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های اهدانشگ، های دولتی شهر تهرانهای ديجیتالی دانشگاهاربردپذيری کتابخانهپژوهش حاضر هدف ک

پیمايشی از نوع ارزيابی است و برای بررسی وضعیت معیارهای ، اين پژوهش است.، امیرکبیر و تهران، شريف

، یرراهب، دولتی شهر تهران شامل معیارهای کاوش یهادانشگاهديجیتالی  یهاکتابخانهکاربردپذيری 

و سرعت و خطا در جامعه  هاپنجرهکاربرد ، راهنما، سازیینهبه، وضوح و قابلیت مرور، هاچارچوب فرم

نفر از  000011استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل  سؤال 99از يک پرسشنامه شامل  موردپژوهش

، ب تهرانبه ترتی کارشناسی ارشد و دکتری سه دانشگاه دولتی شهر تهران، دانشجويان مقاطع کارشناسی

 وانعنبهای گیری تصادفی طبقهنفر به روش نمونه 901 هاآنکه از بین  بودهصنعتی امیرکبیر و صنعتی شريف 

 ANOVAمستقل و  t یهاآزمونو  SPSS افزارنرمها از يافته وتحلیليهتجزاند. برای نمونه انتخاب شده

ی مربوط به های ديجیتالکتابخانه، معیارهای کاربردپذيری رازنظدهد که ها نشان میاستفاده شده است. يافته

ی ديجیتالی در هابین وضعیت کتابخانه یطورکلبهمطلوبی قرار دارند و  نسبتاًاين سه دانشگاه در وضعیت 

ه دهد که توجه بداری وجود ندارد. نتیجه حاصل از بررسی نشان میمعیارهای کاربردپذيری تفاوت معنی

عه مکرر به تر در کاربر برای مراجر طراحی کتابخانه ديجیتالی باعث ايجاد میل و رغبت بیشکاربردپذيری د

 آورد.شود و موجبات تحقق اهداف سازمان مادر را فراهم میاين نوع کتابخانه می

انشگاه ددانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ،های دولتیدانشگاهدانشگاه تهران،  ،یابیارز :های کلیدیواژه

 های رقومیکاربردپذیری، کتابخانه ،ریفصنعتی ش

                                                           
 .یدانشگاه عالمه طباطبائ ی،گروه علم اطالعات و دانش شناس . دانشیار0

 .یدانشگاه عالمه طباطبائ ی،گروه علم اطالعات و دانش شناس یاردانش. 0

9. یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان یکتابخانه مرکز ی،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناس . 
 h.adabi@ihcs.ac.irپست الکترونیک: 
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 مقدمه

برداری و اشاعه اطالعات و دانش بهره، تاريخ همواره مرکز نگهداری در طولها کتابخانه

های البتولید ق، گسترش سريع اينترنت، اند. افزايش روزافزون حجم اطالعاتبشری بوده

يل فزاينده پژوهشگران در ها و تماایپیدايش و تحول چند رسانه، گوناگون اطالعاتی

امروز  ها را در جهاننقش و عملکرد کتابخانه، های الکترونیکی اطالعاتدسترسی به قالب

و  نيترگستردهاينترنت ، که در حال حاضر یاگونهبه، دستخوش تحول ساخته است

 ،ورپ امیناست )روزآمدترين بستر اطالعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزايش 

 هنوز مفهومی مبهم دارد. حتی تعريف، ها و مزايااما کتابخانه ديجیتالی با همه ويژگی ؛(0909

ن جهانی باشد. کتابدارا يرشموردپذکه ، ها وجود نداردکامالً استانداردی از اين کتابخانه

ی اتعاريفی بر پايه مفاهیم کتابداری از آن دارند و متخصصین رايانه نیز تعاريفی فنی و شبکه

های تعريفی از کتابخانه 0660سال  در 0های ديجیتالیاند. فدراسیون کتابخانهارائه کرده

ت. اين های ديجیتالی استعاريف کتابخانه ينپر استنادترديجیتالی ارائه داده است که از 

، ای ديجیتالیهکتابخانه»تعريف کرده است:  گونهيناهای ديجیتالی را فدراسیون کتابخانه

ايجاد امکان  ،ساختاربندی، ايی هستند که کارکنان متخصص منابعی را برای گزينشهسازمان

حفظ انسجام و تداوم گردآوری آثار ديجیتالی فراهم ، تفسیر، دسترسی به منابع فکری

هولت س از جوامع به یامجموعهکه اين منابع برای اجتماعات مشخص يا  یاگونهبه، آورندمی

 (.0900، العابدينیو حاجی زين یراوند)نادی  «شددر دسترس قرار داشته با

، اهکتابخانه ديجیتالی نیازمند بازبینی و بازنگری در پروژه ازجملههر فعالیتی  اصوالً

اذ و اتخ افزودهارزشهای خود جهت دستیابی به ريزیو خدمات و برنامه، هایمشخط، هانظام

تالی پويا و ی اينکه بتوان به کتابخانه ديجیبرا، بنابراين؛ تدابیری برای توسعه بیشتر است

بايد تدابیر درست و صحیحی را اتخاذ کرد. اتخاذ تدابیر صحیح ، کارآمدی دست يافت

های مداوم و توسعه و بهبود های الزم برای ارزيابیمعیارها و مالك یریکارگبهنیازمند 

انسانی و مالی که برای  هایتوجه به هزينه با .های ديجیتالی استفرآيندهای کتابخانه

                                                           

1. digital libraries federation 
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شود شايسته است جهت رسیدن به استانداردهای جهانی ها صرف میاين کتابخانه یاندازراه

 (.0909، نوروزینشوند )تالش شود تا کاربران در میان انبوهی از منابع ديجیتالی سرگردان 

ن اين دهای ديجیتالی به سبب نوظهور بوعالقه به تحقیق و توسعه در حوزه کتابخانه

 0در حال گسترش است. بورگمن سرعتبه هاآنها و همچنین رشد چشمگیر کتابخانه

نارها برگزاری سمی، توان در انتشار مجالت ويژهرا می یمندعالقهمعتقد است که اين ( 0110)

برای توسعه پايدار و  (.0110، 0)تانگ و همکاران تخصصی مشاهده نمود یهاو کارگاه

های ديجیتالی الزم است در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزيابی قرار تابخانهک، موفقیت بیشتر

لف های ديجیتالی پويا و کارآمد در مراحل مختجهت دستیابی به کتابخانه، روينازابگیرند. 

و توسعه نیازمند ارزيابی هستیم. ارزيابی امکان شناخت دقیق  سازییادهپ، طراحی، ريزیبرنامه

و  مناسب هایگیرییمتصمفرآيندها و عملکردها را فراهم آورده و امکان و آگاهی بهتر از 

 (.0909، گذارد )نوروزیرا در اختیار می موقعبه

های ديجیتالی غیرممکن ارزيابی کتابخانه، کنداظهار می( 0110) 9چنانچه ساراسويک

 (0110) انربلکه انجام آن با مشکالتی همراه است. به همین ترتیب بورگمن و همکا یستن

کاربرد و ، انواع ،پیچیدگی، یخاطر گوناگونهای ديجیتالی به معتقدند که ارزيابی کتابخانه

نیز در مطالعه خويش درباره مسائل و  (0119) 0. چادوری و چادوریاستکاربران مشکل 

ای ديجیتالی هگیرند که برای ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی نتیجه میهای کتابخانهگرايش

يعنی کتابخانه ؛ است یازموردنهای جديد جلوه دادن اين گوناگونی شاخص منظوربهو 

، ودشاگرچه از طريق يک ارزيابی سنجیده می، ديجیتالی ساختاری پیچیده دارد و موفقیتش

ايی هشود نقطه نظرات و مالكمالحظه می طور کههماناما به تعدادی از عوامل بستگی دارد. 

در ارزيابی کتابخانه ديجیتالی مطرح شوند. بررسی کاربردپذيری نوعی از  توانندمتفاوت می

ارزيابی کتابخانه ديجیتالی است. بیشترين پژوهش درباره ارزيابی کتابخانه ديجیتالی روی 

ن در ايران های ديجیتالی گوناگومطالعات کاربردپذيری متمرکز شده است. با وجود کتابخانه

                                                           

1. Borgman 

2. Thong & et al 

3. Saracevic 

4. Chowdhury & Chowdhury 
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 صورت هاآنفقط کار ارزيابی کمی در مورد ، ديگر انواع تخصصی و، اعم از دانشگاهی

مورد  هايی در. در ايران پژوهشاستگرفته است که اين ناشی از نو بودن کار در اين زمینه 

های نهاهمیت ارزيابی کتابخا رغمبههای ديجیتالی انجام شده است اما سنجی کتابخانهامکان

الزم ، ابراينبن؛ قرار نگرفته است مورداشارهمنابع  های مستندی در متون وپژوهش، ديجیتالی

 ازجملههای ديجیتالی ايران نیز به دلیل اهمیت فراوان حوزه ارزيابی است کتابخانه

ارزيابی  ،پژوهش حاضر، قرار گیرند. با توجه به آنچه گفته شد موردسنجشکاربردپذيری 

، يفتی شهر تهران )صنعتی شرهای دولهای ديجیتالی در دانشگاهکاربردپذيری کتابخانه

معیار خاص  0با استفاده از ، کند. در اين مطالعهصنعتی امیرکبیر و تهران( را مطالعه می

، 9سازیینهبه، 0قابلیت تطابق و پیمايش، 9هاچارچوب فرم، 0یراهبر، 0کاربردپذيری )کاوش

 از نگاه کاربران دنظرمورهای ديجیتالی ( کتابخانه0سرعت و خطا، 1هاکاربرد پنجره، 9راهنما

 .شودیمبررسی 

 د:شواشاره می هاآندر اينجا به برخی از  کههايی در اين زمینه انجام شده است پژوهش

های ای دانشگاههسايتکاربردپذيری وب»خود  نامهيانپا( در 0900ابراهیمی )دهقان

محقق هه وارسی های پژوهش وی با استفاده از سیارا سنجید. داده« علوم پزشکی ايران

های وی نشان داد که گردآوری شد. يافته، نشانگر 91دقیقه با  01شامل  یاساخته

کاربردپذيری مناسب بودند.  ازنظرهای علوم پزشکی ايران های دانشگاهسايتوب

تند. ها داشهای تعامل و کاوش به ترتیب بهترين وضعیت را در میان ديگر شاخصشاخص

ايی هپزشکی شهید بهشتی دارای باالترين کاربردپذيری بود و سايت سايت دانشگاه علوموب

در نظر  الگو ينترمناسب عنوانبه، که در هر شاخصه دارای باالترين کاربردپذيری بودند

های شاخص»در پژوهشی با عنوان  (0900) العابدينیينزگرفته شدند. نادی راوندی و حاجی 

                                                           

1. search 

2. navigation 

3. forms lay out 

4. contrast & scan ability 

5. optimization 

6. help 

7. usage of window 

8. speed & error 
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دارد ی ديجیتالی موفق و استانشش کتابخانه «تالیهای ديجیطراحی و ارزيابی کتابخانه

-های کلی برای طراحی کتابخانهجامعه پژوهش انتخاب کرده و شاخص عنوانبهخارجی را 

های متفاوت برای حوزه یهابخش يرزهای ديجیتالی در نظر گرفت. هر شاخص دارای 

رد به بررسی ای با اين رويککردند که چون مطالعه گیرییجهنت هاآنکتابخانه ديجیتالی است. 

 ،های ديجیتالی صورت نگرفته استهای دخیل در امر طراحی و ارزيابی کتابخانهشاخص

 های طراحی و ارزيابیشاخص عنوانبهتوان در آينده های اين مطالعه میاز يافته، بنابراين

تعیین »نوان ( در پژوهشی با ع0900های ديجیتالی بهره گرفت. حريری و نوروزی )کتابخانه

ه دلیل نبود ب «های ديجیتالی: رويکردی متن پژوهانهمعیارهای ارزيابی رابط کاربر کتابخانه

متون و منابع  به بررسی وسیع، های ديجیتالیمعیارهای ويژه برای ارزيابی رابط کاربر کتابخانه

س از پها را شناسايی و تعیین کردند. در اين پژوهش اين شاخص سسپ مربوط پرداخته و

 09منابع مرتبط با اين زمینه شناسايی و به ، اطالعاتی مهم هایيگاهپاانجام کاوش در وب و 

های هدر سه مقوله رابط کاربر و کتابخان، منبع تفکیک شدند. اين منابع با توجه به محتوا

اربر کهای ديجیتالی و کاربردپذيری؛ و ساير مطالعات مرتبط با رابط ديجیتالی؛ کتابخانه

پس از تحلیل محتوای متون منتخب در رابطه با معیارهای مورد استناد  درنهايتشد.  یبندطبقه

و  عهموردمطالبر اساس تعداد دفعات تکرار در متون  موردنظرمعیارهای ، هاآنو نويسندگان 

 (0906)های ديجیتالی پیشنهاد گرديدند. نوروزی تعیین و برای ارزيابی رابط کاربر کتابخانه

رابط کاربر در صفحات وب فارسی  یمدار کاربرتحلیلی بر »ای تحت عنوان مقالهدر 

ع نقايص به تقويت نکات مثبت و رف «های ديجیتالی ايران و ارائه الگوی پیشنهادیکتابخانه

، کاوش) یارمع 01، دلفی از روشموجود پرداخت. در مراحل مختلف تحقیق با استفاده 

 زبان رابط و، کنترل کاربر، نمايش اطالعات، حیح خطاتص، طراحی، راهنمايی، انسجام

 00شامل  موردمطالعهشاخص برای ارزيابی انتخاب شدند. جامعه  000سادگی( به همراه 

ی از بین معیارها درمجموعکتابخانه ديجیتالی ايران بود. نتايج تحقیق نشان داد که 

و  90/69کسب میانگین امتیاز  معیارهای زبان رابط و تصحیح خطا به ترتیب با، موردمطالعه

ترين و باال، موردمطالعههای ديجیتالی توسط کتابخانه شدهکسباز کل امتیازات  16/99

ارزشیابی »در پژوهشی به ( 0960)آوردند. نوکاريزی و عابدينی  به دستامتیاز را  ترينيینپا
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تحقیقات  ،رت علومهای وابسته به وزاهای مرکزی دانشگاهسايت کتابخانهکاربردپذيری وب

عاد اب یریکارگبه یطورکلبهپرداختند. نتايج نشان داد « و فناوری از ديد کاربران

يد های وابسته به وزارت علوم از دهای مرکزی دانشگاهسايت کتابخانهکاربردپذيری در وب

ترين و طراحی رابط ( قرار داشت. محتوا کم01تا  91کاربران در وضعیت خوبی )بیش از 

ه های قضاوت کاربران دربارربر بیشترين نمره را کسب کردند. بین میانگین نمرهکا

درصد( تفاوت معناداری وجود  01ابعاد کاربردپذيری با وضعیت مطلوب ) یریکارگبه

ا سابقه کاربران ب، داشت. تفاوت معناداری بین قضاوت کاربران مقاطع مختلف تحصیلی

ايت کتابخانه ست و کاربران با دوره استفاده متفاوت از وباستفاده متفاوت از رايانه و اينترن

 های مرکزیسايت کتابخانهابعاد کاربردپذيری در وب یریکارگبهدرباره ، مرکزی

بین قضاوت کاربران زن و مرد و کاربران  اما؛ های وابسته به وزارت علوم مشاهده شددانشگاه

علیپورحافظی و ، نیک الهیامان شت.های سنی مختلف تفاوتی معناداری وجود نداگروه

شی های پژوههای ديجیتالی موسسهارزيابی کتابخانه»ای با عنوان ( در مطالعه0969مطلبی )

يجیتالی های دبه تعیین کیفیت خدمات کتابخانه «ايران بر اساس پروتکل ديجی کوآل

 هش مصاحبه وهای پژوهشی ايران بر اساس مدل ديجی کوآل پرداختند. ابزار پژوموسسه

پژوهشگر ساخته بر اساس پروتکل ديجی کوآل  یوارس یاههسمند با استفاده از مشاهده نظام

هد. دپژوهشی ايران تشکیل می مؤسساتکتابخانه ديجیتال فعال در  0است. جامعه آماری را 

 تبه دسدرصد امتیاز يک ابزار ارزيابی پروتکل ديجی کوآل را  91از  هر کتابخانه کمتر

ع از غنای مناب ازلحاظهای پژوهشی ايران های ديجیتال موسسهکتابخانه یجهدرنتاند. دهآور

 استانداردهای جهانی ديجی کوآل فاصله بسیار دارند.

ارزيابی يک کتابخانه ديجیتالی »دريک پژوهش با عنوان ( 0119) 0و نوولو کويجانو

 «يافتهتوسعه لیلی از يک کشوربا کاربرد کاربردپذيری: يک رويکرد تح چندزبانه یتیچندمل

یصه توصیف و اظهار چند خص، بحث ابتدايی روی نتايجی از يک تحقیق هدفمند جهت بیان

هند. مطالعه دهای ديجیتالی در کشور مکزيک را ارائه میکاربردپذيری در ارزيابی کتابخانه

                                                           

1. Quijano & Novelo 
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ها کاربران ابيارز استوار است. چندزبانهو  یتیچندملبر ارزيابی از يک کتابخانه ديجیتالی 

ص در خدمات متخص زبانیايیاسپانای متخصص مکزيکی )نظیر کتابداران دانشگاهی حرفه

 عنوانهبمرجع الکترونیکی( بودند که روی يک ابزار ارزيابی مبتنی بر معیار کاربردپذيری 

در  (0119) 0اين پژوهش را انجام دادند. تساکوناس يافتهتوسعهکشورهای  چند الگو در

آنالیز و ارزيابی سودمندی و کاربردپذيری در خدمات اطالعاتی »ای با عنوان طالعهم

ی های خدمات اطالعاتی الکترونیکی مرکبدهد که ويژگیالگويی را ارائه می «الکترونیکی

و  در فرآيندهای ارزيابی کاربردپذيری هاآنکند که در تعامل کاربر و ارتباط را تحلیل می

 و گذارند. او اثرات يک بررسی تجربی روابط میان کاربردپذيریمی یرتأثسودمندی 

نتیجه اين است که پارامترهای ارزيابی به هم وابسته هستند و ، دهدسودمندی را نشان می

 0یبگ و الندونی، توانند پیدا کنند. چادورینمی هاآنهای خاصی را بین کاربران تفاوت

 «رسیهای ديجیتالی: يک برتابخانهکیر تأثری و کاربردپذي»در پژوهشی با عنوان ( 0119)

ص را خا یهاحوزههای ديجیتالی در کتابخانهیر تأثمطالعات خاص روی کاربردپذيری و 

ها مقیاس یرتأثو  یجزئبررسی نموده و همچنین به اين منظور شناسايی کاربردپذيری کلی و 

داد که تعدادی از رويکردها  قرار دادند. نتايج مطالعات کاربردپذيری نشان موردبحثرا 

های فنی طراحی در جنبه عالوهبهجهت برآورد کردن کاربردپذيری انجام شده است. 

رابط و ابزار کاوش( تعدادی از موارد کاربردپذيری مانند ، کتابخانه ديجیتالی )مانند معماری

وجود  نسانیمحتوا و رفتار اطالعاتی ا، موضوعات فرهنگی، زبان، سازییجهان، سازییبوم

 :يریپذدسترسو  يریعملکرد پذ»ای با عنوان در مطالعه (0119) و همکاران 9دارد. برتوت

ردند که اشاره ک «های ديجیتالیبرای کتابخانه تکرارشوندهراهبردهای ارزيابی کاربرمدار 

 یانرساطالعپذيری فرآيندها و خدمات و دسترس يریعملکرد پذ، آزمون کاربردپذيری

خدمات با کیفیت برای کاربران امری اساسی است.  یاکردنمهه ديجیتالی جهت کتابخان

های معنادار برای جهت تدوين ارزيابی مدتیطوالنهدف اين مطالعه بیان تالش مداوم و 

                                                           

1. Tsakonas 

2. Chowdhury, Londoni & Gibb 

3. Bertot 
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های ديجیتالی است. محققان دريافتند که توانايی برای ايجاد يک ارزيابی بررسی کتابخانه

بران وجود کار موردعالقهبرای برآوردن نیازهای متنوع و ، تالیهای ديجیغنی و قوی کتابخانه

بیان سودمندی و کاربردپذيری »در تحلیلی با عنوان  (0111) 0دارد. تساکوناس و پپه تئودرو

را در  ریيو کاربردپذمفاهیم سودمندی  «ديجیتالی دسترسی باز یهاکتابخانهدر ارزيابی 

ه چندين دهند ککنند. نتايج نشان میی بیان میالکترونیک -ارزيابی از يک آرشیو چاپی

ايی هو در بخش کاربردپذيری ويژگی، ويژگی از سودمندی مانند سطح و رابطه اطالعات

ها امرايج در اين نظ طوربهها را عملکردپذيری یااندازهتا ، مانند آسانی استفاده و يادگیری

 .گذاردیم یرتأثو بر تعامل و رضايت کاربران ، کندبرطرف می

کاربردپذيری  ازلحاظهای اردن را های دانشگاهسايتوب (0110) 0مصطفی و الزوعبی

ارزيابی کردند. پژوهشگران از دو شیوه ابزارهای خودکار و پرسشنامه برای ارزيابی استفاده 

 سايت مانند زمان فروفرستیهای درونی وبکردند. ابزارهای خودکار برای ارزيابی ويژگی

و پرسشنامه )با افزودن يک طبقه به پرسشنامه ابزار وب يوز(  آله صفحه اچ تی ام و انداز

ردپذيری ها نشان داد که سطح کاربهای بیرونی به کارگرفته شد. يافتهبرای ارزيابی ويژگی

، محیط رابط و نمايش، ها مانند طراحیاما در برخی جنبه، )خوب( بود قبولقابلها سايتوب

ارزيابی کتابخانه ديجیتالی از »ای با عنوان در مطالعه (0100) 9شت. المونتنقايصی وجود دا

نشان داد که ارزيابی خدمات و مجموعه منتخب برای رقومی  «های چندگانهطريق سنجش

ارزش کتابخانه ديجیتالی نشان دهد و به  عنوانبهتواند دسترسی پروژه را سازی می

ر های ديجیتالی اغلب مبتنی ب. وقتی کتابخانهای آينده کمک کندهای بودجهدرخواست

کاربران در مورد ارزش يا سودمندی محتوای کتابخانه  ندرتاً، شوندکاربردپذيری ارزيابی می

به  و، های ارزشمند يا مفید کاربران اضافی را جذب کردهپرسند. مجموعهديجیتالی می

ه کرد. در اين پژوهش کتابخان های آينده کمک خواهندبرای پروژه گیرییمتصمآگاهی در 

مطالعه موردی بکار رفت. هدف از  عنوانبهديجیتالی مواد آرشیوی يک موسسه آموزشی 

                                                           

1. Tsakonas & Papatheodorou 

2. Mustafa & Al-zouabi 

3. Lamount 
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انه ها در کتابخاين پژوهش تعیین اينکه چطور کاربران در مورد سودمندی و ارزش مجموعه

عاد ه ابشدند ک وتحلیليهتجزهای کیفی و کمی کنند. ترکیب دادهمی سؤالديجیتالی 

تواند منجر به نتايج کاربردی و جامع شوند. پژوهش پیشنهادهای ای میچندگانه و نقاط داده

های تابخانهو نتايج کاربردی برای ديگر ک یموردبررسخاصی برای بهبود کتابخانه ديجیتالی 

 ديجیتالی ارائه داد.

ا تبط بهای مرشود که اغلب پژوهشبندی حاصل میهای پژوهش اين جمعاز پیشینه

بع که اکثر متون و منا گیرندیمحوزه کتابخانه ديجیتالی در زمره کاربردپذيری قرار 

راحی و ط، در زمینه کتابخانه ديجیتالی و کاربردپذيری در محورهای ارزيابی موردمطالعه

ذيری پردازند. با تعريف کاربردپمی هاآنکاربران به بررسی معیارها و فاکتورهای مربوط به 

يجاد هايی برای اتوان مالكگیری میهمشاهده و انداز یریکارگبهو ، يک اصل عنوانهبنظام 

ز سودمندی و حمايت ا، کارايی، دستیابی به رضايت منظوربههای اطالعاتی و حفظ نظام

 ها طراحی کرد.کاربران اين نظام

 تشناسايی وضعیت کاربردپذيری و بررسی تفاوت وضعی، های کلی اين پژوهشهدف

 هایاز نگاه کاربران است. اهداف فرعی آن شاخص موردمطالعههای جامعه آن در کتابخانه

برد کار، راهنما، سازیینهبه، قابلیت تطابق و پیمايش، هاچارچوب فرم، راهبری، کاوش

 از نگاه کاربران است. موردمطالعههای ديجیتالی جامعه سرعت و خطا کتابخانه، هاپنجره

 های اساسی در ادامه بیان شده اند:و پرسش شاصلی پژوه پرسش

ذيری در معیارهای کاربردپ شهر تهرانهای دولتی های ديجیتالی دانشگاهوضعیت کتابخانه

اربرد ک، راهنما، سازیینهبه، قابلیت تطابق و پیمايش، هاچارچوب فرم، راهبری، )کاوش

 سرعت و خطا( از نگاه کاربران چگونه است؟، هاپنجره

اه های دولتی شهر تهران از نگهای ديجیتالی دانشگاهعیت ارزيابی کلی کتابخانهوض -0

 کاربران به تفکیک دانشگاه چگونه است؟

ران در معیار فرعی کاوش از نگاه کارب موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

 چگونه است؟
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بران عیار فرعی راهبری از نگاه کاردر م موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -9

 چگونه است؟

ا از هدر معیار فرعی چارچوب فرم موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

 نگاه کاربران چگونه است؟

ق و پیمايش قابلیت تطاب یفرع یارمعدر  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -9

 ؟از نگاه کاربران چگونه است

ز نگاه ا سازیینهبهدر معیار فرعی  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -9

 کاربران چگونه است؟

ن در معیار فرعی راهنما از نگاه کاربرا موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -1

 چگونه است؟

ا از نگاه هرعی کاربرد پنجرهدر معیار ف موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

 کاربران چگونه است؟

در معیار فرعی سرعت و خطا از نگاه  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -6

 کاربران چگونه است؟

 به آن پرداخته شده است: پژوهش که در اين یيهافرضیه

 هایکتابخانه یهر تهدرا  يریکاربردپذ یارمعدرصد جامعه آماری پژوهش  91 کمتر از -0

 .اندبردهديجیتالی به کار 

 یارعمهای ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت معناداری به لحاظ مراعات بین کتابخانه -0

 وجود دارد. يریکاربردپذ

 روش پژوهش

اين پژوهش توصیفی بر مبنای شیوه توصیفی و پیمايشی است. ما در اين پژوهش جهت 

امه نمونه پرسشن بر اساسکنیم که آن پرسشنامه استفاده می گردآوری اطالعات از يک

 با 0جی. آی. اس. سی.() یاطالعاتهای گزارش مربوط به کمیته مشترك نظام در موجود

                                                           

1. http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=standrewsuniversitylibraryimagecollection&src=alpha 
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از درواقع يکی . است 0110 سال مارس، ويرايش دوم -مطالعات کاربردپذيری عنوان

طالعاتی است ا یطدر مح يریپذسدستر مطالعه درباره کاربردپذيری و میتهک اين هاییتفعال

 نيرا تدو يریپذو دسترسچارچوب کاربردپذيری  با عنوان یراستا چارچوبهمین  در و

 یریرگکادر بهديجیتالی  یهاکتابخانهنموده است که هدف آن توانمندسازی طراحان حوزه 

تا  ويژه است و مرحلهسطح  هر در کار از هر جنبهفنون مناسب برای  وها یشناسروش

اين  .شود یدولت يریپذو دسترسکاربردپذيری  هایيژگیبا وديجیتالی واقعی  یهاکتابخانه

مربوط به معیارهای خاص  سؤال 99مربوط به مشخصات فردی و  سؤال 9پرسشنامه شامل 

وضوح و قابلیت ، هاچارچوب فرم، راهبری، معیار فرعی کاوش 0کاربردپذيری است که 

نامه . در اين پرسشگیردیبرمسرعت و خطا را در ، هاکاربرد پنجره، نماراه، سازیینهبه، مرور

، نظری ندارم ،موافقم، موافقم کامالً یبندرتبهاز طیف لیکرت با  سؤاالتبرای امتیازدهی به 

ناسی ارشد کارش، مخالفم استفاده شده است. دانشجويان سه مقطع کارشناسی کامالًمخالفم و 

ماری جامعه آ عنوانبهصنعتی امیرکبیر و صنعتی شريف ، رانهای تهو دکتری دانشگاه

ا فعال و تا ههای ديجیتال اين دانشگاهکه کتابخانه جهتينازاپژوهش در نظر گرفته شدند. 

تصادفی  یریگنمونههستند. در اين پژوهش از  تريکنزدحدی به معیارهای معمول آن 

 0و کرجسی 0جدول برآورد مورگان ای استفاده شده است و حجم نمونه از طريقطبقه

نفری  910نفری يک نمونه  000011محاسبه شده است که بر طبق اين جدول از میان جامعه 

يی سنجش میزان روا منظوربهکاربران کتابخانه ديجیتالی انتخاب شده است.  عنوانبه

 یسازادهمآپرسشنامه اين پژوهش از روايی محتوايی استفاده شده است که پژوهشگر پس از 

ه متخصصین اين حوزه قرار داد ک آرمحتوايی در اختیار سه تن  يیدتأپرسشنامه آن را جهت 

اصالحات کلی انجام گرفت. جهت سنجش پايايی اين پرسشنامه  هاآن اظهارنظرپس از 

 یلهوسهباجرا شد. پرسشنامه  موردنظربر روی ده درصد از کاربران مشابه با نمونه  آزمونییشپ

ربر تکمیل شد و سپس آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پايايی آن اجرا گرديد. کا 90

آمد که اين رقم بیانگر پايايی  به دست 01/1ضريب آلفای کرونباخ ، هاپس از ورود داده

                                                           

1. Morgan 

2. Krejcie 
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ای ههای اين پژوهش از آزمونداده وتحلیليهتجزقابل قبولی بر اين پرسشنامه است. جهت 

 19/1( در سطح معناداری ANOVA) طرفهيکیل واريانس مستقل و تحل t، ایدوجمله

 استفاده شده است.

 های پژوهشیافته

 ،معیارهای کاربردپذيری )کاوش در موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

، هارهکاربرد پنج، راهنما، سازیینهبه، قابلیت تطابق و پیمايش، هاچارچوب فرم، راهبری

 ز نگاه کاربران چگونه است؟سرعت و خطا( ا

 در معیارهای کاربردپذیری موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانه. وضعیت 1جدول 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه معیارهای کاربردپذيری

 01/1 99/0 910 کلی

 99/1 91/0 910 یسازنهیبه

 00/1 90/0 910 راهنما

 91/1 91/0 910 قابلیت تطابق و پیمايش

 09/1 91/0 910 کاوش

 99/1 90/0 910 هافرمچارچوب 

 00/1 90/0 910 هاپنجرهکاربرد 

 91/1 99/0 910 راهبری

 00/1 00/0 910 سرعت و خطا

هد دهای دولتی شهر تهران را نشان میهای ديجیتالی دانشگاهوضعیت کتابخانه 0جدول 

و انحراف  99/0 آمدهدستبهری میانگین و مطابق آمار اين جدول در ارزيابی کلی کاربردپذي

 99/1و انحراف معیار  91/0با میانگین  سازیینهبهبوده است. افزون بر اين معیار  01/1معیار 

کمترين مقدار میانگین  00/1و انحراف معیار  00/0بیشترين و معیار سرعت و خطا با میانگین 

برای  هآمددستبهکه مقدار میانگین  . ذکر اين نکته الزم استانددادهرا به خود اختصاص 

کمتر از میانگین مورد انتظار بر اساس مقیاس ارزيابی طیف  يریکاربردپذارزيابی کلی 

کمتر  سازیینهبهاست. به همین ترتیب بیشترين میانگین متعلق به معیار  9لیکرت يعنی عدد 
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های مربوط به اين ه شاخصبا توجه ب توانیمتفاوت را  ينا .است( 9از میانگین حد انتظار )

دو معیار نشان داد که کاربر کتابخانه ديجیتالی در هنگام استفاده اين احساس را خواهد داشت 

مربوط به اين دو معیار در پرسشنامه بررسی کرد که کاربر اين  سؤاالتو نیز با توجه به 

ند. در مورد مشاهده کمتفاوتی در کاربرد  طوربهها را در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه شاخص

کاربر کتابخانه ديجیتالی هنگام استفاده خود را شايد در ، کاربردپذيری سازیینهبهمعیار 

اما معیار  ؛ببیند که بدون تجربه قبلی موفق به دستیابی به نیاز اصلی خود نشود اییچیدهپمحیط 

توان توصیف کرد که کاربر آنچه را که در می چنینيناسرعت و خطای کاربردپذيری را 

 و، مفید نداند و باعث صرف زمان زيادی شود، است مؤثرخود  موردنظررسیدن به هدف 

 شود.از انگیزه او برای مراجعه بعدی کاسته می یجهدرنت

اه های دولتی شهر تهران از نگهای ديجیتالی دانشگاهوضعیت ارزيابی کلی کتابخانه .0

 به تفکیک دانشگاه چگونه است؟کاربران 

 دیجیتالی  هایکتابخانه. وضعیت ارزیابی کلی کاربردپذیری 2جدول 

 به تفکیک دانشگاه موردمطالعهجامعه 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 کلی

 91/1 91/0 009 رصنعتی امیرکبی

 99/1 90/0 009 صنعتی شريف

 90/1 99/0 091 تهران

کنیم در ارزيابی کلی کاربردپذيری جامعه مشاهده می 0که در جدول  طورهمان

و انحراف معیار  91/0کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با میانگین ، موردمطالعه

 90/1و انحراف معیار  99/0بیشترين و کتابخانه ديجیتالی دانشگاه تهران با میانگین  91/1

ارای دانشگاه صنعتی امیرکبیر د هرچند اند.انگین را به خود اختصاص دادهکمترين مقدار می

واند تشود که اين موضوع میديده نمی هاآنمیانگین بیشتری است اما تفاوت چندانی بین 

های موجود برای ارزيابی کلی کاربردپذيری در شاخص شدهمشاهدهمربوط به وضعیت 

ر مورد اين ها تا حدودی داشد تا کاربران اين کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه بکتابخانه

اره اين معیار پرسشنامه درب سؤاالت ديگرعبارتبهيکسانی داشته باشند.  نسبتاًمعیار عقیده 
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آورده است تا عقیده مشابهی داشته  وجود بهاحساس رضايت را در کاربران اين سه دانشگاه 

ری متعلق برای ارزيابی کلی کاربردپذي آمدهدستبهباشند. از سوی ديگر بیشترين میانگین 

( پايین 9) گیریاندازه( است که خود از میانگین مورد انتظار 9/0به دانشگاه صنعتی امیرکبیر )

از  يکهیچ، تراست و اين بدين مفهوم است که در يک ارزيابی کلی کاربردپذيری

ا کسب نمره متوسط ارزيابی ر اندنتوانسته موردمطالعهديجیتالی سه دانشگاه  هایکتابخانه

 کنند.

ران در معیار فرعی کاوش از نگاه کارب موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

 چگونه است؟

 در معیار فرعی جستجو به تفکیک دانشگاه موردمطالعهدیجیتالی جامعه  هایکتابخانه. وضعیت 8جدول 

 انحراف معیار ننگیمیا حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 کاوش

 09/1 90/0 009 رصنعتی امیرکبی

 90/1 90/0 091 تهران

 91/1 90/0 009 صنعتی شريف

دهد معیار فرعی کاوش در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه نشان می 9چنانچه آمار جدول 

 تالیبیشترين و در کتابخانه ديجی 09/1و انحراف معیار  90/0صنعتی امیرکبیر با میانگین 

کمترين میانگین را به خود  91/1و انحراف معیار  90/0دانشگاه صنعتی شريف با میانگین 

های مربوط به معیارهای کاوش برای اين تفاوت به دلیل شاخصاختصاص داده است. 

انواع  راحتیبهد تواننکتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که کاربران آن می

-نهخود داشته باشند و به همین دلیل نسبت به کتابخا موردنیازبه نوع مدرك  کاوش را با توجه

ه توان مشاهده کرد کهای ديجیتالی ديگر احساس رضايت بیشتری کنند. همچنین می

ین مورد نسبت به میانگ موردمطالعههای ديجیتالی وضعیت معیار فرعی کاوش در کتابخانه

های اين است که کتابخانه دهندهنشاناست که  تريینپا( 9) یریگاندازهانتظار مقیاس 

نتوانستند نمره متوسط در معیار فرعی کاوش را کسب  موردمطالعهديجیتالی سه دانشگاه 

 کنند.
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ران در معیار فرعی راهبری از نگاه کارب موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -9

 چگونه است؟

 در معیار فرعی راهبری به تفکیک دانشگاه موردمطالعهتالی جامعه دیجی یهاکتابخانه. وضعیت 4جدول 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 راهبری

 90/1 99/0 009 رصنعتی امیرکبی

 91/1 90/0 091 تهران

 01/1 90/0 009 صنعتی شريف

اه ديجیتالی دانشگ خانهدر کتابدهد معیار فرعی راهبری نشان می 0که جدول  طورهمان

بیشترين مقدار را به خود اختصاص  90/1و انحراف معیار  99/0صنعتی امیرکبیر با میانگین 

ب های تهران و صنعتی شريف به ترتیب با کسهای ديجیتالی دانشگاهداده است و کتابخانه

سوم به  دوم و یهارتبه در 01/1و  91/1و انحراف معیارهای  90/0مشترك میانگین مساوی 

نعتی بنابراين کمترين مقدار میانگین متعلق به دانشگاه ص؛ اندلحاظ مقدار میانگین قرار گرفته

ی باشد فاکتورها برای کتابخانه ديجیتال ينترمهمتواند يکی از معیار راهبری میشريف است. 

ين اهمیت اهای مربوط به معیار راهبری از آن استفاده کند. شاخص یراحتبهکه کاربر بتواند 

دهد که تا حدودی موجب رضايت کاربران کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی را نشان می

ن های ديجیتالی دو دانشگاه ديگر گرديده است. ولی بیشتريامیرکبیر نسبت به کتابخانه

( خود 99/0برای معیار فرعی راهبری متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) آمدهدستبهمیانگین 

 يکیچهدهد که است و اين نشان می تريینپا( 9) یریگاندازهمیانگین مورد انتظار مقیاس از 

ی نمره در معیار فرعی راهبر اندنتوانسته موردمطالعههای ديجیتالی سه دانشگاه از کتابخانه

 متوسط را کسب کنند.

ا از هفرم در معیار فرعی چارچوب موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

 نگاه کاربران چگونه است؟
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  موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانه. وضعیت 7جدول 

 ها به تفکیک دانشگاهدر معیار فرعی چارچوب فرم

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 هاچارچوب فرم

 91/1 99/0 009 رصنعتی امیرکبی

 91/1 99/0 091 تهران

 90/1 91/0 009 صنعتی شريف

 یاهدر کتابخانهها به ترتیب دهد معیار فرعی چارچوب فرمنشان می 9چنانچه جدول 

 99/0ن برابر مشترك با کسب میانگی طوربههای تهران و صنعتی امیرکبیر ديجیتالی دانشگاه

ی شريف با نعتديجیتالی دانشگاه ص در کتابخانهبیشترين و  91/1و  91/1و انحراف معیارهای 

 کمترين مقدار میانگین را به خود اختصاص داده است. 90/1و انحراف معیار  91/0میانگین 

ها تا حدودی شباهت اين شاخص توانیمها های مربوط به معیار چارچوب فرمشاخص در

 هانآهای تهران و صنعتی امیرکبیر ديد که کاربران های ديجیتالی دانشگاهرا در کتابخانه

برای معیار  دهآمدستبههای اما بیشترين میانگین؛ انديکسانی از خود نشان داده نسبتاًیده عق

 تريینپا( 9) یریگاندازه( نسبت به میانگین مورد انتظار مقیاس 99/0) هافرمفرعی چارچوب 

 دانتوانستهن موردمطالعههای ديجیتالی سه دانشگاه از کتابخانه يکیچهدهد است که نشان می

 نمره متوسط را کسب کنند.

 ق و پیمايشقابلیت تطابدر معیار فرعی  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -9

 از نگاه کاربران چگونه است؟

  موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانه. وضعیت 2جدول 

 فرعی وضوح و قابلیت مرور به تفکیک دانشگاه یاردر مع

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هاگاهدانش معیار فرعی

 قابلیت تطابق و پیمايش

 91/1 90/0 091 تهران

 90/1 91/0 009 رصنعتی امیرکبی

 99/1 99/0 009 صنعتی شريف
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دهد معیار فرعی قابلیت تطابق و پیمايش در کتابخانه نشان می 9که جدول  طورهمان

 در کتابخانهبیشترين و  91/1انحراف معیار  و 90/0ديجیتالی دانشگاه تهران با میانگین 

کمترين مقدار میانگین را  99/1و انحراف  99/0ديجیتالی دانشگاه صنعتی شريف با میانگین 

طر تواند به خااين تفاوت در سه سطح مختلف وجود دارد که می. انددادهبه خود اختصاص 

یتالی در سه کتابخانه ديج باشد که قابلیت تطابق و پیمايشهای مربوط به معیار شاخص

ای متفاوت ساخته است. ولی بیشترين را تا اندازه هاآنکاربران  روينازامتفاوت باشند و 

جیتالی دانشگاه در کتابخانه دي قابلیت تطابق و پیمايشبرای معیار فرعی  آمدهدستبهمیانگین 

از  يکیچهاست يعنی  تريینپا( 9) یریگاندازهتهران از میانگین مورد انتظار مقیاس 

 و پیمايش قابلیت تطابقدر اين معیار فرعی  موردمطالعههای ديجیتالی سه دانشگاه کتابخانه

 نمره متوسط را کسب کنند. اندنتوانسته

ز نگاه ا سازیینهبهدر معیار فرعی  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -9

 کاربران چگونه است؟

  موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاابخانهکت. وضعیت 2جدول 

 به تفکیک دانشگاه سازیینهبهدر معیار فرعی 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 یسازنهیبه

 99/1 10/0 009 صنعتی شريف

 99/1 91/0 009 رصنعتی امیرکبی

 01/1 96/0 091 تهران

انشگاه ديجیتالی د در کتابخانه سازیینهبهار فرعی پیداست معی 1که از جدول  طورهمان

ديجیتالی  در کتابخانهبیشترين و  99/1و انحراف معیار  10/0صنعتی شريف با میانگین 

کمترين مقدار میانگین را به خود  01/1و انحراف معیار  96/0دانشگاه تهران با میانگین 

الی جامعه های ديجیتط به کتابخانهدر بین معیارهای کاربردپذيری مربو اختصاص داده است.

بیشترين میانگین را به خود اختصاص داده است.  سازیینهبهمعیار فرعی  موردمطالعه

الی محتوايی برای کتابخانه ديجیت ازلحاظتواند می سازیینهبههای مربوط به معیار شاخص

 آمدهدستبهای همیانگیناما با ؛ به آن دسترس داشته باشد یآسانبهمهم باشد تا کاربر بتواند 
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ین مورد از میانگ موردمطالعههای ديجیتالی جامعه برای کتابخانه سازیینهبهدر معیار فرعی 

های از کتابخانه يکیچهدهد است که نشان می تريینپا( 9) یریگاندازهانتظار مقیاس 

 نمره متوسط را کسب کنند. اندنتوانسته موردمطالعهديجیتالی 

ن در معیار فرعی راهنما از نگاه کاربرا موردمطالعههای ديجیتالی جامعه تابخانهوضعیت ک -1

 چگونه است؟

 در معیار فرعی راهنما به تفکیک دانشگاه موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانه. وضعیت 3جدول 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 راهنما

 09/1 99/0 009 رصنعتی امیرکبی

 90/1 99/0 091 تهران

 99/1 90/0 009 صنعتی شريف

دهد معیار فرعی راهنما در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه نشان می 0که جدول  طورهمان

ديجیتالی  در کتابخانهبیشترين و  09/1و انحراف معیار  99/0صنعتی امیرکبیر با میانگین 

کمترين مقدار میانگین را به  99/1و انحراف معیار  90/0دانشگاه صنعتی شريف با میانگین 

معیار فرعی راهنما در بین معیارهای کاربردپذيری از عوامل اصلی  خود اختصاص داده است.

ائم استفاده د طوربهتواند از آن که کاربر برای استفاده آسان می استهای ديجیتال کتابخانه

واند تنشان خواهد داد که می یخوببهاصیت را های مربوط به معیار راهنما اين خکند. شاخص

هدايت کند.  همرحلبهمرحلهکاربر قرار بگیرد و او را  مورداستفادهدر کل کتابخانه ديجیتالی 

یر در معیار برای کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکب آمدهدستبهولی بیشترين میانگین 

است يعنی در معیار  تريینپا( 9) یریگاندازهمقیاس فرعی راهنما خود از میانگین مورد انتظار 

ره متوسط نم اندنتوانسته موردمطالعههای ديجیتالی جامعه از کتابخانه يکیچهفرعی راهنما 

 را کسب کنند.

ا از نگاه هدر معیار فرعی کاربرد پنجره موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -0

 کاربران چگونه است؟



77 

 ...هایدانشگاه در یجیتالید هایکتابخانه یریکاربردپذ یابیارز   

 

ره 
ما

 ش
وم،

 س
ال

س
01

ار 
 به

،
69

 

  موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانه. وضعیت 8 جدول

 به تفکیک دانشگاه هاپنجرهدر معیار فرعی کاربرد 

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 هاپنجرهکاربرد 

 00/1 90/0 009 رصنعتی امیرکبی

 90/1 90/0 009 صنعتی شريف

 91/1 90/0 091 تهران

الی ديجیت در کتابخانه هاپنجرهدهد معیار فرعی کاربرد نشان می 6ه جدول ک طورهمان

بیشترين و در کتابخانه  00/1و انحراف معیار  90/0دانشگاه صنعتی امیرکبیر با میانگین 

کمترين مقدار میانگین را به  91/1و انحراف معیار  90/0ديجیتالی دانشگاه تهران با میانگین 

ين تواند کاربرد اها میهای مربوط به معیار کاربرد پنجرهشاخص خود اختصاص داده است.

آن  ای از کاربرد باهای ديجیتالی نشان دهد که کاربران در مرحلهمعیار را در همه کتابخانه

باشد. با وجود بیشترين میانگین  مؤثر هاآنتواند برای هدايت سروکار دارند که می

یرکبیر ها در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امرد پنجرهبرای معیار فرعی کارب آمدهدستبه

است و اين بدين مفهوم است که  تريینپا( 9) یریگاندازهاما از میانگین مورد انتظار مقیاس 

 وردمطالعهمهای ديجیتالی سه دانشگاه از کتابخانه يکیچهها در معیار فرعی کاربرد پنجره

 کنند. نمره متوسط را کسب اندنتوانسته

در معیار فرعی سرعت و خطا از نگاه  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه وضعیت کتابخانه -6

 کاربران چگونه است؟

  موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانه. وضعیت 10جدول 

 در معیار فرعی سرعت و خطا به تفکیک دانشگاه

 انحراف معیار میانگین حجم نمونه هادانشگاه معیار فرعی

 سرعت و خطا

 91/1 99/0 091 تهران

 09/1 00/0 009 رصنعتی امیرکبی

 96/1 00/0 009 صنعتی شريف
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دهد معیار فرعی سرعت و خطا در کتابخانه ديجیتالی نشان می 01که جدول  طورهمان

بیشترين و در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه  91/1و انحراف معیار  99/0دانشگاه تهران با میانگین 

کمترين مقدار میانگین را به خود  96/1و انحراف معیار  00/0صنعتی شريف با میانگین 

معیار سرعت و خطا در بین ديگر معیارهای کاربردپذيری کمترين  اختصاص داده است.

وان تهای مربوط به اين معیار میمیانگین را به خود اختصاص داده است. با توجه به شاخص

های ديجیتالی مشاهده کرد که تا حدودی کاربران از آن ابخانهضعف اين معیار را در کت

اما آنچه بیشترين میانگین برای معیار فرعی سرعت و خطا ؛ احساس رضايت نداشته باشند

 تريینپا( 9) یریگاندازهمتعلق به دانشگاه تهران است ولی از میانگین مورد انتظار مقیاس 

نمره متوسط  داننتوانسته موردمطالعهلی سه دانشگاه های ديجیتااز کتابخانه يکیچهاست که 

 را کسب کنند.

درصد جامعه آماری پژوهش معیار کاربردپذيری را در تهیه  91فرضیه اول: کمتر از 

 .اندبرده های ديجیتالی به کارکتابخانه

 . مقایسه میانگین جامعه آماری پژوهش 12جدول 

 موردمطالعههای دیجیتالی جامعه تابخانهجهت تهیه ک یریکاربردپذ یارمع در کاربرد

 اریمعانحراف  میانگین حجم نمونه جنسیت معیارها

 کلی
 مرد

 زن

001 

090 

99/0 

99/0 

01/1 

09/1 

 کاوش
 مرد

 زن

001 

090 

90/0 

91/0 

09/1 

09/1 

 راهبری
 مرد

 زن

001 

090 

06/0 

90/0 

99/1 

90/1 

 هافرمچارچوب 
 مرد

 زن

001 

090 

90/0 

90/0 

99/1 

99/1 

 قابلیت تطابق و پیمايش
 مرد

 زن

001 

090 

99/0 

90/0 

90/1 

06/1 

 یسازنهیبه
 مرد

 زن

001 

090 

90/0 

99/0 

91/1 

00/1 
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 اریمعانحراف  میانگین حجم نمونه جنسیت معیارها

 راهنما
 مرد

 زن

001 

090 

90/0 

90/0 

09/1 

91/1 

 هاپنجرهکاربرد 
 مرد

 زن

001 

090 

06/0 

91/0 

00/1 

00/1 

 سرعت و خطا
 مرد

 زن

001 

090 

01/0 

91/0 

09/1 

90/1 

 . معیار کاربردپذیری در ایجاد کتابخانه دیجیتالی18جدول 

 سطح معناداری درصد انحراف معیار میانگین معیار

 119/1 %09 9/1 91/1 کاربردپذيری

 19/1سطح 

ای ههای آماری مربوط به میزان به کار بردن معیار کاربردپذيری جهت تهیه کتابخانهداده

نشان داده شده است. برای  09و  00های ديجیتالی توسط جامعه آماری پژوهش در جدول

د که عامل جنسیت )مر روينازااستفاده شده است.  یادوجملهپاسخ به فرضیه اول از آزمون 

ای هجامعه آماری پژوهش در کاربرد معیار کاربردپذيری جهت کتابخانه منزلهبهو زن( 

آماری معیار کاربردپذيری  جامعه %91بیش از ، (0H. لذا فرضیه صفر )اندرفتهديجیتالی بکار 

جامعه  %91کمتر از ، (1Hو فرضیه خالف ) اندبردههای ديجیتالی به کار در ايجاد کتابخانه

شود. يف میتعر، اندبردههای ديجیتالی به کار آماری معیار کاربردپذيری در ايجاد کتابخانه

ردن معیار کاربردپذيری مربوط به بکار ب pدهد مقدار می نشان 09جدول که داده  گونههمان

؛ است ترکوچک 19/1است که اين مقدار از مقدار  119/1ديجیتالی برابر  یهاکتابخانهدر 

جامعه آماری پژوهش  %91شود کمتر از شود و نتیجه گرفته میبنابراين فرض صفر ما رد می

 .ندابردهار های ديجیتالی به کتهیه کتابخانه 69/1معیار کاربردپذيری را در سطح اطمینان 

های ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت معناداری به لحاظ فرضیه دوم: بین کتابخانه

 مراعات معیار کاربردپذيری وجود دارد.
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  یریکاربردپذ یارمع. بررسی تفاوت معناداری به لحاظ مراعات 14جدول 

 موردمطالعهدیجیتالی جامعه  یهاکتابخانهبین 

 سطح معناداری میانگین الیيجیتد یهاکتابخانه معیارها

 کلی

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

199/1- 

119/1- 

90/1 

69/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

199/1 

190/1 

90/1 

90/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

119/1 

190/1- 

69/1 

90/1 

 کاوش

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

109/1- 

191/1 

00/1 

90/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

109/1 

010/1 

00/1 

10/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

191/1- 

010/1- 

90/1 

10/1 

 راهبری

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

199/1- 

110/1- 

00/1 

09/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

199/1 

101/1 

00/1 

99/1 

 انهرت صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

110/1 

101/1- 

09/1 

99/1 

چارچوب 

 هافرم

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

119/1 

190/1 

69/1 

90/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

119/1- 

190/1 

69/1 

00/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

190/1- 

190/1- 

90/1 

00/1 

ق قابلیت تطاب

 و پیمايش

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

191/1 

100/1 

00/1 

09/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

191/1- 

190/1 

00/1 

90/1 
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 سطح معناداری میانگین الیيجیتد یهاکتابخانه معیارها

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

100/1- 

190/1- 

09/1 

90/1 

 یسازنهیبه

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

101/1- 

000/1- 

00/1 

10/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 عتی شريفصن

101/1 

190/1- 

00/1 

90/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

000/1 

190/1 

10/1 

90/1 

 راهنما

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

190/1- 

161/1 

90/1 

09/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

190/1 

000/1 

90/1 

19/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

161/1- 

000/1- 

09/1 

19/1 

کاربرد 

 هاپنجره

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

196/1- 

110/1 

09/1 

60/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

196/1 

191/1 

09/1 

09/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

101/1- 

191/1- 

60/1 

09/1 

سرعت و 

 خطا

 رصنعتی امیرکبی تهران

 صنعتی شريف

196/1 

009/1 

09/1 

10/1 

 هرانت صنعتی امیرکبیر

 صنعتی شريف

196/1- 

191/1 

09/1 

99/1 

 انتهر صنعتی شريف

 صنعتی امیرکبیر

009/1- 

191/1- 

10/1 

99/1 

 19/1سطح معناداری 

های آماری مربوط به بررسی تفاوت به لحاظ مراعات معیار کاربردپذيری بین داده

شده است. برای  عرضه 00تهران در جدول های دولتی شهر های ديجیتالی دانشگاهکتابخانه



82 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
01 ،

ار 
به

69
 

که  شودیم( استفاده ANOVA) طرفهيکپاسخ به فرضیه دوم از آزمون تحلیل واريانس 

ی داریمعنهای ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت ( بین کتابخانه0Hدر آن فرضیه صفر )

 ری پژوهش تفاوتهای ديجیتالی جامعه آما( بین کتابخانه1Hوجود ندارد و فرضیه خالف )

 دهدیمنشان  00جدول  یهادادهکه  گونههمانتعريف شده است. ، ی وجود دارددارمعنی

 قابلیت تطابق، هافرم چارچوب، راهبری، کاوش، به لحاظ مراعات معیارهای )کلی pمقدار 

ای دولتی هديجیتالی دانشگاه یهادر کتابخانه( کاربردپذيری هاپنجرهو کاربرد  و پیمايش

به لحاظ مراعات اين معیارهای  دهدیماست که نشان  19/1بیشتر از ، شهر تهران

تفاوت معناداری  69/1در سطح اطمینان  موردمطالعههای جامعه کاربردپذيری در کتابخانه

سرعت و خطا( ، راهنما، سازیینهبهبه لحاظ مراعات معیارهای ) pاما مقدار ؛ وجود ندارد

 -تی شريفهای صنعهبین دانشگا موردمطالعهديجیتالی جامعه  یهادر کتابخانهکاربردپذيری 

( و صنعتی 10/1صنعتی شريف ) -تهران، (19/1صنعتی شريف ) -امیرکبیر، (10/1تهران )

 69/1است يعنی تفاوت معناداری در سطح اطمینان  19/1( کمتر از 10/1تهران ) -شريف

شود می يیدأتان نتیجه گرفت که فرض صفر تواما در کل معیار کاربردپذيری می؛ وجود دارد

در مراعات معیار کاربردپذيری تفاوت  موردمطالعههای ديجیتالی جامعه و بین کتابخانه

 معناداری وجود ندارد.

 گیرییجهنتو  بحث

ی که اندازه و نوع امکانات و خدمات، محتوا ازنظر ماهیتشانهای ديجیتالی با توجه به کتابخانه

ها و ها هدفاين کتابخانهايجاد تمامی در  ازآنجاکهاما  ؛هايی دارندتفاوت، نددهارائه می

های ارزيابی کتابخانه، شودوظايف خاصی در جهت ارائه خدمات اطالعاتی لحاظ می

خانه ای دارد. يک کتاباهمیت ويژه، ديجیتالی در جهت برقراری ارتباط مناسب با کاربران

الزم ، نابراينب ؛دهدی طیف وسیعی از کاربران را تحت پوشش قرار میطبیع طوربهديجیتالی 

خدمات گسترده و متنوعی را متناسب  هاآنبرآورده نمودن نیازهای اطالعاتی  منظوربهاست 

 های اخیر بحث پیرامون بررسی و ارزيابیارائه کنند. در طول سال هاآنبا نیازهای کاربران به 

زه پژوهشگران حو ازجملههای مختلف و توجه پژوهشگران حوزه کاربردپذيری مطرح بوده
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شناسی را به خود جلب نموده است. متون و منابع گوناگون تعاريف و علم اطالعات و دانش

ند و درك امراحل و سطوح ارزيابی کتابخانه ديجیتالی را اشاره کرده اين بهمفاهیم مربوط 

، ايتدانند که میزان رضتعامل انسان و رايانه میمفهوم کاربردپذيری را مبتنی بر تئوری 

اند. يکی از کارايی و بازدهی را رسیدن به هدفی ويژه در محیط خاص تعريف کرده

ی است که میزان کاربردپذيری کتابخانه ديجیتال، مؤثرهای کتابخانه ديجیتالی مفید و ويژگی

ته باشد. از طريق کتابخانه ديجیتالی داش مثبتی بر ارائه خدمات تأثیرتواند با توجه به آن می

در ، کاربران بر رفتار بازديد تأثیرگذاریتواند با کاربردپذيری در کتابخانه ديجیتالی می

 أثیرگذارتبیشتر از خدمات موجود در کتابخانه ديجیتالی  گیریبهرهاستفاده کارآمد و نیز 

نارضايتی  ،باعث کاهش بازده نظامباشد و عدم توجه به کاربردپذيری کتابخانه ديجیتالی 

عمل  ایگونههببايد  تنهانه، در راستای افزايش کاربردپذيری کاربران چنینهمکاربران شود. 

بلکه بايد بتواند  ،شود که سیستم بتواند کاربران را در يافتن منابع اطالعاتی مفید ياری کند

د. چون با کاربران ديگر را افزايش دهتعامل کاربر  چنینهممیزان تعامل کاربران با سیستم و 

تقاء تواند منبع خوبی برای ارتعامل کاربران با يکديگر نیز می، عالوه بر محتوای مجموعه

انه هايی برای ارزيابی کتابخبنابراين هنگام طراحی مدل ؛شود محسوب افزايیدانش دانش و

 ديجیتالی بايد به اين مسئله توجه نمود.

با  توانهای مشابهی در ايران انجام نشده اما در کل مینمونه پژوهش با توجه به اينکه

ريزی و های نوکابیان کرد که تحقیق حاضر با پژوهش گونهيناهای موازی توجه به پژوهش

در بین ، های پژوهشهمسو بوده که با توجه به يافته (0906)نوروزی ، (0960)عابدينی 

های دولتی های ديجیتالی دانشگاهوضعیت کتابخانهمعیارهای کاربردپذيری برای بررسی 

وجود  هانآمشاهده گرديد که تفاوت زيادی بین  آمدهدستبهشهر تهران و همچنین میانگین 

 توان گفت در بین معیارهایهای مربوط به معیارهای فرعی میاما در بررسی وضعیت؛ ندارد

انگین را ه ترتیب بیشترين و کمترين میو سرعت و خطا ب سازیینهبهمعیارهای ، کاربردپذيری

. ولی به خاطر اندك تفاوتی که بین معیارها وجود دارد ما انددادهبه خود اختصاص 

ه به وجود دارد. همچنین با توج هاآنی بین دارمعنیتوانیم بگويیم تفاوت نمی یطورکلبه

کنیم ی مشاهده میهای مربوط به معیارهای کاربردپذيرنتايج پژوهش حاضر و وجود شاخص
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یت در های دولتی شهر تهران نیازمند بازبینی و ارتقای کیفهای ديجیتالی دانشگاهکه کتابخانه

جیتالی های ديهای اساسی و اصلی برای اين کتابخانهکه با وجود معیار هستندها اين شاخص

یارها ضروری عبرای استفاده آسان کاربر توجه به سطح ارتقای کیفی نسبت به ساير م مؤثرو 

داوم خدماتی م طوربههای ديجیتالی بايد تالش کنند کتابخانه دهندگانتوسعهاست. مديران و 

سطوح  ،های سنی مختلفرا در کتابخانه ديجیتالی خود ارائه دهند که نیازهای مخاطبان گروه

اربران دی کمنو دارای تجربیات گوناگون را مرتفع سازد و منجر به افزايش رضايت، متفاوت

از خدمات آن کتابخانه ديجیتالی شود. توجه به کاربردپذيری در طراحی کتابخانه ديجیتالی 

شود تر در کاربر برای مراجعه مکرر به کتابخانه ديجیتالی میباعث ايجاد میل و رغبت بیش

، از وظايف مديران، ينبنابرا؛ آوردو موجبات تحقق اهداف سازمان مادر را فراهم می

ان و متخصصان کتابخانه ديجیتالی است که به اين مسائل آگاهی و اهمیت کافی کتابدار

ها و مراکز آموزش عالی بتوانند اين تمام دانشگاه، داشته باشند و در عصر فناوری اطالعات

جیتالی کاربرد کتابخانه دي، امکانات و تجهیزات را تهیه کنند تا برای کاربران دانشگاهی

توان می های پژوهشرآمد در همه سطوح فراگیر شود. با توجه به يافتهو کا یاحرفه صورتبه

 را توصیه کرد: هایشنهادپاين 

 الی.های ديجیتهای ارزيابی کاربردپذيری برای محتوای کتابخانهبازبینی در روش -0

های ارزيابی کاربردپذيری مانند مشاهده يا مصاحبه برای استفاده از ديگر روش -0

 ی ديجیتالی.هاکتابخانه

 منابع

(. ارزيابی 0969. )اريوشد، مطلبی ؛ وهدیم، علیپورحافظی ؛ ومیدح، الهی نیکامان

طالعات مپژوهشی بر اساس پروتکل ديجی کوآل.  مؤسساتهای ديجیتالی کتابخانه
 .09–09، (9)09، اطالعات یدهسازمانملی کتابداری و 

-000، (00)99، فصلنامه کتابديجیتال.  یهانهکتابخابر  یامقدمه(. 0909) .فرزانه، پورامین

091. 
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های علوم دانشگاه هاییتساوبسنجش قابلیت استفاده  (.0900) .ملیکا، ابراهیمی دهقان

 نامه کارشناسیپايان. سنجی و ارائه الگوی مناسبپزشکی در ایران با روش وب

 .دانشگاه الزهرا، رسانیارشد کتابداری و اطالع

 یهاکاربر کتابخانه(. تعیین معیارهای ارزيابی رابط 0900. )عقوبي، نوروزی و ؛جالن، حريری

 .00-01، (9)00، یرسانو اطالعفصلنامه کتابداری پژوهانه. ديجیتال: رويکرد متن

طراحی و ارزيابی  یهاشاخص(. 0900. )حسنم، العابدينیينزحاجی  ؛ ومیهس، نادی راوندی

 .00-91، (00)90، سالمت مديريتديجیتال.  یهاکتابخانه

 تيساوب یريکاربردپذارزشیابی (. 0900. )یبهط، عابدينی و حسن وم، نوکاريزی

ديد  تحقیقات و فناوری از، وابسته به وزارت علوم یهادانشگاهمرکزی  یهاکتابخانه

 .010-099، (0)0، رسانیپژوهشنامه کتابداری و اطالع. کاربران

فصلنامه ديجیتال.  یهاکتابخانهارزيابی  یهاشاخص(. 0909) .يعقوب، نوروزی
 .60 -19، (9)0، یشناساطالع

صفحات وب فارسی  در کاربرمداری رابط کاربر (. تحلیلی بر0906) .يعقوب، نوروزی

 فصلنامه علوم و فناوریديجیتالی ايران و ارائه الگوی پیشنهادی.  یهاکتابخانه

 .16-90، (0)09، اطالعات
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