایل کی دانلود براي .27

  1  2  3  4  5  هاي مشاهده نشده به سادگی قابل تشخیص است.هاي مشاهده شده از پیوندپیوند .28

  1  2  3  4  5  پذیر است.سایت اکثر اوقات امکاندسترسی به این وب .29

دهـد و بـا   رود، پاسـخ مـی  که انتظـار مـی  طوريا همانهسایت به درخواستوب این .30

  توان به اهداف مورد نظر دست یافت.استفاده از آن می
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  سودمند است سایتوب این از استفاده .31

 ارائه کار ادامه براي و مفیدي واضح هايراهنمایی و هاپیام هنگام نیاز سایتوب این .32

  .کندمی
5  4  3  2  1  

 


