
  
  

  سايت كتابخانه ملي ايران هاي خالقيت در وبارزيابي ابعاد و مؤلفه

  از ديدگاه كاربران
  

  2، حسن پاكزاد سرداري1دكتر محسن نوكاريزي

  31/3/1390، پذيرش: 11/3/1390دريافت: 

  چكيده
  ، بود.كاربران دگاهيد از رانياي مل كتابخانه تيساوب در تيخالقي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به تيوضعارزيابي  هدف:

  
نفر)  173نفر) و كتابداران ( 19665كاربران (را  آنانجام شد. جامعه  پيمايشيپژوهش كاربردي به روش اين  روش:

در  اهداده ي. ابزار گردآوردادل يتشك كنند،سايت كتابخانه مراجعه و از آن استفاده ميكتابخانه ملي ايران كه به وب
 اهميت، اصالت، شناختي،كلي: زيبايي بعد 8 خالقيت كه در مؤلفه 23محقق ساخته (شامل  پرسشنامهاين پژوهش 

پرسشنامه پس از سنجش روايي (به روش . ،بود)بندي شد  سازي دستهشخصي تأثير، كاركرد، تغييرپذيري، تعامل،
آوري پرسشنامه) جمع 283مورد) توزيع و ( 374وهش (تحليل محتوا) و پايايي (آلفاي كرونباخ)، در بين جامعه پژ

  گرديد.
(معادل  66/3هاي خالقيت با كسب ميانگين نمره  سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ به كارگيري ابعاد و مؤلفهوب نتايج:
با » اصالت«درصد) قرار داشت. از ميان ابعاد مورد بررسي،  60تا  40درصد)، در وضعيت متوسط (بيش از  52
- شخصي«درصد، 59با » تعامل«درصد، 56با » اهميت«درصد، 47با » تأثير«درصد، 50با » شناختيزيبايي«درصد، 49

درصد، در وضعيت 61با » كاركرد«؛ و بعد »متوسط«درصد در وضعيت 54با » تغييرپذيري«درصد و 44با » سازي
هاي خالقيت هاي قضاوت به كارگيري ابعاد و مؤلفه هاي مورد بررسي نيز ميان نمرهقرار داشت. در بين فرضيه» خوبي«

تفاوت  05/0هاي سني مختلف، با كاربران زن و مرد و با مقاطع مختلف تحصيلي، درسطح با وضعيت مطلوب، با گروه
  هاي قضاوت كتابداران و اعضاي كتابخانه تفاوت معناداري وجود نداشت.  معنادار مشاهده شد و ميان نمره

  

  رايانه، رابط كاربر، وب سايت كتابخانه - سايت، وب خالق، كتابخانه ملي ايران، تعامل انسانخالقيت، وب :هاكليدواژه

                                                        
   nowkarizi@yahoo.comند دانشگاه بيرجرساني و اطالع دانشيار گروه كتابداري.  1
    h.pakzad.s@gmail.comاسي ارشد،كارشن دانش آموخته.  2

 تيخالق يها ابعاد و مؤلفه يابي). ارز1390حسن ( ،يمحسن، پاكزاد سردار ،يزيمقاله: نوكار نياستناد به ا

  .178- 157)، 2( 1 ،يرسانو اطالع ينامه كتابدار كاربران. پژوهش دگاهياز د رانيا يكتابخانه مل تيسا در وب
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  مقدمه

- يم آن افزوده اطالعات هر لحظه حجم و پيوسته در حال افزايش است نترنتيااستفاده از  كه چنانهم

 احساس خالق،ي كاال به نسبت توانديم تيخالق. كنند تالش ديبا توجه جلبي برا هاتيساوب گردد،

 استي ليدل نيا و گردند خالقي هاتيساوب جذب است ممكن كاربران. كند جاديا تيجذاب و مثبت

-سايت باعث پرورش تجربه مثبت كاربر و تقويت رضايت مصرفخالقيت وب ت.يخالق بر ديتأكي برا

  كند.موفقيت سازمان را فراهم مي زمينهو  شدهكننده 

. است ها، به ويژه كتابخانه، سازمان اطالعات به دسترسي هايابزار تريناصلييكي از ايت سوبامروزه 

-وب روي بر زيادي اطالعات داشت انتظار توان مي رساني، اطالع امر در فناوري اين مهم جايگاه به توجه با

 برد نام جهان اطالعاتي خزانه ترين غني  عنوان به را آن بتوان شايد كه طوريبه باشد، دسترس قابل هاسايت

هاي منحصر به فردي كه فناوري اينترنت و شبكه جهاني با توجه به مزايا و فرصت). 1388 دانش، و سهيلي(

توان يافت دولتي يا خصوصي را مي يسازمان، مؤسسه و يا نهاد تروب به وجود آورده است، امروزه كم

-سايت يا پايگاه اطالعاتي نكرده باشد. وبدام به طراحي وباين فناوري، اقمزاياي مندي از كه براي بهره

هاي هاي اطالعاتي بايد براساس اصول، قواعد و استانداردهاي موجود كه معموالً از تجربهها و پايگاهسايت

طراحي شوند و از نظر كارآيي و كيفيت مورد ارزيابي مداوم قرار  ،عملي و مطالعات موردي به دست آمده

اند كه اي طراحي كردهخود را به گونه سايتها، وب). امروزه بسياري از كتابخانه1388اس پور، (عب گيرند

هاي اطالعاتي كتابشناختي و هاي برخط، پايگاهبه عنوان راهي براي استفاده از منابع اطالعاتي چون فهرست

سايت   سطح خدمات وبهاي اينترنت براي كاربران به كار روند. نوع و متن كامل و نيز ساير سايت

  ).1381ها يكسان است (رضايي شريف آبادي و فرودي، ها متفاوت، اما اهداف نهايي آنكتابخانه

 دو هنگام ارزيابي ت،يساوبي طراحي شناختييبايزجنبه  ي مربوط بههاپژوهشي هاافتهي براساس

آن وب سايتي معتبر  متفاوت،ي شناختييبايز درك سطوح با اما كسان،ي مندرجات و محتوا با تيساوب

ي در كاربر ايجاد باالتري شناختييبايز درك آن مندرجات و محتوا ارزيابي خواهد شد كه

  . )Robinz and Holmes, 2008نمايد( مي

 كه دادند نشاني سنتي افزارسخت محصوالت در تيخالقي بررس با) 2006( 1يسالوند و هورن

 ريتأث زيني مشتر ديخر ليتما بر بلكه كند،يمي باز كاربري مندتيرضا دري اساس نقش تنها نه تيخالق

 ريتأث تيساوب از هاآن ديبازد ميزان و كيفيت بر بوده، جذاب داافري برا تيساوب تيخالق. گذارديم

                                                        
1 . Horn and Salvendy 
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ي معن به تيساوب در تيخالق. دهديم شكل را آنها ديخر ليتما و شده آنها تيرضا باعث گذارد،يم

 وي ختگيانگ و بودن نديخوشا استنباط جهت تناسب وي تازگ ارائهي برا تيساوب كي زاي ذهن قضاوت

- ييبايز تيجذاب: «استي اصل بعد چند شامل تيساوب تيخالق طراحي. است كاربران توقعات با مطابقت

-عموم وي سادگ« ،»تياهم« ،»ي)ريپذجانيه(ريتأث«  ،»يريپذانعطاف وي تازگ« ،»تعامل تيقابل« ،»يشناخت

  ).Zeng, Salvendy and Zhang, 2009 (»يسازيشخص  تيقابل« و» يپسند

  مسئلهبيان 

 قراري مجازي هاطيمح ريتأث تحت ،ياجتماعي نهادها گريد مانند ،يرساناطالع مراكز و هاكتابخانه

 كاربران اب ترشيب هرچه زمينه ارتباط وب و نترنتيا قيطر از خود خدمات عرضه با كننديم تالش و دارند

 اجتناب ضرورت كي عنوان به ،ياكتابخانه كارآمدي هاتيساوبي طراح رو،نيا از. سازند فراهم را

ي طراح در تيخالق بحث تياهم به توجه با. دارد قراري رساناطالع مراكز و هاكتابخانه توجه مورد ريناپذ

ي طراح در كه ستين مشخص ربران،كا بهتر و ترشيب هرچه تعامل و ارتباط در آن گاهيجا و تيساوب

 نظرات و دگاهيد و است شده توجه تيخالق يهامؤلفه و ابعاد به اندازه چه تا رانياي مل كتابخانه تيساوب

 به ت،يساوب نيا در تيخالقي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به درباره رانياي مل كتابخانه تيساوب كاربران

زير  هايو فرضيه ها پرسش، مسئلهراي پاسخ گويي به اين ب ست؟يچ بخانه،كتا و آنها نيبي ارتباط پل عنوان

  :تدوين

 پرسش كلي

 هاي ابعاد و مؤلفهي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .١

 است؟ چگونه ت،يخالق

  يجزئ هايپرسش

 است؟ چگونه» اصالت« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .1

 است؟ چگونه» يشناختيي بايز« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .2

 است؟ چگونه» كاركرد« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .3

 است؟ چگونه» ريتأث« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع ن،كاربرا دگاهيد از .4

 است؟ چگونه» تياهم« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .5

 است؟ گونهچ» تعامل« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .6

 است؟ چگونه» يساز يشخص« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .7

  است؟ چگونه» يريرپذييتغ« بعدي ريكارگ به لحاظ به رانياي مل كتابخانه تيساوب تيوضع كاربران، دگاهيد از .8
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  ي پژوهشهاهيفرض

 مطلوب، تيوضع نسبت به رانياي مل كتابخانه تيساوب در تيخالقي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به .1

 د.داري معنادار تفاوت

ي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به درباره رانياي مل كتابخانهي اعضا و كتابداران قضاوت هاي نمره نيب .2

 .دارد وجودي معنادار تفاوت ران،ياي مل كتابخانه تيساوب در تيخالق

 تيساوب در تيخالقي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به درباره مرد و زن نكاربرا قضاوت هاي نمره نيب .3

 .دارد وجودي معنادار تفاوت رانياي مل كتابخانه

 تيخالقي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به درباره مختلفي ليتحص مقاطع كاربران قضاوت هاي نمره نيب .4

 .دارد وجودي معنادار تفاوت رانياي مل كتابخانه تيساوب در

 تيخالقي هامؤلفه و ابعادي ريكارگ به درباره مختلفي سني هاگروه كاربران قضاوت هاي نمره نيب .5

 .دارد وجودي معنادار تفاوت رانياي مل كتابخانه تيساوب در

  پژوهش پيشينه

-تيقابل و پسندكاربر يطراح ريتأث يابيارزشود. هاي خارج از كشور پرداخته مينخست به پژوهش

بررسي  )2005( گرانيد و 1رانيزوتوسط  سايت تجاري، وب 20، در كاربران تيرضا بر تيساوب استفاده

 با كاربران تعامل نديفرا در كه دارند يمتفاوت و پنهان ،يذهن يهامؤلفه هاتيساوب كه دآنان دريافتن .شد

 بر يشناختييبايز و استفاده تيقابل تعامل، ريتأث بارهپژوهشي در. دنرگذا تأثير مي كاربر تيرضا بر نظام

- وب دو يبررس بهها انجام شد. آن) 2006( گرانيد و 2يآنجلتوسط  پرسشنامه از استفاده با ،كاربران قهيسل

 طيمح با تعامل هويش داد نشان جينتا. ندپرداخت متفاوت رابط طيمح و كساني يموضوع حوزه با تيسا

  .ردذاگيم ريتأث اطالعات تيفيك از افراد درك بر كاربر رابط

آن حوزه را مورد سنجش  دري مفهومي الگو ارائه براي محصول تيخالق) 2006ي (سالوند و هورن

 نيا. داد نشان بعد هر انسيواريي نها درصد همراه به را محصول تيخالق ياصل بعد شش جينتا. قرار دادند

 ،)درصد8( تيماه ،)درصد8( تيمركز ،)درصد9( احساسات ،)درصد27( ثبات: از بودند عبارت ابعاد

  ).درصد6ي (تازگ ،)درصد7( ليتما

                                                        
1 . Zviran 
2 . Angeli 
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. شدبررسي ) 2008( هلمز و نزيباردر پژوهشي توسط  تيساوبي طراح در اعتبار وي شناختييبايزتأثير 

 برداشتي الگوهاي بعضدريافتند كه  كسان،ي مندرجات و محتواي دارا تيساوب 90 آنها با بررسي

  . دهدمي شيافزا را تيساوب به شده داده اختصاص اعتبار زانيم ،يشناختييبايز

ي ابزار هيته هدف با) 2009( گرانيد و توسط زنگ هاتيساوب در تيخالقي ساختار عاملي بررس

 رفتار بر تيساوب در تيخالق ريتأث سنجش و هاتيساوب تيخالق از كاربري ابيارزي ريگ  اندازهي برا

 تيقابل ،يشناختييبايز ت،يجذاب جمله از مؤلفه 28 شامل شده شيپاالي ابزار به جينتا. انجام شد كاربر

  . منجر شدي سازيشخص تيقابل و ،يپسندعامه وي سادگ ت،ياهم ر،يتأث انعطاف، تيقابل ،يتازگ تعامل،

-هاي وبتحليل محتوايي و ساختاري ويژگيشود. هاي داخلي پرداخته ميدر اين قسمت به پژوهش

 ارشدنامه كارشناسيپايانارائه الگويي براي كتابخانه ملي ايران، در  برايان هاي ملي جهسايت كتابخانه

، درصد80مريكا اكنگره  هاي هسايت كتابخان) بررسي شد. نتايج حاكي از آن بود كه وب1384مرادمند (

 و به ترتيب رتبه اول تا سازگارندوارسي  هبا سياه درصد72و دانمارك و مالزي  درصد74ملي انگلستان 

  ت. جاي گرفدوازدهم  هرتبدر  درصد51ملي ايران نيز با  هسايت كتابخان. وبدندكسب نموسوم را 

نيز  انيمشتر دگاهيد از رانياي ميپتروشي بازرگان شركت تيساوب در استفاده تيقابل و تيجذاب زانيم

ي كلي ابيارز داد نشان هاافتهي ، مورد ارزيابي قرار گرفت.)1387( نيتابع و نسبي قيحقدر پژوهشي توسط 

  . داشت قرار مطلوب سطح در تيساوب از

 وابسته هايمركزي دانشگاه هايكتابخانه هايسايتوب در خالقيت هايمؤلفه) 1389زاده (  آبادي  ملك

 كلي بعد 4 در تخالقي مؤلفه 30 پژوهش آندر ارزيابي كرد. فناوري را  و تحقيقات علوم، وزارت به

 هايسايتوب كه دوي گزارش نمو .بررسي شدمنبع از طريق سياهه وارسي  و ركردكا شكل، اصالت،

 كسب با فردوسي و) ره(خمينيامام المللي  بين تهران، مازندران، زنجان، هايدانشگاه مركزي هايكتابخانه

 وميه،ار ايالم، هايدانشگاه و رأس در خالقيت، هايمؤلفه بودن دارا نظر از پنجم تا نخست هايرتبه

 قرار هادانشگاه بنديرتبه جدول هايرده ترينپايين در بيرجند، و آذربايجان معلمتربيت بابل، نوشيرواني

  گرفتند. 

يي شناسا و سايتهاي مهم در طراحي وب  ارزيابي عناصر و ويژگي به هاي انجام شده در ايرانپژوهش

) به 1389زاده،   آبادي  تنها يك پژوهش (ملكها پرداخته است. كتابخانهي هاتيسا امكانات سهيمقا و

سايت و تاكنون پژوهشي روي وب هاي خالقيت براساس سياهه وارسي پرداختارزيابي ابعاد و مؤلفه

و منسجم و براساس ديدگاه كاربران  هاي جامعكتابخانه ملي ايران در اين خصوص و با ابعاد و مؤلفه
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  آغازي براي توجه به اين خالء باشد. صورت نگرفته است. اين پژوهش ممكن است

  

  روش پژوهش
 شاغل كتابداران گروه دو را آماري تحليلي انجام شد. جامعه -اين پژوهش كاربردي به روش پيمايشي

گيري، از روش براي نمونه .دادند تشكيل )نفر 19665( كتابخانه اعضاي و )،نفر 173( ملي كتابخانه در

)، تعداد 1382( دياني،  1جم نمونه براساس فرمول كهن، مورگان و كرجسيح اي استفاده شد.تصادفي طبقه

شناسايي براساس منابع و  بود كه در اين پژوهش، پرسشنامهها   نفر تعيين گرديد. ابزار گردآوري داده 374

؛ هورن و 2004و تراكتينسكي،  االوي ؛2004شنايدرمن،  مانند (آنهاهاي مطرح شده در ابعاد و مؤلفه

توسط سايت در حوزه خالقيت وب)، 2009؛ وي و لوهونويا، 2010، 2009؛ زنگ، 2006لوندي، سا

 اهميت، اصالت، شناختي، زيبايي( كلي بعد 8 زير در خالقيت، مؤلفه 23 در نهايت. پژوهشگر طراحي شد

 و بررسي براي هامؤلفه اين از كدام هر. شد بنديدسته ،)2سازيشخصي تأثير، كاركرد، تغييرپذيري، تعامل،

 283 و پرسشنامه چاپي و الكترونيكي توزيع شد 374. ارائه شدند ترفرعي هايگويه قالب در ارزيابي

   ) تكميل و برگشت داده شد.درصد 7/75معادل (

 اعتبار محتواي يك آزمون توسط سنجش روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد.براي 

شود و به قضاوت داوران بستگي دارد (سرمد و د مطالعه تعيين ميافرادي متخصص در موضوع مور

نظران و اساتيد قرار گرفت و متخصصان، صاحبنفر از  5). بدين منظور پرسشنامه در اختيار 1377ديگران، 

  هاي پرسشنامه استفاده شد. پيچيدگيكاستن از نظرات ايشان در تصحيح مشكالت و 

يك دست آمده از ه هاي ب دادهه شد. با استفاده از محاسباي كرونباخ سنجش پايايي پرسشنامه آلف براي

؛ 71/0نفري، آلفاي هر مؤلفه به طور جداگانه محاسبه شد كه به ترتيب عبارت بودند از: اصالت:  30نمونه 

؛ و 98/0سازي: ؛ شخصي98/0؛ تعامل: 96/0؛ اهميت: 99/0؛ تأثير: 98/0؛ كاركرد: 97/0شناختي: زيبايي

  ؛ بنابراين پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار بود. 68/0رپذيري: تغيي

. براي پاسخگويي به شد استفاده استنباطي و توصيفي آماري هايروش از هاداده تحليل و تجزيه براي

 كه گرديد محاسبه صورت اين به كلي، طوربه ايران ملي كتابخانه سايتوب وضعيتپژوهش،  هاي پرسش

اي از يك تا شش در نظر گرفته شد، به استثناي ارزش گانه طيف نمرههاي هفتاز ارزشبراي هر يك 

ها از واحدهاي نمونه حذف شد چون كه براي آن نمره صفر منظور شد و در تحليل پاسخ» نظري ندارم«

                                                        
1 . Cohen, Morgan & Kerjcie 
2 . aesthetic, originality, importance, interactivity, changeability, function, afect, personalization 
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ا، اي هيچ نظري نداشته باشد به مفهوم موافقت و مخالف با گويه نيست. در انتهكسي كه در مورد گويه

(در طيف شش  هاي مختلف مربوط به هر بعدحاصل از پاسخ به گويه هاي درصد) نمره50(نقطه ميانگين 

 درصد) تقسيم100(نقطه  7هاي هر بعد بر عدد ) محاسبه شد و ميانگين به دست آمده از گويه6تا  1ارزشي

دارد تبديل شود و قابل به واحدي استان هاي نمرهضرب گرديد تا  100شد و در نهايت عدد حاصل در عدد 

   هاي مختلف باشد.گذاري در پژوهشگذاري و ارزشهاي مختلف نمرهمقايسه با روش

 درصد، 80تا  60 هنمر ؛»مطلوب« درصد، 80 از باالتر هنمر سايتوب اين خالقيت ميزان محاسبه براي

در » بد« تر،كم يا درصد 20 هنمر و ؛درصد ضعيف 40تا  20 هنمر ؛»متوسط« درصد، 60تا  40 هنمر ؛»خوب«

- هاي مختلف انجام شده در حوزه كاربردپذيري وبنظر گرفته شد. اين روش تعيين ارزش در پژوهش

مصطفي و الذوعابي، ؛ ;Toit and Bohtma, 2009; Chiew and Salim, 2003(ها به كار گرفته شده استسايت

 واريانس مستقل، تحليل هايبراي نمونه نمونه دو t نمونه، يك t هايها با استفاده از آزمونداده. ) 2008

  .شد تحليل SPSSافزار نرم درطرفه كي

  

  هايافته

مقطع  ،نقش از نظر پاسخگويان (كتابداران و اعضاي كتابخانه ملي)شناختي جمعيت وضعيت

   ارائه شده است. 1در جدولهاي سني و جنسيت،   تحصيلي، گروه

  هاي جزئي پاسخ پرسش

كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب پرسش اول:

 چگونه است؟» اصالت«

» اصالت«هاي بعد به دست آمده از مؤلفه هاي نمرهشود، ميانگين مشاهده مي 1همان طور كه در نمودار

ملي ايران از نظر به كارگيري  سايت كتابخانهدرصد) است. اين امر بيانگر آن است كه وب 49( 4/3برابر با 

  درصد) قرار دارد. 60تا  40(بيش از » متوسط«در وضعيت » اصالت«بعد 
  . توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس متغيرهاي وضعيت، مقطع تحصيلي، گروه سني و جنسيت1جدول

  جنسيت
  هاي سنيگروه  مقطع تحصيلي  نقش

  3  2  1  دكتري  ارشد  كارشناسي  عضو  كتابدار

  41  94  51  19  115  52  142  44  زن

  11  57  29  8  74  15  91  6  مرد

    283جمع كل پاسخگويان=
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كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران در خصوص بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب پرسش دوم:

 چگونه است؟» زيبايي شناختي«

برابر » شناختيزيبايي«هاي بعد به دست آمده از مؤلفه هاي نمرهدهد ميانگين نشان مي 1هاي نمودار داده

در » شناختيزيبايي«به كارگيري بعد  از نظرسايت كتابخانه ملي ايران وب يعني درصد) است. 50( 53/3با 

  درصد)، قرار دارد. 60تا  40(بيش از » متوسط«وضعيت 

.  
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اصالت زيبايي

شناختي  

كاركرد تاثير اهميت تعامل شخصي 

سازي 

تغييرپذيري

  
  ايران.  وضعيت كلي ارزيابي ابعاد و مؤلفه هاي خالقيت در وب سايت كتابخانه ملي 1نمودار

كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران در خصوص بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وبپرسش سوم: 

 چگونه است؟» كاركرد«

 61( 24/4برابر است با » كاركرد«هاي بعد حاصل از مؤلفه هاي نمرهميانگين  كه دهدمي نشان 1نمودار

 80تا  60» (خوبي«وضعيت » كاركرد«بعد  به كارگيري درسايت كتابخانه ملي ايران وبيعني درصد). 

  درصد) دارد

كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران در خصوص بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب  پرسش چهارم:

 چگونه است؟» تأثير«

درصد) است.  47( 26/3برابر با » تأثير«هاي بعد مؤلفهمجموع  هاي نمرهميانگين  كه دهدنشان مي 1نمودار

درصد)  60تا  40» (متوسط«در وضعيت » تأثير«به كارگيري بعد  درسايت كتابخانه ملي ايران وب راين،بناب

  قرار دارد. 

كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران در خصوص بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب پرسش پنجم:

  چگونه است؟» اهميت«
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سايت وب پس درصد).  56( 94/3برابر است با » اهميت«هاي بعد به دست آمده از مؤلفه هاي نمرهميانگين 

درصد)، قرار  60تا  40» (متوسط«در وضعيت » اهميت«به كارگيري بعد  از نظركتابخانه ملي ايران 

  . )1(نموداردارد

» تعامل«كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران درباره بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب پرسش ششم:

 چگونه است؟

سايت كتابخانه وب يعنيدرصد).  59( 15/4برابر است با » تعامل«هاي بعد مؤلفه مجموع هاي نمرهيانگين م

  . )1(نموداردرصد) قرار دارد 60تا  40» (متوسط«در وضعيت » تعامل«به كارگيري بعد  درملي ايران 

كارگيري بعد  بهسايت كتابخانه ملي ايران در خصوص از ديدگاه كاربران، وضعيت وب :پرسش هفتم

 چگونه است؟» سازي شخصي«

 44(  06/3برابر است با » سازيشخصي«هاي بعد مؤلفه مجموع هاي نمرهميانگين  كه ددهمي نشان 1نمودار

- شخصي«سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ به كارگيري بعد بيانگر آن است كه وبوضعيت درصد). اين 

  درصد) قرار دارد. 60تا  40» (متوسط«در وضعيت » سازي

كارگيري بعد  سايت كتابخانه ملي ايران در خصوص بهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب  پرسش هشتم:

 چگونه است؟» تغييرپذيري«

 به عبارت ديگر،درصد).  54( 76/3برابر است با » تغييرپذيري«هاي بعد مؤلفه مجموع هاي نمرهميانگين 

درصد)  60تا  40» (متوسط«در وضعيت » تغييرپذيري«ارگيري بعد به ك درسايت كتابخانه ملي ايران وب

  قرار دارد.

  پاسخ پرسش كلي
هاي سايت كتابخانه ملي ايران در خصوص به كارگيري ابعاد و مؤلفهاز ديدگاه كاربران، وضعيت وب

  خالقيت، چگونه است؟

بعد اصالت،  8شامل  ت (خالقي مولفه 23 براساس ملي ايرانسايت كتابخانه وب ارزيابي نتايج كلي

نشان داده شده  1سازي)، درنمودارشناختي، اهميت، تعامل، تغييرپذيري، كاركرد، تأثير، شخصيزيبايي

  ).آمده است 1پيوست نيز درپرسشنامه  هاي مرتبط با هر يك از ابعاد، اصلبراي ارائه ديدي بهتر از گويه( است

و  ها نمرهميانگين  يران به اين صورت محاسبه گرديد كهكتابخانه ملي ا سايتوضعيت وب كلي، طوربه

سايت كتابخانه ملي ايران به پس براي محاسبه وضعيت كلي وب. سبعد اصلي خالقيت محاسبه شد 8درصد 

 66/3لحاظ به كارگيري ابعاد خالقيت، از هشت نمره به دست آمده نيز ميانگين گرفته شد كه برابر بود با 

سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ وب در مجموعنمره به دست آمده نشان داد كه  درصد). ميانگين و52(
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  درصد) قرار داشت.  60تا  40» (متوسط«هاي خالقيت در وضعيت به كارگيري ابعاد و مؤلفه

  هاآزمون فرضيه

وضعيت  سايت كتابخانه ملي ايران باهاي خالقيت در وببه كارگيري ابعاد و مؤلفه فرضيه اول:

   مطلوب، تفاوت معناداري دارد.

به  هاي نمره، تفاوت معناداري را بين ميانگين 05/0يك نمونه) در سطح  tنتايج آزمون آماري (

درصد)، نشان  80سايت كتابخانه ملي ايران و نمره مطلوب (هاي خالقيت در وبكارگيري ابعاد و مؤلفه

-به كارگيري ابعاد و مؤلفه هاي نمرهن ميانگين ). بررسي تفاوت بي=t -481/38؛  =000/0p-valueداد (

دهد كه اين ميانگين در درصد) نشان مي 80سايت كتابخانه ملي ايران و نمره مطلوب (هاي خالقيت در وب

  درصد) است.  80تر از حد مطلوب (اي معنادار  كمجامعه مورد مطالعه، به گونه

به كارگيري  اي كتابخانه ملي ايران در خصوصهاي قضاوت كتابداران و اعض بين نمره فرضيه دوم:

 سايت اين كتابخانه، تفاوت معناداري وجود دارد.هاي خالقيت در وبابعاد و مؤلفه

نشان داد كه بين قضاوت كتابداران و اعضاي  05/0اي مستقل در سطح دو نمونه tنتايج آزمون 

)، يعني اگر چه در ظاهر t=  338/2؛  p-value= 20/0( ردكتابخانه ملي ايران، تفاوت معناداري وجود ندا

قضاوت حاصل از دو گروه تفاوت وجود دارد، ولي اين تفاوت از نظر آماري معنادار  هاي نمرهبين ميانگين 

  و ناشي از وجود تفاوت در جامعه نيست

هاي مؤلفه هاي قضاوت كاربران زن و مرد در خصوص به كارگيري ابعاد و بين نمره فرضيه سوم:

 سايت كتابخانه ملي ايران تفاوت معناداري وجود دارد.قيت در وبخال

نشان داد كه بين قضاوت كاربران مرد و زن كتابخانه  05/0اي مستقل در سطح دو نمونه tنتايج آزمون 

سايت اين كتابخانه، تفاوت معناداري هاي خالقيت در وبملي ايران در خصوص به كارگيري ابعاد و مؤلفه

اي معنادار به كارگيري ). به بياني ديگر كاربران زن به گونهt=  -296/3؛ p-value= 001/0( ردوجود دا

  بييند.  تر ميسايت ياد شده پررنگهاي خالقيت را در وبمؤلفه

كارگيري ابعاد و  هاي قضاوت كاربران مقاطع تحصيلي مختلف در خصوص به بين نمره فرضيه چهارم:

 ايت كتابخانه ملي ايران تفاوت معناداري وجود دارد.سهاي خالقيت در وبمؤلفه

بين ميانگين قضاوت كاربران مقاطع  05/0طرفه نشان داد كه در سطح آزمون تحليل واريانس يك

كه دقيقاً مشخص ). براي اينf=848/9؛ p-value= 000/0( ردتحصيلي مختلف، تفاوت معناداري وجود دا

ربوط به كدام مقاطع است، از آزمون تعقيبي چندگانه (دانكن)، شود كه تفاوت معنادار مشاهده شده م
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كاربران مقطع كارشناسي با ميانگين كاربران دو مقطع  هاي نمرهاستفاده شد. به طور كلي، بين ميانگين 

ارشد و دكتري تفاوت معناداري وجود دارد؛ به اين مفهوم كه ميانگين كاربران كارشناسي در كارشناسي

هاي خالقيت را در ها مؤلفهمعناداري باالتر از ميانگين كاربران ساير مقاطع است، يعني آنجامعه به طور 

  پندارند. تر از ساير مقاطع ميسايت ياد شده قويوب

كارگيري ابعاد و  هاي سني مختلف در خصوص بههاي قضاوت كاربران گروه بين نمره فرضيه پنجم:

  ملي ايران تفاوت معناداري وجود دارد.  سايت كتابخانههاي خالقيت در وبمؤلفه

قضاوت  هاي نمرهتفاوت معناداري بين  05/0طرفه نشان داد كه در سطح آزمون تحليل واريانس يك

سايت كتابخانه ملي ايران وجود هاي خالقيت در وبهاي سني مختلف درباره ابعاد و مؤلفهكاربران گروه

كه دقيقاً مشخص شود كه تفاوت معنادار مشاهده شده ين). براي اf=384/3؛ p-value= 035/0( رددا

  هاي سني است، از آزمون تعقيبي چندگانه (دانكن)، استفاده شد.مربوط به كدام گروه

، تفاوت »30-26«و » ترسال و كم 25«با دو گروه سني » سال 31بيش از «طور كلي، بين گروه سنيبه

هاي  به مؤلفه 31كاربران گروه سني بيش از كه توسط ين معناداري وجود داشت. به بياني ديگر، ميانگ

  هاي سني ديگر باالتر بود. نسبت به گروهخالقيت وب سايت كتابخانه ملي داده شده بود 

  گيري  بحث و نتيجه

هاي به كارگيري ابعاد و مؤلفه از نظرسايت كتابخانه ملي ايران نتايج محاسبه وضعيت كلي وب

در اين . رد) قرار دا60تا  40(بين » متوسط«سايت كتابخانه ملي ايران در وضعيت خالقيت، نشان داد كه وب

، »سازيشخصي«و ابعاد  ،باالترين ،15/4، 24/4، به ترتيب با ميانگين »تعامل«، »كاركرد«پژوهش ابعاد 

  ها را كسب كردند. ترين رتبهپايين، 26/3، 06/3، به ترتيب با ميانگين »تأثير«

 درصد26او دريافت حدود  .زاده مشابه استآبادينتايج اين پژوهش تا حدودي با نتايج پژوهش ملك

هاي خالقيت، در حد متوسط قرار داشتند. اما در آن پژوهش هاي مورد بررسي از ديدگاه مؤلفهسايتوب

هاي خالقيت در حد مطلوبي قرار داشتند كه از يز از نظر مؤلفهدانشگاه ن 35هاي سايتوب درصد26حدود 

  اين نظر نتايج اين دو پژوهش متفاوت است.

هاي سايت كتابخانه ملي با كتابخانهالبته بايد توجه داشت كه هدف، وظايف و فلسفه وجودي وب

كند و شوري ايفا ميدانشگاهي متفاوت است و با توجه به نقش محوري و مهمي كه كتابخانه ملي در هر ك

هاي دانشگاهي، انتظار كاربران از آن متفاوت است. نيز اهداف و وظايف متفاوت آن نسبت به كتابخانه

هاي خالقيت را از ديد كاربران و با نكته ديگر، ابزار كار متفاوت اين دو پژوهش است. اين پژوهش مؤلفه
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هاي دانشگاه از هاي كتابخانهسايتر پژوهش وي، وباي واقعي بررسي كرده است. اما د، به گونهپرسشنامه

  ديد پژوهشگر و با سياهه وارسي بررسي شده است. 

) نيز مطابقت دارد. او نيز دريافت كه 1384نتايج اين پژوهش تا حدودي با نتايج پژوهش مرادمند (

ش نشان داده شد در هاي ملي جهان با وضع مطلوب فاصله داشتند. در هر دو پژوههاي كتابخانهسايتوب

هاي خالقيت هست، پيشرفت سايت كتابخانه ملي ايران از نظر ساختار كه يكي از مؤلفهوضعيت وب

  چشمگيري صورت نگرفته است. 

(بين » متوسط«سايت كتابخانه ملي ايران در وضعيت بعد اصالت نيز وب دربارهنتايج بيانگر آن است كه 

سايت وب درباره بعد اصالت )1389زاده (آباديپژوهش ملكفته با اين يادرصد)، قرار دارد.  60تا  40

  .ها هماهنگ است هاي مركزي دانشگاه  كتابخانه

سايت رسد طراحان وببا توجه به نتايج اين پژوهش و اهميت اساسي اين بعد در خالقيت، به نظر مي

بودن محتوا، شكل و موارد كاربردي  فردبه تري به بديع بودن و منحصركتابخانه ملي ايران بايد توجه بيش

داشته باشند تا بدين وسيله در نخستين مراجعه كاربر، تأثير زيادي بر وي گذاشته، باعث جلب توجه، مرور 

  سايت، باقي ماندن در آن و مراجعه مجدد به آن گردند.و تورق صفحات وب

. رددرصد) دا 60تا  40(بين  »متوسط«وضعيت  شناختي بعد زيباييسايت كتابخانه ملي ايران در وب

هاي هاي مركزي دانشگاههاي كتابخانهسايتوب گزارش نمود كه) نيز 1389زاده (آباديملكپژوهش 

  .ندرداايران از نظر شكل كه يكي از دو مؤلفه آن زيباشناختي بود، در وضع متوسط قرار 

و  ، پراكتورزنگ ،)1387( نسبيقيحق ،)1386( يادعباديص ،)2004( ينسكيكتاتر و ايالو يهاپژوهش

 و مناسب قلم و رنگ ،يشناختييبايز خالقانه، طراحي به توجه لزوم بر نيز ،)2010، 2009( سالوندي

رود طراحان انتظار ميبه همين دليل، . دارد تأكيد و سايتوب طراحي در شده استفاده تصاوير جذابيت

تري داشته باشند شناختي توجه بيش  هاي زيباييه مؤلفههاي خود بسايت كتابخانه ملي ايران در طراحيوب

   تا اين بعد به وضعيت مطلوب و مورد انتظار كاربران برسد.

 80تا  60(بين » خوب«در وضعيت » كاركرد«سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ به كارگيري بعد وب

) متفاوت است. 1389زاده (آبادينتايج پژوهش ملك اتا حدودي ب پژوهشدرصد) قرار دارد. نتايج اين 

درصد  40هاي ايران، به طور متوسط حدود هاي مركزي دانشگاهسايت كتابخانهوب 35وي دريافت كه 

  هاي بعد كاركرد را داشتند و از اين نظر در وضعيت متوسط بودند.مؤلفه

هاي هاي كتابخانهايتسسايت كتابخانه ملي ايران در مقايسه با طراحان وبرسد طراحان وببه نظر مي
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هدف  اند.تر آن به كار گرفتهتري در راستاي كاربردپذيري بيشهاي ايران تالش بيشمركزي دانشگاه

تر رساني است. در نتيجه كاربردپذيري بيشسايت كمك به كاربر براي مقاصد متفاوت اطالعنهايي هر وب

 ت. تر به كاربر و نيازهاي اوسسايت به مثابه توجه بيشوب

درصد)، قرار دارد.  60تا  40(بين » متوسط«در وضعيت سايت كتابخانه ملي ايران در وب» تأثير«بعد 

) در مورد اين بعد با نتايج اين پژوهش تا حدودي متفاوت است. با 1389زاده (آبادينتايج پژوهش ملك

سايت رسد كه طراحان وبسايت كتابخانه، به نظر ميتوجه به اهميت بعد تأثير در تعامل كاربر و وب

، داشته باشند تا بدين »برانگيختن«و » بخشهيجان«هاي تري بر مؤلفهكيد بيشأكتابخانه ملي ايران بايد ت

  به سطح مطلوبي برسد. » تأثير«سايت به لحاظ بعد وسيله اين وب

 60تا  40ين (ب» متوسط«در وضعيت » اهميت«به كارگيري بعد  از نظرسايت كتابخانه ملي ايران وب

سايت براي كاربر باعث جلب ، مطلب يا يك وبمسئلهاست كه اهميت يك  بديهيدرصد) قرار دارد. 

  شود.توجه وي و اهميت دادن به آن از سوي وي مي

رسد از يك سو، درج اطالعات مرتبط با كتابخانه و خدمات آن و نيز اطالعات مهم و حياتي به نظر مي

گردد، و از سويي ديگر، عدم درج اطالعات است كه باعث جلب توجه وي ميسايت   براي كاربر در وب

 ، عاملي اساسي در رساندن اين بعد خالقيت به وضعيت مطلوب باشد. اهميت  بيضروري و  غير

 60تا  40» (متوسط«در وضعيت » تعامل«سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ به كارگيري بعد وب

يي، اثربخشي، ارزش و به طور كلي رفتار آتأثيرات مثبتي بر ادراك، كارمطلوب درصد)، قرار دارد. تعامل 

   .سايت داردكاربران نسبت به وب

سايت در خصوص چگونگي طراحي كارآمد و مؤثر و پاسخگويي به نظر خواهي از كاربران وب

ه و نيز شيوه طراحي و ، توجه به نظرات، انتقادات و پيشنهادات آنان در ارائه خدمات كتابخانآنان سؤاالت

  گيري وضعيت اين بعد را بهبود بخشد. تواند به طور چشمساختار منطقي و مورد نظر كاربران مي

تا  40» (متوسط«در وضعيت » سازيشخصي«سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ به كارگيري بعد وب

ها و ايجاد عالقه در جذب آنباعث  درصد) قرار دارد. اين بعد جايگاهي ويژه در نظر كاربران دارد و 60

هدف   هاي كاربر و جلوگيري از وبگردي بيتسهيل تعامل كتابخانه با كاربر، اعمال ارزشو ايشان، افزايش 

ترين ميزان رضايت در سايت كتابخانه ملي از نظر اين بعد نيز متوسط بود، كمشود. هر چند وضعيت وبمي

  شد. بين تمامي ابعاد در اين بعد مشاهده

سايت كتابخانه ملي يا خيلي تمايل به همكاري و ياري گرفتن از رسد كه طراحان وببه نظر مي
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 اند.  اند و يا به اهميت اين بعد واقف نبودهكاربران در طراحي كاربرپسند نداشته

 60تا  40» (متوسط«در وضعيت » تغييرپذيري«سايت كتابخانه ملي ايران به لحاظ به كارگيري بعد وب

هاي گوناگون اشكال و قالب بهپذير و روزآمد انعطاف ،درصد) قرار دارد. ارائه خدمات به صورت پويا

سايت و گردد و به ماندگاري در وبسايت ميها از تعامل با وبباعث جذب كاربران و عدم خستگي آن

  كند.بازيد مجدد از آن كمك مي

تر شود تا همواره و با اما اين توجه بايد بيش ،اندداشته توجه يرسد طراحان به بعد تغييرپذيربه نظر مي

  نظم خاصي اطالعات روزآمد و متنوعي در اختيار كاربران قرار گيرد.

به  زمينه سايت دروضعيت اين وب كه از ديدگاه كاربران مبين آن استها فرضيه درباره هاتحليل يافته

  درصد) است. 80ز حد مطلوب (تر اهاي خالقيت، پايينابعاد و مؤلفه كارگيري

سايت با اعضا و كتابداران كتابخانه ملي ايران و عدم استفاده از شايد تعامل اندك ميان طراحان اين وب

-سايت اين كتابخانه و عدم آشنايي طراحان وبنظرات و پيشنهادات مفيد اين دو گروه در طراحي وب

سايت، به رساني را بتوان از داليل ضعف اين وب  عسايت كتابخانه ملي ايران با حوزه كتابداري و اطال

   هاي خالقيت دانست.لحاظ به كارگيري ابعاد ومؤلفه

بين قضاوت كتابداران و اعضاي كتابخانه ملي ايران، تفاوت معناداري وجود ندارد. اين نتيجه همچنين،  

هاي ابداران با دقت به ويژگياز دو ديدگاه قابل بحث و بررسي است. يكي اين كه كاربران نيز مانند كت

  .دو گروه يكسان استكنند و انتظار سايت توجه ميوب

كنند و نگاهي سايت توجه نميوب معيارهايكه شايد كتابداران خيلي با دقت به است ديدگاه دوم اين 

سايت و طراحي آن نتوانسته است در سطوح مختلف (كاربران وب در هر صورت،كلي به آن دارند. 

  ص و عادي) ارائه شود. متخص

هاي به كارگيري ابعاد و مؤلفه بارهكتابخانه ملي ايران دروب سايت بين قضاوت كاربران مرد و زن اما 

ها و انتظارات توان ناشي از تفاوت در سليقهد. وجود اين تفاوت معنادار را ميبو خالقيت، تفاوت معنادار

  اين دو گروه دانست.

تر با فناوري سايت كتابخانه و آشنايي بيشتر از وبيد بتوان به استفاده بيشاز سويي اين تفاوت را شا

تر ممكن است اطالعات در كاربران مرد نسبت داد كه اين فراواني استفاده و ظهور مشكالت احتمالي بيش

  تر ببينند.سايت را ضعفهاي خالقيت وبباعث شده است مؤلفه

هاي جزئي نديدن برخي ويژگي در نگري مردانها و كلتر آنقيقداز سوي ديگر، ريزبيني زنان و پاسخ 
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  سايت ممكن است اين تفاوت را ايجاد كرده باشد.  در وب

، در خصوص به كارگيري »دكتري«و » ارشدكارشناسي«با دو مقطع » كارشناسي«بين قضاوت مقطع 

تفاوت معناداري وجود داشت.  05/0سايت كتابخانه ملي ايران، در سطح هاي خالقيت در وبابعاد و مؤلفه

طور سايت و بههاي ذهني متفاوت نسبت به كار با وب  اين تفاوت ناشي از وجود پيش داشته ممكن است

شود افراد داراي سطح طوري كه تصور مي. بهباشدكلي فناوري اطالعات در بين سطوح مختلف تحصيلي 

قضاوت متفاوتي از آن داشته باشند و  ،سايتكار با وب تر درتحصيلي باالتر به دليل آشنايي و تجربه بيش

 سايت استفاده كنند. توانند از كاربردهاي عمومي و تخصصي وبببهتر 

با دو گروه +» 31«هاي سني در نهايت فرضيه پنجم پژوهش نشان داد كه بين قضاوت كاربران گروه

هاي ذهني، داشته  ناشي از تفاوت در پيش تواند، تفاوت وجود دارد. اين تفاوت مي»30-26«و » -25«سني 

  با دو گروه سني ديگر باشد.+» 31«كاري گروه سني انتظارات و احتماالً سابقه

با مبحث » 30-26«و » -25«تر دو گروه سني از طرفي شايد بتوان اين تفاوت را با آشنايي و انس بيش

 ها مرتبط دانست. سايتوب

سايت در افزايش درك از جذابيت، سادگي استفاده و سودمندي با توجه به نقشي كه خالقيت وب

چنين سايت و همتمايل كاربران به مراجعه، ماندن در سايت، مراجعه بعدي به وب بينيپيشدارد و موجب 

بهبود و  بهكمك مؤثري  تواندمي پژوهش اين نتايجگردد، سايت ميرضايت كاربران و سودمندي وب

  كتابخانه ملي ايران نمايد.سايت تقويت خالقيت وب

سايت القيت و طراحي وبهاي خ  البته چنين بهبودي در وهله نخست مستلزم توجه دقيق به ابعاد و مؤلفه

مفيد و مكرر با كاربران و هاي مشابه و در پي آن تعامل ها، توجه به نتايج اين پژوهش و پژوهشبراساس آن

  هاست.ز نظرات مفيد آنده اكتابداران كتابخانه ملي ايران و استفا

  : رسد به نظر ميثر و كاربردي ؤدست آمده، پيشنهادهاي اجرايي و پژوهشي زير را م با توجه به نتايج به

 جهـت  مشـابه  يهـا پـژوهش  و پژوهش نيا پرسشنامه در شده مطرح خالقيت هايؤلفهاستفاده از ابعاد و م. 1

  سايت در اين خصوص باشد. گشاي طراحان اين وبتواند راهكتابخانه ملي ايران، مي سايتوب طراحي

سايت كتابخانه ملي ايران با كتابداران و ساير اعضاي كتابخانه از وجود تعامالت سازنده بين طراحان وب. 2

 سايت بسيار مؤثر واقع شود. هايي است كه ممكن است در تقويت خالقيت اين وبفعاليت

تابخانه ملي ايران بـا اسـتفاده از پرسشـنامه از ديـدگاه كتابـداران      سايت كانجام پژوهش مشابه برروي وب. 3

 گردند. مند ميسايت مراجعه و از خدمات آن بهرهطور مداوم به وبها و ناشراني كه بهاير كتابخانهس
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هاي سايت كتابخانههاي خالقيت در وب  انجام پژوهشي در خصوص مقايسه ميزان مطلوبيت ابعاد و مؤلفه. 4

-سايت كتابخانه ملي ايران تا مشخص شـود وب شورهاي مختلف جهان و تعيين جايگاه و رتبه وبملي ك

  از چه جايگاه و ارزش و اعتبار در اين زمينه برخوردار است.  ايرانسايت كتابخانه ملي 
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  كتابنامه
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  پرسشنامه  : 1پيوست

  پاسخگوي محترم:

  با سالم

ارزيـابي عناصـر خالقيـت در    «  ارشد اينجانب با عنواننامه كارشناسيانجام پايان برايپرسشنامه حاضر 

ست. اميـد اسـت حسـن توجـه و دقـت شـما       ، تهيه شده ا»سايت كتابخانة ملي ايران از ديدگاه كاربرانوب

سايت و خـدمات  پاسخگوي گرامي در تكميل اين پرسشنامه، به نتايج معتبر علمي و بهبود وضعيت اين وب

هـاي شـما بـه    آن، منجر گردد. همكاري شما موجب تقدير و امتنان است. الزم بـه تـذكار اسـت كـه پاسـخ     

  صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقي خواهد ماند.

  :اًلطف
  بازديد نموده، همزمان پرسشنامه را كامل نمائيد. http://www.nlai.irسايت كتابخانة ملي ايران با آدرس ابتدا، مجدداّ از وب •

 كامل نمائيد. -در خصوص عناصر مورد نظر  - خود ها را فقط با توجه به ديدگاهگزينه •

 مائيد.گزينه مورد نظر را با كشيدن دايره دور عدد مربوطه، انتخاب ن •

 الزم به ذكر است، عناصر مورد نظر از منابع معتبر علمي استخراج گرديده است. •

  

  وضعيت: 

  كتابدار                               عضو كتابخانه

  جنسيت: 

  مرد                                     زن

  .............مقطع تحصيلي: در صورت دانشجو بودن در چه سالي از تحصيل خود هستيد؟. 

  ليسانس              دكتريديپلم             ليسانس              فوقزير ديپلم             ديپلم              فوق

  سن: 

  سال يا بيشتر 46            45 -41           40 - 36            35 -31            30 -26          25 - 21تر        سال يا كم 20

  در صورت كارمند بودن، ميزان سابقة كاري شما چند سال است؟ 

  30 - 26           25 -21           20 -16            15 -11            10 -6تر             سال يا كم 5 
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1  

  

  تازگي

  1  2  3  4  5  6  7  سايت جديد و روزآمد است.محتواي وب

  1  2  3  4  5  6  7  سايت جديد است.شكل ظاهري وب

سايت از قبيل: وجود پيوند به ساير كاربردهاي وب

اس كتابخانه ها و منابع علمي رايگان در وب، آراس

  و مانند آن، جديد و روزآمد است.

7  6  5  4  3  2  1  

  منحصر به فرد  2

سايت داراي عناصري است كه در ساير محتواي وب

  ام.هاي مشابه نديدهسايتوب
7  6  5  4  3  2  1  

هاي موجود سايتسايت به هيچ يك از وبوب

سايت را تا كنون مشاهده شبيه نيست و نظير اين وب

  نظير است.ام. به عبارتي در نوع خود بينكرده

7  6  5  4  3  2  1  

سايت را در هيچ يك از كاربردها و پيوندهاي وب

  ام. هاي مشابه نديدهسايتوب
7  6  5  4  3  2  1  

  رنگ  3

سايت داراي هماهنگي با ها در اين وبتركيب رنگ

  يكديگر است.
7  6  5  4  3  2  1  

بخش سايت آرامشها در اين وبتركيب رنگ

  است.
7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7  زيبا و جذاب است. سايتوب  زيبا و جذاب  4

  هنرمندانه  5
سايت هنرمندانه است. به اين معني كه طراحي وب

در طراحي آن  از همه عناصر براي رسيدن به هدف 

  استفاده شده است.

7  6  5  4  3  2  1  

  بخشانرژي  6
بخش است و تواني مضاعف به سايت انرژيوب

  بخشد.كاربر مي
7  6  5  4  3  2  1  

  ندهكنسرگرم  7

سايت جذاب و تصاوير متحرك و گرافيك وب

  آيند است.خوش
7  6  5  4  3  2  1  

- نمادهاي تصويري و جمالت به كار رفته در وب

  سايت جالب و گيراست.
7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7  كنم.سايت احساس خستگي نمياز كار با وب

  1  2  3  4  5  6  7  سايت دربردارنده اطالعات مفيدي است.وب  سودمندي  8

  استفادهقابليت  9

كند و سايت به راحتي كاربر را هدايت ميوب

كساني كه  استفاده از آن آسان است حتي براي

  كنند.نخستين بار از آن استفاده مي

7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7  پذير است. سايت به سهولت امكاندسترسي به وب
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نـد نـوار   سايت تركيبات جسـتجوي چندگانـه مان  وب

منو، دكمه عقب و جلو  صفحه اصـلي و پيونـد هـاي    

ــه   ــات ارائـــ ــافتن اطالعـــ ــراي يـــ ــرتبط را بـــ   مـــ

  دهد.مي

7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7  سايت همه چيز به راحتي قابل فهم است.در اين وب

سايت بـا  توانم به اطالعات مورد نظرم در اين وبمي

  نم.كليك) دست پيدا ك 3يا 2حداقل كليك (
7  6  5  4  3  2  1  

دهـد  وضـوح نشـان مـي   سايت بـه عالئم راهنماي وب

  سايت هستم.كه در هر لحظه در كجاي وب
7  6  5  4  3  2  1  

ســايت از ســرعت بارگــذاري خــوبي برخــوردار وب

  است.
7  6  5  4  3  2  1  

ــن وب  ــاي جســتجو در اي ــتفاده از موتوره ــايت اس س

  راحت است.
7  6  5  4  3  2  1  

  هدف  10

ت حاوي اطالعـاتي در مـورد مسـائل مـرتبط     سايوب

  است.
7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7  كند.سايت خدمات مرتبط ارائه ميوب

  1  2  3  4  5  6  7  شود.باعث ارتباط بهتر كاربران با سازمان مربوطه مي

11  
و  طراحي

  ساختار

سايت از قبيل: صـفحات، سلسـله مراتـب    ساختار وب

د آن واضـح و قابـل فهـم    بخش ها و خـدمات و ماننـ  

  است.

7  6  5  4  3  2  1  

كاربردهـاي ضـروري را    ها وسايت تمام ويژگيوب

  گيرد.در بر مي
7  6  5  4  3  2  1  

ــن وب ــا   در اي ــاط صــفحات ب ــونگي ارتب ــايت چگ س

  يكديگر به خوبي تعريف شده است.
7  6  5  4  3  2  1  

  اعتمادقابليت  12
  1  2  3  4  5  6  7  .سايت داراي اطالعاتي قابل اعتماد استوب

  1  2  3  4  5  6  7  سايت فاقد اشتباه است.اطالعات وب

  بخشهيجان  13
سايت هيجان الزم، براي پيگيري مسائل مرتبط وب

  كند.با نيازم را فراهم مي
7  6  5  4  3  2  1  

14  
 -برانگيختن

  تحريك كردن

انگيـزد تـا از آن   سايت احساس نياز من را بر مـي وب

ــه جســتجوي  ــتفاده و ب ــاز در آن   اس ــورد ني ــب م مطال

  بپردازم.

7  6  5  4  3  2  1  

  تمايل به تورق  15
كنـد تـا صـفحات    سايت در من تمايل ايجـاد مـي  وب

  مختلف آن را مشاهده كنم.
7  6  5  4  3  2  1  

16  
تمايل به 

  بازديد مجدد
كنـد تـا در آينـده،    سايت در من رغبت ايجاد ميوب

  دوباره از آن بازديد كنم.
7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7سايت در حوزه خـود داراي اطالعـات حيـاتي و    وب  حياتي  17
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  بسيار مهم است.

  مهم  18
سايت در بردارنـده اطالعـات مهـم و بـا ارزشـي      وب

  است.
7  6  5  4  3  2  1  

  ايچندرسانه  19
تــوان سـايت را مـي  بـه ايـن معنـي كـه اطالعـات وب     

افزون بر شكل بـرخط، بـرروي لـوح فشـرده و يـا بـه       

  ي دريافت كرد.شكل چاپ

7  6  5  4  3  2  1  

  تعاملي  20

امكان ارتباط دوسويه كاربر و كتابخانه ملي ايـران از  

طريق پست الكترونيكي و ماننـد آن و ارائـه سـؤال و    

  دريافت پاسخ وجود دارد.

7  6  5  4  3  2  1  

ســايت آدرس پسـت الكترونيكــي بــراي  در ايـن وب 

  .ارائه نظرات و شكايات و مانند آن وجود دارد
7  6  5  4  3  2  1  

21  
قابليت 

  سازيشخصي

هايي را در موارد خـاص  سايت گزينهتوان در وبمي

به شكل مورد نظر خـود نمـايش داد. نظيـر امكانـاتي     

-كه در خدمات پسـت الكترونيكـي گوگـل و فـيس    

  بوك وجود دارد.

7  6  5  4  3  2  1  

  پويايي  22
سـايت هـر از چنـدگاه خـدمات جديـدي را      اين وب

  ند.كارائه مي
7  6  5  4  3  2  1  

  پذيريانعطاف  23
سايت خدمات، اطالعات و محتواي موجـود  اين وب

هــاي گونــاگون و بــه طــور را بــه اشــكال و در قالــب

  كند.روزآمد، ارائه مي

7  6  5  4  3  2  1  
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