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 تفاوت ،»تکمیلی تحصیالت انتهایی و اولیه سالهاي دانشجویان« هاي نمره و »اینترنت از متفاوت
  .نداشت وجود معناداري
 به توجه و پژوهشگاه سایت وب در کاربردپذیر اهمیت درك به تواند می پژوهش این نتایج: اصالت
  . کند زیادي کمک آن، تلفمخ هاي مؤلفه

 مرکـز  پژوهشگاه ایران، اطالعات فناوري و علوم پژوهشگاه کاربردپذیري، سایت، وب: ها کلیدواژه
   شیراز. تکنولوژي و علوم رسانی اطالع اي منطقه

  
  

  مقدمه
 یاطالعـات  هـاي  گـاه یبه پا یدسترس نترنت،یشبکه ا نی شدامروزه با گسترش و جهان

ـ در توسعه و گسـترش ا  رگذاریتأثو  یز عوامل اساسامر ا نیآسان شده و ا  هـا  گـاه یپا نی
 یجهان ۀشبک از آنجا که. است یاطالعات هاي گاهیو کاربران پا هازبانیم دکنندگان،یتول نیب

به  یدسترس یچگونگ دهد، یکاربران قرار م اریاز اطالعات را در اخت یوب، حجم فراوان
 یاست، مبحث قابل تـوجه  یوب در حال فزونکه به طور متنا میعظ ۀرسان نیاطالعات ا

ـ علـم، جر  یکنـون  کـرد یرو کـه نیبـا توجـه بـه ا   . همچنـین،  )1389 ،ياست (محمد  انی
گوناگون را  ها و مؤسساتسازمان ،است رسانی اطالع میعظ هاي شبکه قیاطالعات از طر

کـاربران از خـدمات،    ةو سـهولت اسـتفاد   يریپـذ  برآن داشته است تا در جهت دسترس
    .ندینما تسای وب اندازي م به راهاقدا

و  هـا تیفعال ۀو عرضـ  یمعرفـ  يبـرا  زیـ ن یو پژوهشـ  یعلمـ  تمؤسسادر این میان، 
مناسـب   هاییتسـای  وب، وب طمند در محـی و ارزشـ  دیـ مف رسـانی  اطالع ژه، بویخدمات
به افزایش  ،مؤسسات و کاربران نیا نیواسط ب کیبه عنوان  اند. این اقدام نموده طراحی
شـود کـه امکـان     یطراحـ  اي بـه گونـه   یتسای وب چنانچه .انجامد یمدو   نیا انیمتعامل 
کاربر را فراهم آورد و بتوانـد   ازین به اطالعات مورد تر عیو سر تر قتر، دقی آسان یدسترس

کاربر  ازین تواند یو م دارد یمناسب ییکارا نجامد،تر با کاربران بی تعامل مناسب يبه برقرار
 ی،مؤسسات علمـ  هايتسای ساختن وب ریکاربردپذ رو، نیراهم کند. از ااو را ف تیو رضا

   .گیردقرار  مورد توجه تسای وب یدر هنگام طراح دیاست که با یاتیاز ضرور
و  تیـ فیاز نظـر ک  هاتسای وب نیاز ا ياریبس ن،یو استاندارد مع ارینبود مع لیاما به دل

ـ   شـده  یطراحـ  یاوتمتف هاي ارائه خدمات به کاربران به گونه تیکم  یگونـاگون  نانـد. ای
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شـود و   شانازین کاربران به اطالعات مورد یدر دسترس یمنجر به بروز مشکالت تواند یم
 ،نیبنابرا ).1384 ل،ی(محمداسماع کنندارائه  یدر عمل نتوانند خدمات مطلوب هاتسای وب

ـ   یداتیـ آن تمه تیـ فیک زانیـ و م تسای وب یاست در طراح يضرور ابی، از جملـه ارزی
  .ردیصورت گ

ـ است که از اوا نترنتیا يایمطرح در دن هاياز بحث یکی ت،سای وب یابیارز دهـه   لی
ها تیسـا  کمی و کیفی وب یابیارز شود، زیرا یآن افزوده م تیهر روز بر اهم ،يالدیم 90
 ،اسـت  یاطالعـات  نیمحمل نـو  کی ۀوب به منزل شبردیجمله ملزومات توسعه و پ ازکه 

ـ بـا مخاطبـان خـود ارتبـاط برقـرار نما      يتا به نحـو مـؤثر   کند یمک مآن ک ةبه دارند  دی
ـ استاندارد ا در یک تعریف جامع در ).1390 نسب، ي(باقر بـه  ، کاربردپـذیري  9241 زوی

ـ و هـاي طیرا در مح خـاص کـه کـاربران    3یتیو رضا 2یی، کارا 1یاثربخش«عنوان  بـه   ژهی
ـ (ا شـود  گرفته مینظر  در »رساند یم ژهیاهداف و در مجمـوع،  ). 1998 ،سـی  ئـی  يآ/زوی

 ازدقت الزم صورت نگرفتـه باشـد کـه کـاربر      ت،سای وب یاگر در طراحتوان گفت  می
تـا   تسـای  ندارد که اطالعات موجـود در وب  یتیاهم گریاستفاده از آن منصرف شود، د

 يبـرا  تیسا يریبه کاربردپذ بوطمسائل مر ییشناسا رو، نیاز ا است. تیفیچه اندازه باک
ـ با کـه دارد  اي ژهیو تیاهم ییر نهاکارب  ل،یشـود (محمداسـماع   یو بررسـ  ییشناسـا  دی

1384.(  
نـه تنهـا در    ،حاصل از آن هاي افتهیو  جینتا لیو تحل نهیزم نیدر ا هاییژوهشانجام پ

ـ ت در اسـتفاده از ا نقاط قـو  تیرفع نقاط ضعف و تقو  توانـد  یمـ  یرسـانه اطالعـات   نی
ـ  زیـ ن هاتسـای  وب گونـه  نیا تیفوامل مؤثر در کیمند باشد، بلکه به شناخت عارزش  ياری

ـ  هاتیاسـ  وب يریکاربردپـذ  ،نی. بنـابرا رساند یم ـ و ه(ب و  یمراکـز علمـ   هايتسـای  وب ژهی
عوامـل و   نیـز ) و هسـتند پژوهشـگران  کننـده آنهـا اغلـب     اسـتفاده  ۀکه جامعـ  یپژوهش

و  یر مسـتمر بررسـ  به طـو  دیا باهآن يریو بهبود کاربردپذ سازي نهیمؤثر در به يارهایمع
   شود. یابیارز
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سـایتهاي   تاکنون پژوهشـهاي انجـام شـده در کشـور بیشـتر در حـوزة بررسـی وب       
هاي گوناگون از جمله ارزیابی ویژگیهـا و عناصـر    هاي دانشگاهی ایران از جنبه کتابخانه

؛ نوکاریزي و عابـدینی،  1386)، کاربردپذیري (صیادعبادي، 1380پوده،  موجود (اصغري
)، ارزیـابی کیفـی   1387پهلـو و صـابري،    ، ویژگیهاي ساختاري و محتوایی (فـرج )1391

) و 1386)، بررسی وضعیت صـفحات خـانگی (ورع،   1387سایتها (عصاره و پاپی،  وب
سـایتهاي مراکـز علمـی و     ) بوده است، اما در حوزة وب1389زاده،  آبادي خالقیت (ملک

، پژوهشی مشاهده نشد. با توجه به اینکه پژوهشی و ارزشیابی آنها از جنبۀ کاربردپذیري
آیند، انتظـار   رسانی کشور به شمار می ترین مراکز پژوهشی و اطالع این دو مرکز از عمده

سایت آنها از کاربردپذیري باالیی برخوردار باشـد، امـا در حـال     رود محیط رابط وب می
کاربردپـذیري   سـایتها بـه ابعـاد    حاضر مشخص نیست تا چه اندازه در طراحی ایـن وب 

سـایتها درخصـوص بـه کـارگیري ابعـاد       توجه شده اسـت؟ دیـدگاه کـاربران ایـن وب    
سـایتها   کاربردپذیري از سوي مدیران آنها چیست؟ کدام ابعاد کاربردپذیري در ایـن وب 

تر مورد توجه قرار گرفته و به کدام ابعاد کمتر توجـه شـده یـا اصـأل توجـه نشـده        بیش
سـایتها در تعیـین میـزان     شناختی در بین کاربران ایـن وب  هاي جمعیت است؟ چه مؤلفه

کاربردپذیري آنها اثرگذار است؟ در این پژوهش تالش شد تا به پرسشهایی از این قبیل 
  شناختی بر کاربردپذیري تعیین شود.  پاسخ داده و اثرگذاري برخی متغیرهاي جمعیت

ها در کشـور کمتـر    پژوهشگاه سایتهاي که به مقولۀ ارزیابی کاربردپذیري وب  از آنجا
تواند نقطه آغـازي بـراي پژوهشـهاي آتـی بـوده و       پرداخته شده است، این پژوهش می

سـایتها بـا معیارهـاي ایـن حیطـه و اعمـال آنهــا،        ضـمن آشناسـازي طراحـان ایـن وب    
سـایتها ارائـه    پیشنهادهایی براي تقویت نقاط مثبت و برطرف کردن نقاط ضعف این وب

 علوم پژوهشگاه سایتهاي وب کاربردپذیري ارزشیابی حاضر، پژوهش اصلی گردد. هدف
 منظر از شیراز تکنولوژي و علوم رسانی اطالع اي منطقه مرکز و ایران اطالعات فناوري و

     .است شیراز دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان
  

  پیشینۀ پژوهش
ـ    که پیشچنان اکنون فقـط بـه   تر گفته شد، پژوهشهاي انجام شده در داخـل کشـور ت

ــذیري در وب  ــث کاربردپ ــگاه  مبح ــایتهاي دانش ــه  س ــا پرداخت ــان    ه ــد دهق ــد (مانن ان
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) ولی پژوهشی در کارهاي داخلی در حـوزة  1391؛ نوکاریزي، عابدینی، 1388ابراهیمی،
  نشد.  هسایتهاي مراکز پژوهشی مشاهد کاربردپذیري وب

نجــام شــده اســت. در خــارج از کشــور نیــز پژوهشــهایی در زمینــۀ کاربردپــذیري ا
فریقـا از منظـر دانشـجویان    آسایت بخش بازرگـانی دانشـگاه جنـوب     کاربردپذیري وب

) مـورد ارزشـیابی قـرار گرفـت.     2009( 1»تویت و بوثمـا «بازرگانی در پژوهشی توسط 
سـایت بـود. روش    هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهـایی در جهـت بهبـود آن وب   

اسـتفاده شـد.    2یـوز  و براي ارزشـیابی از ابـزار وب  انجام پژوهش به شیوة اکتشافی بود 
هـاي   سایتها در سطح متوسط ارزیابی شد. در انتها، بر اساس یافتـه  کاربردپذیري این وب

  .گردیدسایت ارائه  صورت گرفته، پیشنهادهایی نیز در جهت بهبود وب
) در پـژوهش خـود بـه طراحـی ابـزاري بـه نـام وب بـراي         2003( 3»چیو و سلیم«

سایتها پرداختند. آنها با بررسی پژوهشهاي صورت گرفته در  ابی کاربردپذیري وبارزشی
دسـتورالعمل و معیـار اصـلی را بـراي ارزیـابی کاربردپـذیري        24زمینه کاربردپـذیري،  

عــد کلــی شــامل محتــوا،  4ســایتها شناســایی کردنــد. ســپس ایــن معیارهــا را در  وب ب
قابلیت پیوند، طراحی رابط کاربر، عملکرد و سازماندهی و قابلیت خوانایی، مسیریابی و 

سـؤال بـراي ارزیـابی     24اي بـا   بندي کردند و بر این اسـاس، پرسشـنامه   اثربخشی دسته
طبقـه کلـی طراحـی کردنـد. پژوهشـگران پـژوهش خـود را بـر روي          4سایتها در  وب

 سایت دانشگاه مـالزي انجـام دادنـد. ایـن پژوهشـگران اعتقـاد دارنـد        کاربردپذیري وب
  سایت براي کاربران است. یوز)، نشانه مفیدبودن وب هاي حاصل از این ابزار (وب یافته

سـایتها را از   توان دریافت که پژوهشگران کاربردپذیري وب ها می با مرور این پیشینه
اند. به طور کلی، معیارهایی که اغلـب پژوهشـگران بـر     هاي گوناگونی بررسی کرده جنبه

عـد      ه و در پـژوهش خـود از آن بهـره بـرده    روي آن اتفاق نظر داشت انـد، شـامل چهـار ب
پذیري) اسـت. در زمینـۀ ارزشـیابی     کاربردپذیري (کارایی، اثربخشی، رضایت و دسترس

سایتهاي مراکز پژوهشی، مطالعات محدودي مشـاهده شـد و بـه دلیـل اهمیتـی کـه        وب
                                                                                                                    
1. Toit and Bothma. 
2. Webuse . 
3. Chiew and Salim . 
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است به کاربردپذیري گونه مراکز علمی و پژوهشی در جامعۀ پژوهشگران دارد، بهتر  این
ها از منظر کاربران آن توجه بیشتري شود. در این پژوهش سـعی شـد دو    این پژوهشگاه

هاي موجود در کشور از جنبۀ کاربردپذیري از دید کـاربران   ترین پژوهشگاه نمونه از مهم
  آن ارزشیابی شوند.   

  
  پرسش اصلی

 تســای و وب رانیــا علــوم و فنــاوري اطالعــاتپژوهشــگاه  تســای وب تیوضــع 
از لحـاظ بـه کـارگیري     رازیشـ  يعلوم و تکنولوژ رسانی اطالع اي پژوهشگاه مرکز منطقه

    چگونه است؟ابعاد کاربردپذیري 
  

  ها فرضیه
سـایت پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري      بین به کارگیري ابعـاد کاربردپـذیري در وب   .1

وژي شیراز نسـبت  رسانی علوم و تکنول اي اطالع سایت مرکز منطقه اطالعات ایران و وب
 به وضعیت مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد.

هاي سنی مختلـف درخصـوص بـه کـارگیري      هاي قضاوت کاربران گروه بین نمره .2
سـایت   سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران و وب ابعاد کاربردپذیري در وب

 ري وجود دارد.رسانی علوم و تکنولوژي شیراز تفاوت معنادا اي اطالع مرکز منطقه
هــاي قضــاوت کــاربران زن و مــرد درخصــوص بــه کــارگیري ابعــاد   بــین نمــره .3

سایت مرکز  سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران و وب کاربردپذیري در وب
 رسانی علوم و تکنولوژي شیراز، تفاوت معناداري وجود دارد. اي اطالع منطقه

ـ ا علـوم و فنـاوري اطالعـات   ه پژوهشگا تسای وببین میزان کاربردپذیري  .4 و  رانی
از دیـدگاه   رازیشـ  يعلـوم و تکنولـوژ   رسانی اطالع اي پژوهشگاه مرکز منطقه تسای وب

  هاي تحصیلی مختلف تفاوت معناداري وجود دارد.دانشجویان حوزه
  
  شناسی پژوهش روش

پژوهش از نظر هدف کاربردي است و بـه روش پیمایشـی انجـام شـد. جامعـۀ      ایـن  
سـایت   مل دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه شـیراز بـود کـه از وب       آماري شا

اي  سـایت پژوهشـگاه مرکـز منطقـه     پژوهشگاه علوم و فنـاوري اطالعـات ایـران و وب   
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نفـر شـامل    5399کردند. حجم جامعـه   رسانی علوم و تکنولوژي شیراز استفاده می اطالع
وي دکتـري  دانشـج  1132مرد) و  2101زن و  2166دانشجوي کارشناسی ارشد ( 4267

  . مرد) بود 751زن و  381(
از فرمـول کهـن مورگـان و     ،براي تعیین حجم نمونـه  و گیري آماري نمونه ۀاز جامع

نفـر   360). حجم نمونۀ بـه دسـت آمـده    109، ص 1382استفاده شد (دیانی،  1کرجسی
پژوهشـهاي  بـر اسـاس    وها از ابزار پرسشنامه استفاده  . براي گردآوري دادهگردیدتعیین 

؛ 2003؛ چیـو و سـلیم،   2002سـایتها (چـائو،    صورت گرفته در حوزة کاربردپذیري وب
؛ 1390؛ نوکاریزي و پـاکزاد سـرداري،   2009؛ تویت و بوثما، 2008مصطفی و الزوعبی، 

  ) طراحی شد. 1391نوکاریزي و عابدینی، 
» چـائو «وهش معیارهاي ارزیابی کاربردپذیري در نظر گرفته در این پرسشنامه از پـژ 

معیار کلی (نحوه نمایش، محتوا، طراحی گرافیکـی،   8و شامل  گردید) استخراج 2002(
قابلیت جستجو، سازگاري، خدمات، اطالعات سـازمانی، اطالعـاتی در مـورد پیونـدها)     

هـایی بـراي بررسـی و ارزیـابی هـر معیـار و        بود. در هر کـدام از ایـن معیارهـا، گویـه    
هـاي مربـوط بـه پرسشـنامه برگرفتـه از       ر ارائـه شـد. گویـه   سازي مفهوم هر معیا روشن

هـاي مختلفـی از کاربردپـذیري مـورد      پژوهشهاي گوناگونی است که در هر یک، جنبـه 
هایی که با معیارهاي مربوط در این پـژوهش ارتبـاط نزدیکـی داشـت،      توجه بود. مؤلفه

ر مفهوم هر معیـار  سازي بهت هاي دیگري نیز براي روشن . همچنین، گویهگردیداستخراج 
  اصلی، به پرسشنامه اضافه شد.  

پرسشنامۀ تنظیم شده پس از بررسی و آزمـون روایـی و پایـایی، در طـول دو هفتـه      
طـور تصـادفی   به کاري در بین جامعه آماري به، با توجه به نسبت زنان و مردان جامعه، 

سـایت مـورد    تـر از دو وب  بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز کـه پـیش  
پرسشـنامه توزیـع شـده در بـین      720بررسی استفاده کرده بودند، توزیع شد. از مجموع 

داد)  دانشجویان (هر شخص باید دو پرسشنامه مربـوط بـه دو پژوهشـگاه را پاسـخ مـی     
  پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد.  554درنهایت، پس از پیگیریهاي زیاد، 

                                                                                                                    
1. Cohen, Morgan & Kerjcie. 
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نظران و متخصصان حوزة  نفر از صاحب 5تیار براي سنجش روایی، پرسشنامه در اخ
و از ایشان خواسته شـد تـا نظرهـاي خـود را      شناسی قرار گرفت اطالعات و دانش علم
ها و ارتباط آنها با اهداف پژوهش در پرسشنامه ارائه دهنـد. ایشـان روایـی     مؤلفه بارةدر

ن آن ارائـه کردنـد.   پرسشنامه یاد شده را تأیید و در مواردي پیشنهادهایی براي بهتر شـد 
کارشناسانه آنها در تصحیح سؤالهاي پرسشـنامه اسـتفاده شـد. بـه      ياهدر نهایت، از نظر

به این صورت که نخسـت و   ؛منظور سنجش پایایی، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد
ســپس از  ونفــري از پاســخگویان انتخــاب  60یــک نمونــه  ،در یــک مطالعــه مقــدماتی

سخهاي ایشان آلفاي کرونباخ هر مؤلفه به طـور جداگانـه بررسـی    هاي حاصل از پا نمره
 ؛75/0 نحوه نمایش:آلفاي هر مؤلفه عبارت بود از:  ،از محاسبات به عمل آمدهپس شد. 

ــوا:  ــی ؛82/0محت ــی:  طراح ــازگاري: ؛80/0گرافیک ــدمات: ؛77/0 س ــت  ؛88/0 خ قابلی
؛ از آلفاي بـه  76/0یوندها: اطالعات در مورد پ ؛72/0 اطالعات سازمانی: ؛77/0جستجو: 

دست آمده براي هر مؤلفه مشخص شد که پرسشنامه از پایـایی قابـل قبـولی برخـوردار     
  .  است

سـایتها و ارزش هـر یـک، از پژوهشـهاي      براي تعیین میزان کاربردپـذیري ایـن وب  
مختلفی که در حوزة کاربردپذیري صورت گرفته، اسـتفاده شـده اسـت (چیـو و سـلیم،      

هـاي   ). بدین صورت کـه نمـره  2009؛ تویت و بوثما، 2008و الزوعبی،  ؛ مصطفی2003
%، 60تـا   40هاي بـین   ؛ نمره»خوب«%، 80تا  60هاي بین  ؛ نمره»مطلوب«%، 80باالتر از 

درنظر » بد% «20و کمتر از  20هاي  و نمره» ضعیف«%، 40تا  20هاي بین  ؛ نمره»متوسط«
افـزار آمـاري    هاي گردآوري شـده، از نـرم   هگرفته شده است. براي توصیف و تحلیل داد

هاي مسـتقل   یک نمونه و دو نمونه براي نمونه tاستفاده شد و آزمونهاي  اس.پی.اس.اس
  ها به کار رفت.  طرفه براي تجزیه و تحلیل داده و تحلیل واریانس یک

  

  
  ها یافته

ــاوري اطالعــاتپژوهشــگاه  تســای وب تیوضــع ــا علــوم و فن  تســای و وب رانی
از لحـاظ بـه کـارگیري     رازیشـ  يعلوم و تکنولوژ رسانی اطالع اي گاه مرکز منطقهپژوهش

    چگونه است؟ابعاد کاربردپذیري 
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هـاي مـورد بررسـی     سایت پژوهشـگاه  براي محاسبۀ وضعیت کلی کاربردپذیري وب
هاي کاربردپذیري میانگین گرفته شـد.   (به طور جداگانه)، از هشت نمرة مربوط به مؤلفه

(معـادل   11/3سایت پژوهشگاه علوم و فنـاوري اطالعـات ایـران     ن براي وباین میانگی
توان دریافت که بـه   سایت، می %) بود. با توجه به میانگین به دست آمده از این وب2/62

طور کلی این پژوهشگاه از لحاظ به کارگیري ابعاد کاربردپذیري از دیـدگاه دانشـجویان   
%) قـرار داشـت.   80تـا   60» (خـوب «عیت تحصیالت تکمیلی دانشـگاه شـیراز در وضـ   

رسـانی   اي اطالع سایت پژوهشگاه مرکز منطقه همچنین، میانگین به دست آمده براي وب
%) بود. بنابراین، به طورکلی این پژوهشـگاه  6/61(معادل  08/3علوم و تکنولوژي شیراز 

تکمیلـی   نیز از لحاظ به کارگیري ابعاد کاربردپذیري از دیـدگاه دانشـجویان تحصـیالت   
قابـل   1قـرار داشـت. نتـایج تفصـیلی، در جـدول      » خـوب «دانشگاه شیراز در وضعیت 

  مشاهده است.
  

  بررسی مورد هاي پژوهشگاه سایت وب در کاربردپذیري ابعاد ارزشیابی کلی نتایج. 1 جدول

  مؤلفه

اي علوم و تکنولوژي پژوهشگاه مرکز منطقه  پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران
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  خوب  2/63  16/3  خوب  4/63  17/3  نحوه نمایش
  خوب  2/61  06/3  خوب  8/61  09/3  محتوا

طراحی 
  متوسط  4/59  97/2  خوب  8/60  04/3  گرافیکی

  خوب  8/66  34/3  خوب  6/67  38/3  ازگاريس
  متوسط  4/55  77/2  متوسط  5/55  78/2  خدمات
قابلیت 
  خوب  6/64  23/3  خوب  2/65  26/3  جستجو

اطالعات 
  خوب  2/61  06/3  خوب  8/61  09/3  سازمانی

اطالعاتی در 
  خوب  4/61  07/3  خوب  2/62  11/3  مورد پیوندها
وضعیت 

کلی 
  کاربردپذیري

  خوب  6/61  08/3  خوب  2/62  11/3
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سـایت پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري      شـود در وب  ، مشاهده مـی 1با توجه به جدول 
%) داراي بیشـترین نمـره و مؤلفـه    6/67( 38/3بـا  » سـازگاري «اطالعات ایـران، مؤلفـه   

%) داراي کمترین نمـره بـود. بـه بیـانی دیگـر، ایـن دو مؤلفـه        5/55( 78/2با » خدمات«
یدگاه کاربران به ترتیب این دو مؤلفه در کاربردپـذیري  بهترین و بدترین وضعیت را از د

اي  ســایت پژوهشــگاه مرکــز منطقــه شــود بــراي وب داشــتند. همچنــین، مشــاهده مــی
%) داراي 8/66( 34/3بـا نمـره   » سـازگاري «رسانی علوم و تکنولوژي شیراز مؤلفه  اطالع

نمـره بودنـد. بـه     %) داراي کمترین4/55( 77/2با نمره » خدمات«بیشترین نمره و مؤلفه 
بیانی دیگر، دو مؤلفه یاد شده بهترین و بدترین وضعیت را از نظر کاربران به ترتیـب دو  

  مؤلفه یاد شده در کاربردپذیري داشتند.  
  

  ها آزمون فرضیه
سـایت پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري      بین به کارگیري ابعاد کاربردپـذیري در وب  .1

رسـانی علـوم و تکنولـوژي شـیراز و      اطـالع اي  سایت مرکز منطقه اطالعات ایران و وب
 مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد. وضعیت

بـین میـانگین    05/0اي، تفـاوت معنـاداري را در سـطح     یـک نمونـه   tنتایج آزمـون  
سایت پژوهشگاه علوم و فناوري  هاي به کارگیري ابعاد کاربردپذیري در هر دو وب نمره

رسـانی علـوم و تکنولـوژي     اي اطالع کز منطقهسایت پژوهشگاه مر اطالعات ایران و وب
). بررسـی  t=-03/54؛ p=000/0%)، نشان داد (80معادل  4شیراز با نمرة مطلوب (عدد 

ــره  ــانگین نم ــین می ــاوت ب ــذیري در وب  تف ــاد کاربردپ ــارگیري ابع ــه ک ــاي ب ــایت  ه س
%) نشـان داد کـه ایـن میـانگین در دو     80هاي مورد بررسی با نمره مطلـوب (  پژوهشگاه

  اي معنادار کمتر از حد مطلوب بود.   سایت مورد مطالعه از دیدگاه کاربران، به گونه وب
سنی مختلف درخصوص بـه کـارگیري    هاي هاي قضاوت کاربران گروه بین نمره .2

سـایت   سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران و وب ابعاد کاربردپذیري در وب
 کنولوژي شیراز، تفاوت معناداري وجود دارد.رسانی علوم و ت اي اطالع مرکز منطقه

هاي پژوهش با استفاده از آزمون تحلیـل واریـانس یـک طرفـه نشـان داد بـین        یافته
هاي سنی مختلـف   هاي قضاوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی داراي گروه میانگین نمره

وجـود   05/0در خصوص به کارگیري ابعاد کاربردپذیري، تفـاوت معنـاداري در سـطح    
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تر اینکـه تفـاوت معنـادار مشـاهده شـده بـه طـور         ). براي بررسی دقیق2اشت (جدولد
ها بوده است، از آزمون تعقیبی چندگانه (دانکـن) اسـتفاده    مشخص مربوط به کدام گروه

سال  22هاي سنی  هاي قضاوت دانشجویان گروه ها نشان داد بین میانگین نمره شد. یافته
سـال و بـاالتر، تفـاوت معنـاداري      28ن گروه سـنی  سال و دانشجویا 27- 23و کمتر و 

سـال و  22هاي قضاوت دانشجویان گروه سنی  وجود داشت؛ بدین معنا که میانگین نمره
هاي سنی دیگر، در جامعه به طـور   هاي قضاوت دانشجویان گروه کمتر، از میانگین نمره
  معناداري باالتر بود. 

  
ن قضاوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی . آزمون معناداري تفاوت بین میانگی2جدول   

هاي سنی مختلف گروه  

 
مــرد درخصــوص بــه کــارگیري ابعــاد  و هــاي قضــاوت کــاربران زن بــین نمــره .3

سایت مرکز  سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران و وب وبکاربردپذیري در 
 رسانی علوم و تکنولوژي شیراز تفاوت معناداري وجود دارد. اي اطالع منطقه

هـاي دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی زن      هاي پژوهش نشان داد میانگین نمره یافته
) کمتـر بـود.   178/3(هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی مـرد   ) از میانگین نمره020/3(

دو نمونـه مسـتقل نشـان داد بـین قضـاوت       tنتایج بـه دسـت آمـده از اجـراي آزمـون      
دانشجویان تحصیالت تکمیلی زن و مرد در دانشگاه شیراز در خصـوص بـه کـارگیري    

تفـاوت   05/0هاي مورد بررسـی، در سـطح    سایت پژوهشگاه ابعاد کاربردپذیري در وب
    ).3معناداري وجود داشت (جدول

  
  
  

 F p-value  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع
  3  588/1  هابین گروه

  550  749/82  هادرون گروه  015/0  519/3
  553  337/84  جمع
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 وهاي قضاوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی زن  . آزمون تفاوت معناداري بین میانگین نمره3جدول 
 مرد

 براي لوین آزمون  میانگین  فراوانی  جنسیت  
  واریانسها برابري

 انحراف
  معیار

 درجه
-t p  آزادي

value 

 قضاوت
  دانشجویان

  F Sig 24005/0  0203/3  262  زن
552  003/5-  000/0  

  47573/0  000/0  724/74  1781/3  292  مرد
 
سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعـات ایـران و    بین میزان کاربردپذیري وب .4
رسانی علوم و تکنولوژي شـیراز از دیـدگاه دانشـجویان     اي اطالع سایت مرکز منطقه وب

 تحصیلی مختلف تفاوت معناداري وجود دارد.  هاي حوزه
ز آزمون تحلیـل واریـانس یـک طرفـه نشـان داد بـین       هاي پژوهش با استفاده ا یافته

هاي تحصیلی مختلف نام برده شـده، در   هاي قضاوت کاربران داراي حوزه میانگین نمره
). براي اینکه به طور دقیق مشخص 5تفاوت معناداري وجود داشت (جدول 05/0سطح 

ي تحصیلی ها گردد تفاوت مشاهده شده در آزمون تحلیل واریانس مربوط به کدام حوزه
بود، از آزمون تعقیبی چندگانه (دانکن) استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد بـه طـور   

هاي قضاوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی حوزة علـوم کشـاورزي    کلی، میانگین نمره
تـر بـود.    هاي تحصیلی در جامعۀ آماري، به طـور معنـاداري پـایین    نسبت به دیگر حوزه

هـاي   هاي دانشجویان حوزة علوم تربیتی نیز با میانگین نمـره  نمرههمچنین، بین میانگین 
هاي تحصیلی تفاوت معناداري وجود داشـت، بـه ایـن مفهـوم کـه میـانگین        سایر حوزه

  ). 4هاي کاربران حوزة علوم تربیتی در جامعه به طور معناداري باالتر بود (جدول  نمره
  هاي قضاوت کاربران  هآزمون معناداري تفاوت بین میانگین نمر .4جدول 

  هاي تحصیلی مختلف داراي حوزه

مجموع   منبع تغییرات
 F p-value  درجه آزادي  مجذورات

  4  567/2  هابین گروه
  549  771/81  هادرون گروه  002/0  308/4

  553  337/84  جمع
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  گیري و بحث نتیجه
 ســایت تــوان گفــت بــه طــور کلــی بــه کــارگیري ابعــاد کاربردپــذیري در وب  مــی

اي  سایت پژوهشـگاه مرکـز منطقـه    هاي علوم و فناوري اطالعات ایران و وب پژوهشگاه
رسانی علوم و تکنولـوژي شـیراز از دیـدگاه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی در        اطالع

%) قرار داشت. برخی از ابعاد مورد بررسی (مثل ارائه، 80-60(بیش از » خوب«وضعیت 
بلیـت جسـتجو، اطالعـات سـازمانی واطالعـاتی      محتوا، طراحی گرافیکی، سازگاري، قا

» خـوب «سایت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات) در وضعیت  دربارة پیوندها در وب
قرار داشتند. برخی دیگر (مانند بعد خدمات) در وضعیت متوسط قرار داشت. همچنین، 

عد (نظیر ارائه، محتوا، سازگاري، قابلیت جستجو، اطالعات سـازمانی و   اطالعـاتی  چند ب
رســانی علــوم و  اي اطــالع ســایت پژوهشــگاه مرکــز منطقــه در مــورد پیونــدها) در وب

عد ( مثل طراحی گرافیکـی و  » خوب«تکنولوژي شیراز در وضعیت  قرار داشت، اما دو ب
هاي مورد بررسـی نیـز میـان     قرار داشت. در بین فرضیه» متوسط«خدمات) در وضعیت 

، »گیري ابعـاد کاربردپـذیري بـا وضـعیت مطلـوب     بـه کـار  «هاي قضـاوت   میانگین نمره
تفـاوت  » هاي تحصـیلی مختلـف   حوزه«، »کاربران زن و مرد«، »هاي سنی مختلف گروه«

  معنادار مشاهده شد.  
هـا و   سـایت کتابخانـه   هرچند بیشتر پژوهشها در حـوزة کاربردپـذیري بـر روي وب   

سـایت   یمأ وبتـوان پژوهشـی یافـت کـه مسـتق      هـا انجـام شـده اسـت و نمـی      دانشگاه
ها را از لحاظ کاربردپذیري بسنجد تا بتوان نتایج را به هم مقایسه کرد، اما بـا   پژوهشگاه

رسانی (ارائه خدمت به کاربر، جلـب رضـایت و    توجه به هدف مشترك هر مرکز اطالع
ارضاي نیازهاي اطالعاتی او، در این پـژوهش نتـایج پژوهشـهاي مشـابه بـا نتـایج ایـن        

  شود.   مقایسه می ،سایتها یگر وبپژوهش بر روي د
) در حـوزة  1391» (نوکـاریزي و عابـدینی  «نتایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش      

هـا از دیـدگاه    هاي مرکـزي دانشـگاه   سایت کتابخانه ارزشیابی وضعیت کاربردپذیري وب
ســایت  کـاربران، مشــابه اسـت. در نتــایج پـژوهش ایشــان وضـعیت کاربردپــذیري وب    

گزارش شد. همچنـین، نتـایج ایـن پـژوهش بـا      » خوب«ها  زي دانشگاههاي مرک کتابخانه
سایتهاي  ) مشابه است. وي نیز کاربردپذیري وب1388» (دهقان ابراهیمی«نتایج پژوهش 

) نیـز نتـایج   1386» (صـیاد عبـادي  «ارزیابی کرد. » مناسب«هاي علوم پزشکی را  دانشگاه
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سایت کتابخانه مرکزي  پذیري وبمشابهی به دست آورد و نشان داد که وضعیت کاربرد
  بود. » خوب«هاي تهران، علم و صنعت و تربیت مدرس از دیدگاه کاربران  دانشگاه

) متفـاوت اسـت. او   1384» (محمداسـماعیل «نتایج این پژوهش بـا نتـایج پـژوهش    
ارزیابی کرد. » متوسط«هاي صنعتی کشور را  سایتهاي دانشگاه وضعیت کاربردپذیري وب

سد عامل زمان در نتایج این دو پژوهش از علل تفاوت در نتایج باشد، چـون  ر به نظر می
ــر وب ــد و تــالش شــده خــدمات   ســایتها پیوســته توســعه یافتــه در چنــد ســال اخی ان

  اند.    تر شده کاربرپسندتري در آنها ارائه شود. کاربران نیز با خدمات آنها مأنوس
) و 2009» (ایفتادي و فیتریـاوان  پرییانداري،«نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش 

تویـت و  «) مطابقـت دارد. امـا بـا نتـایج پـژوهش      2008» (مصطفی و الزوعبی«پژوهش 
سایت بخش بازرگـانی  ) متفاوت است. این پژوهشگران کاربردپذیري وب2009( »بوثما

  دانشگاه جنوب آفریقا را متوسط ارزیابی کردند.   
رسـد   ه در زمینۀ کاربردپذیري، به نظـر مـی  با توجه به نتایج پژوهشهاي صورت گرفت

تـر   باید انجام شود تا براي کاربران جـذاب   يسایتها تالشهاي بیشتر در مورد طراحی وب
هـا بایـد    سایتهاي پژوهشگاه شوند و کارایی بیشتري داشته باشند. مدیران و طراحان وب
ربردپـذیري  هـاي اساسـی کا   در کنار تجربه و تخصـص خـود، بـا اسـتانداردها و مؤلفـه     

سایت بیشتر آشنا شوند و آنها را بیشتر در طراحی خود به کار گیرنـد. همچنـین، در    وب
سـایت و   طراحی صفحات وب و ارائه مطالب علمی، بـه نظرهـاي کـاربران خـاص وب    

انتظارهاي کاربران در استفاده از آن توجه کنند. همچنین، باید به آن دسته از ویژگیهـایی  
کننـد و بـا سـرعت     سایت استفاده مـی  ران با سهولت بیشتري از وبکه از طریق آن کارب

یابند، بیشتر توجه کند. این امر باعث  بیشتري به آنچه در جستجوي آن هستند، دست می
سایتها شده، مقبولیت عام خواهد یافـت و بیشـتر مـورد توجـه      پویایی هرچه بیشتر وب

توسعه، پیشـبرد و اشـاعۀ علـم کمـک     کننده خواهد بود و از این طریق به جامعۀ استفاده
  شایانی خواهد شد.  
هـاي ایـن پـژوهش بـا پـژوهش       هاي حاصل از فرضیۀ نخست، یافته با توجه به یافته

) و 1390» (نوکـــاریزي و پـــاکزاد ســــرداري  «)، 1391» (نوکـــاریزي و عابـــدینی  «
) مشابه است. شاید یکی از دالیل اصـلی تفـاوت   1388» (محمداسماعیل و خانلرخانی«
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هاي مورد بررسـی بـا    ها و پژوهشگاه سایت دانشگاه هاي کاربردپذیري وب میانگین نمره
سایتها  وضعیت مطلوب، مربوط به تفاوت بین دیدگاه طراحان و دیدگاه کاربران این وب

سـایت مبـادرت    باشد. مدیران و طراحان به گنجانـدن دیـدگاه تخصصـی خـود در وب    
ژه کاربر پژوهشگر دانشـگاه و پژوهشـگاه، ممکـن    ورزند، حال آن که دید کاربر، بوی می

توانـد سـطح    است بسیار متفـاوت از آن نگـاه باشـد. اسـتفاده از نظرهـاي کـاربران مـی       
سایت خود را افزایش دهد. دلیل دیگر در تفاوت بین چگونگی نگـرش   کاربردپذیر وب

و طراحـان  تواند نهفته باشد. برخـی مـدیران    مدیران و طراحان و کاربران به طراحی می
دهنـد. برخـی    شمارند و به دیگر ویژگیها کمتر اهمیت می سایت را مهم می محتواي وب

  پردازند.   سایت می بیشتر به طراحی گرافیکی وب
) متفاوت بـود،  1391» (نوکاریزي و عابدینی«نتایج حاصل از فرضیه دوم، با پژوهش 

) مطابقت داشـت. ایشـان   1390» (نوکاریزي و پاکزاد سرداري«هر چند با نتایج پژوهش 
و » سـال و کمتـر   25«بـا دو گـروه سـنی    » سال 31بیش از «دریافتند که بین گروه سنی 

، تفاوت معناداري وجود داشت؛ یعنی میانگین کاربردپذیري گـروه سـنی   »سال 26-30«
هـاي سـنی بـاالتر بـود و از ایـن لحـاظ بـا نتـایج          سال نسبت به دیگر گروه 31بیش از 

  بقت ندارد.   پژوهش حاضر مطا
سـایت   رسد دانشـجویان در سـنین کمتـر، بـه ویژگیهـاي موجـود در وب       به نظر می

سایتها  هاي مورد بررسی بیشتر توجه کرده و قابلیتها و کارکردهاي خاص وب پژوهشگاه
انـد.   سایتها آگـاهی بیشـتري داشـته    اند و از نقاط قوت و ضعف وب را بهتر بررسی کرده

ــ ــین، ایــن احتمــال نی ــاالتر بیشــتر از  همچن ز وجــود دارد کــه دانشــجویان در ســنین ب
آنـان از ایـن    ياهـ انتظار ،سایتهاي همتراز خـارجی اسـتفاده کـرده باشـند، بنـابراین      وب
سایتها به مراتب باالتر از دانشجویانی خواهد بود که فقط براي جستجوي اطالعـات   وب

کنند. تفاوت  ور رجوع میها و مراکز اطالعاتی داخل کش سایتهاي پژوهشگاه خود به وب
  سایتها ناشی شده باشد.  در نتایج این دو پژوهش ممکن است از تفاوت در نوع وب

) 1391» (نوکـاریزي و عابـدینی  «در خصوص فرضیۀ سوم، نتایج این آزمون با نتایج 
، بین قضـاوت  »نوکاریزي و عابدینی«) متفاوت بود. در پژوهش 1386» (صیاد عبادي«و 

ــاربران زن و  ــذیري در وب  ک ــاد کاربردپ ــارگیري ابع ــه ک ــرد در خصــوص ب ــایت  م س
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هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري تفـاوت     هاي مرکزي دانشگاه کتابخانه
هاي ایـن دو گـروه تفـاوت مشـاهده      معناداري وجود نداشت، هرچند بین میانگین نمره

  در جامعه نبود. شد، اما این تفاوت از نظر آماري معنادار و ناشی از تفاوت 
) مشـابه بـود. در   1390» (نوکاریزي و پاکزاد سرداري«نتایج این پژوهش، با پژوهش 

هاي قضاوت کـاربران زن و مـرد در    نیز بین نمره» نوکاریزي و پاکزاد سرداري«پژوهش 
تفـاوت   ،سـایت کتابخانـه ملـی ایـران     هاي خالقیت در وب خصوص به کارگیري مؤلفه

  معناداري وجود داشت.  
رسد کاربران مرد بر اساس نیازهاي اطالعاتی خود از ویژگیها و قابلیتهـاي   به نظر می

سایتها با نیازهـاي   کنند؛ یا اینکه کاربردهاي این وب سایتهاي مذکور بهتر استفاده می وب
ها و انتظارهاي دانشجویان زن  خاص دانشجویان مرد بیشتر متناسب بود تا اینکه خواسته

سایت کتابخانـه و   از سویی، این تفاوت را شاید به استفادة بیشتر از وب را برآورده کند.
هاي دستیابی به اطالعات در کاربران مرد بتوان  آشنایی بیشتر با فناوري اطالعات و شیوه

نگري مردان در ندیـدن برخـی    تر آنها و کلی نسبت داد. شاید ریزبینی زنان و پاسخ دقیق
  ها، این تفاوت را ایجاد کرده باشد.   اهسایت پژوهشگ مسائل جزئی در وب

نتایج حاصل از فرضیۀ چهارم حاکی از این است حـوزه تحصـیلی علـوم تربیتـی و     
هــاي علــوم تربیتــی، روانشناســی و علــم اطالعــات و   شناســی کــه شــامل رشــته روان
هـاي اصـلی اسـت، بـه دلیـل       هاي مرتبط با این رشـته  شناسی و همچنین زیررشته دانش

ســایتها، بهتـر بــه ارزیــابی   خــود و مـأنوس بــودن بیشــتر بـا ایــن وب   نیازهـاي خــاص 
سایتها به نحوي بهتر بهـره ببرنـد.    توانند از این وب اند و می سایتهاي مذکور پرداخته وب

شاید یکی از دالیل به دست آمدن این نتیجه، استفادة بیشتر این گروه از دانشجویان هـم  
طالعاتی داخل کشور براي انجام پژوهشهاي آنـان  هاي ا به سبب سروکار داشتن با پایگاه

کـه  باشـد  هـا   و هم به علت گذراندن درسهاي خاصی در رابطه با آشنایی با ایـن پایگـاه  
کـه موضـوع    هاست. با توجه به ایـن  مستلزم استفادة دست کم چند بار از این پژوهشگاه

رسد دانشـجویان   کند، به نظر می فرهنگ ملی در این حوزة تحصیلی نقش مؤثري ایفا می
  توانند از آنها بهره ببرند.  ها تمایل بیشتري دارند و بهتر می براي استفاده از این پایگاه
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توان در این مورد برشمرد، استفاده نکـردن دانشـجویان    یکی از دالیل دیگري که می
هاي فارسی است. برخـی از دانشـجویان بـراي     ة تحصیلی علوم کشاورزي از پایگاه حوز

هاي التـین   دهند از پایگاه العات علمی در زمینۀ علمی خاص خود، ترجیح میکسب اط
هـاي   هـا از قبیـل رشـته    که دانشگاه آنها را مشترك است، استفاده کنند. برخـی از رشـته  

کننـد و تمامـاً بـا     هـاي فارسـی اسـتفاده نمـی     مرتبط با علوم کشاورزي، عموماً از پایگاه
دارنـد. بنـابراین، تمایـل چنـدانی بـه اسـتفاده از        هـاي اطالعـاتی التـین سـروکار     پایگاه

سـایتها   هاي داخل کشور ندارند. اگر هم به طور نامنظم از ایـن وب  سایت پژوهشگاه وب
کنند و به طـور قطـع    سایتهاي همتراز التین مقایسه می استفاده کرده باشند، آنها را با وب

شور را به این دلیل که کمتر هاي داخل ک سایتهاي پژوهشگاه کارایی و کاربردپسندي وب
  کنند.   تري ارزیابی می سازد، در سطح پایین نیازهاي اطالعاتی آنان را برآورده می

تواند چـارچوب مقـدماتی مناسـبی در     به طور کلی، نتایج حاصل از این پژوهش می
ها از جنبۀ کاربردپذیري آنها باشـد.   سایتهاي پژوهشگاه جهت توسعه و ارتقاي کیفی وب

منـدي کـاربر را در بـه     سایت از ابعـاد مختلـف آن، عالقـه    ت کاربردپذیري در وبرعای
  هاي دوباره از آن به دنبال خواهد داشت.   سایت و استفاده کارگیري از وب

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهادهایی براي پژوهشهاي آینده ارائـه  
ــوان وب مــی شــود: مــی ــۀ ســایتهاي مراکــز پژوهشــی د ت ر خــارج از کشــور را از جنب

سـایتهاي ایـن    کاربردپذیري از منظر کاربران آن ارزشیابی کرد. سپس کاربردپـذیري وب 
هاي داخل کشور (بـا معیارهـاي    سایتهاي پژوهشگاه ها را با کاربردپذیري وب پژوهشگاه

در  به کار برده شده یکسان) مقایسه نمود. با توجه به اینکه معیارهاي به کار بـرده شـده  
توان همین پژوهش را از لحـاظ   سایتها، تنوع باالیی دارد، می ارزشیابی کاربردپذیري وب

  به کارگیري ابعاد دیگري از کاربردپذیري، بررسی کرد.  
دیتهاي این پژوهش باید گفـت، اگرچـه دانشـگاه شـیراز اشـتراك      ودر رابطه با محد

را بـراي اسـتفادة دانشـجویان    رسانی علوم و تکنولـوژي   اي اطالع پژوهشگاه مرکز منطقه
سـایت   خود در اختیار دارد، دانشجویان این دانشگاه به طور منظم یا روزآمد از ایـن وب 

کنند. این مسـئله در حـین توزیـع      براي جستجوي اطالعات مورد نیاز خود استفاده نمی
  نمایان شد.   ،ها و عدم پاسخگویی دانشجویان به پرسشنامه پرسشنامه
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یت پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعـات ایـران کـه محـدودیتی در     سا همچنین، وب
استفاده از آن وجود ندارد، نیز چندان مورد اسـتفاده مـنظم و روزآمـد دانشـجویان ایـن      

هـا نهایـت دقـت     گرفت. اما براي حل این مشکل، در توزیع پرسشنامه دانشگاه قرار نمی
سـایتهاي مـذکور اسـتفاده     از وب ها پاسخ دهنـد کـه   به عمل آمد تا افرادي به پرسشنامه
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