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چکیده
پژوهش حاضر هدف کاربردپذيری کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران ،دانشگاههای
شريف ،امیرکبیر و تهران ،است .اين پژوهش ،پیمايشی از نوع ارزيابی است و برای بررسی وضعیت معیارهای
کاربردپذيری کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران شامل معیارهای کاوش ،راهبری،
چارچوب فرمها ،وضوح و قابلیت مرور ،بهینهسازی ،راهنما ،کاربرد پنجرهها و سرعت و خطا در جامعه
موردپژوهش از يک پرسشنامه شامل  99سؤال استفاده شده است .جامعه پژوهش شامل  000011نفر از
دانشجويان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری سه دانشگاه دولتی شهر تهران به ترتیب تهران،
صنعتی امیرکبیر و صنعتی شريف بوده که از بین آنها  901نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان
نمونه انتخاب شدهاند .برای تجزيهوتحلیل يافتهها از نرمافزار  SPSSو آزمونهای  tمستقل و ANOVA

استفاده شده است .يافتهها نشان میدهد که ازنظر معیارهای کاربردپذيری ،کتابخانههای ديجیتالی مربوط به
اين سه دانشگاه در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بهطورکلی بین وضعیت کتابخانههای ديجیتالی در
معیارهای کاربردپذيری تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتیجه حاصل از بررسی نشان میدهد که توجه به
کاربردپذيری در طراحی کتابخانه ديجیتالی باعث ايجاد میل و رغبت بیشتر در کاربر برای مراجعه مکرر به
اين نوع کتابخانه میشود و موجبات تحقق اهداف سازمان مادر را فراهم میآورد.

واژههای کلیدی :ارزیابی ،دانشگاه تهران ،دانشگاههای دولتی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه
صنعتی شریف ،کاربردپذیری ،کتابخانههای رقومی
 .0دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .0دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .9کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پست الکترونیکh.adabi@ihcs.ac.ir :

فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقدمه
کتابخانهها در طول تاريخ همواره مرکز نگهداری ،بهرهبرداری و اشاعه اطالعات و دانش
بشری بودهاند .افزايش روزافزون حجم اطالعات ،گسترش سريع اينترنت ،تولید قالبهای
گوناگون اطالعاتی ،پیدايش و تحول چند رسانهایها و تمايل فزاينده پژوهشگران در
دسترسی به قالبهای الکترونیکی اطالعات ،نقش و عملکرد کتابخانهها را در جهان امروز
دستخوش تحول ساخته است ،بهگونهای که در حال حاضر ،اينترنت گستردهترين و
روزآمدترين بستر اطالعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزايش است (امین پور،
)0909؛ اما کتابخانه ديجیتالی با همه ويژگیها و مزايا ،هنوز مفهومی مبهم دارد .حتی تعريف
کامالً استانداردی از اين کتابخانهها وجود ندارد ،که موردپذيرش جهانی باشد .کتابداران
تعاريفی بر پايه مفاهیم کتابداری از آن دارند و متخصصین رايانه نیز تعاريفی فنی و شبکهای
ارائه کردهاند .فدراسیون کتابخانههای ديجیتالی 0در سال  0660تعريفی از کتابخانههای
ديجیتالی ارائه داده است که از پر استنادترين تعاريف کتابخانههای ديجیتالی است .اين
فدراسیون کتابخانههای ديجیتالی را اينگونه تعريف کرده است« :کتابخانههای ديجیتالی،
سازمانهايی هستند که کارکنان متخصص منابعی را برای گزينش ،ساختاربندی ،ايجاد امکان
دسترسی به منابع فکری ،تفسیر ،حفظ انسجام و تداوم گردآوری آثار ديجیتالی فراهم
میآورند ،بهگونهای که اين منابع برای اجتماعات مشخص يا مجموعهای از جوامع به سهولت
در دسترس قرار داشته باشد» (نادی راوندی و حاجی زينالعابدينی.)0900 ،
اصوالً هر فعالیتی ازجمله کتابخانه ديجیتالی نیازمند بازبینی و بازنگری در پروژهها،
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

نظامها ،خطمشیها ،و خدمات و برنامهريزیهای خود جهت دستیابی به ارزشافزوده و اتخاذ
تدابیری برای توسعه بیشتر است؛ بنابراين ،برای اينکه بتوان به کتابخانه ديجیتالی پويا و
کارآمدی دست يافت ،بايد تدابیر درست و صحیحی را اتخاذ کرد .اتخاذ تدابیر صحیح
نیازمند بهکارگیری معیارها و مالكهای الزم برای ارزيابیهای مداوم و توسعه و بهبود
فرآيندهای کتابخانههای ديجیتالی است .با توجه به هزينههای انسانی و مالی که برای
1. digital libraries federation
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راهاندازی اين کتابخانهها صرف میشود شايسته است جهت رسیدن به استانداردهای جهانی
تالش شود تا کاربران در میان انبوهی از منابع ديجیتالی سرگردان نشوند (نوروزی.)0909 ،
عالقه به تحقیق و توسعه در حوزه کتابخانههای ديجیتالی به سبب نوظهور بودن اين
کتابخانهها و همچنین رشد چشمگیر آنها بهسرعت در حال گسترش است .بورگمن

0

( )0110معتقد است که اين عالقهمندی را میتوان در انتشار مجالت ويژه ،برگزاری سمینارها
و کارگاههای تخصصی مشاهده نمود (تانگ و همکاران .)0110 ،0برای توسعه پايدار و
موفقیت بیشتر ،کتابخانههای ديجیتالی الزم است در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزيابی قرار
بگیرند .ازاينرو ،جهت دستیابی به کتابخانههای ديجیتالی پويا و کارآمد در مراحل مختلف
برنامهريزی ،طراحی ،پیادهسازی و توسعه نیازمند ارزيابی هستیم .ارزيابی امکان شناخت دقیق
و آگاهی بهتر از فرآيندها و عملکردها را فراهم آورده و امکان تصمیمگیریهای مناسب و
بهموقع را در اختیار میگذارد (نوروزی.)0909 ،
چنانچه ساراسويک )0110( 9اظهار میکند ،ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی غیرممکن
نیست بلکه انجام آن با مشکالتی همراه است .به همین ترتیب بورگمن و همکاران ()0110
معتقدند که ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی به خاطر گوناگونی ،پیچیدگی ،انواع ،کاربرد و
کاربران مشکل است .چادوری و چادوری )0119( 0نیز در مطالعه خويش درباره مسائل و
گرايشهای کتابخانههای ديجیتالی نتیجه میگیرند که برای ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی
ديجیتالی ساختاری پیچیده دارد و موفقیتش ،اگرچه از طريق يک ارزيابی سنجیده میشود،
اما به تعدادی از عوامل بستگی دارد .همانطور که مالحظه میشود نقطه نظرات و مالكهايی
متفاوت میتوانند در ارزيابی کتابخانه ديجیتالی مطرح شوند .بررسی کاربردپذيری نوعی از
ارزيابی کتابخانه ديجیتالی است .بیشترين پژوهش درباره ارزيابی کتابخانه ديجیتالی روی
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و بهمنظور جلوه دادن اين گوناگونی شاخصهای جديد موردنیاز است؛ يعنی کتابخانه

مطالعات کاربردپذيری متمرکز شده است .با وجود کتابخانههای ديجیتالی گوناگون در ايران
1. Borgman
2. Thong & et al
3. Saracevic
4. Chowdhury & Chowdhury
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اعم از دانشگاهی ،تخصصی و ديگر انواع ،فقط کار ارزيابی کمی در مورد آنها صورت
گرفته است که اين ناشی از نو بودن کار در اين زمینه است .در ايران پژوهشهايی در مورد
امکانسنجی کتابخانههای ديجیتالی انجام شده است اما بهرغم اهمیت ارزيابی کتابخانههای
ديجیتالی ،پژوهشهای مستندی در متون و منابع مورداشاره قرار نگرفته است؛ بنابراين ،الزم
است کتابخانههای ديجیتالی ايران نیز به دلیل اهمیت فراوان حوزه ارزيابی ازجمله
کاربردپذيری موردسنجش قرار گیرند .با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر ،ارزيابی
کاربردپذيری کتابخانههای ديجیتالی در دانشگاههای دولتی شهر تهران (صنعتی شريف،
صنعتی امیرکبیر و تهران) را مطالعه میکند .در اين مطالعه ،با استفاده از  0معیار خاص
کاربردپذيری (کاوش ،0راهبری ،0چارچوب فرمها ،9قابلیت تطابق و پیمايش ،0بهینهسازی،9
راهنما ،9کاربرد پنجرهها ،1سرعت و خطا )0کتابخانههای ديجیتالی موردنظر از نگاه کاربران
بررسی میشود.
پژوهشهايی در اين زمینه انجام شده است که در اينجا به برخی از آنها اشاره میشود:
دهقانابراهیمی ( )0900در پاياننامه خود «کاربردپذيری وبسايتهای دانشگاههای
علوم پزشکی ايران» را سنجید .دادههای پژوهش وی با استفاده از سیاهه وارسی محقق
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

ساختهای شامل  01دقیقه با  91نشانگر ،گردآوری شد .يافتههای وی نشان داد که
وبسايتهای دانشگاههای علوم پزشکی ايران ازنظر کاربردپذيری مناسب بودند.
شاخص های تعامل و کاوش به ترتیب بهترين وضعیت را در میان ديگر شاخصها داشتند.
وبسايت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای باالترين کاربردپذيری بود و سايتهايی
که در هر شاخصه دارای باالترين کاربردپذيری بودند ،بهعنوان مناسبترين الگو در نظر
گرفته شدند .نادی راوندی و حاجی زينالعابدينی ( )0900در پژوهشی با عنوان «شاخصهای
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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طراحی و ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی» شش کتابخانهی ديجیتالی موفق و استاندارد
خارجی را بهعنوان جامعه پژوهش انتخاب کرده و شاخصهای کلی برای طراحی کتابخانه-
های ديجیتالی در نظر گرفت .هر شاخص دارای زير بخشهای متفاوت برای حوزههای
کتابخانه ديجیتالی است .آنها نتیجهگیری کردند که چون مطالعهای با اين رويکرد به بررسی
شاخصهای دخیل در امر طراحی و ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی صورت نگرفته است،
بنابراين ،از يافتههای اين مطالعه میتوان در آينده بهعنوان شاخصهای طراحی و ارزيابی
کتابخانههای ديجیتالی بهره گرفت .حريری و نوروزی ( )0900در پژوهشی با عنوان «تعیین
معیارهای ارزيابی رابط کاربر کتابخانههای ديجیتالی :رويکردی متن پژوهانه» به دلیل نبود
معیارهای ويژه برای ارزيابی رابط کاربر کتابخانههای ديجیتالی ،به بررسی وسیع متون و منابع
مربوط پرداخته و سپس اين شاخصها را شناسايی و تعیین کردند .در اين پژوهش پس از
انجام کاوش در وب و پايگاههای اطالعاتی مهم ،منابع مرتبط با اين زمینه شناسايی و به 09
منبع تفکیک شدند .اين منابع با توجه به محتوا ،در سه مقوله رابط کاربر و کتابخانههای
ديجیتالی؛ کتابخانههای ديجیتالی و کاربردپذيری؛ و ساير مطالعات مرتبط با رابط کاربر
طبقهبندی شد .درنهايت پس از تحلیل محتوای متون منتخب در رابطه با معیارهای مورد استناد
و نويسندگان آنها ،معیارهای موردنظر بر اساس تعداد دفعات تکرار در متون موردمطالعه و
تعیین و برای ارزيابی رابط کاربر کتابخانههای ديجیتالی پیشنهاد گرديدند .نوروزی ()0906
در مقالهای تحت عنوان «تحلیلی بر کاربر مداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی
کتابخانههای ديجیتالی ايران و ارائه الگوی پیشنهادی» به تقويت نکات مثبت و رفع نقايص
موجود پرداخت .در مراحل مختلف تحقیق با استفاده از روش دلفی 01 ،معیار (کاوش،
سادگی) به همراه  000شاخص برای ارزيابی انتخاب شدند .جامعه موردمطالعه شامل 00
کتابخانه ديجیتالی ايران بود .نتايج تحقیق نشان داد که درمجموع از بین معیارهای
موردمطالعه ،معیارهای زبان رابط و تصحیح خطا به ترتیب با کسب میانگین امتیاز  69/90و
 99/16از کل امتیازات کسبشده توسط کتابخانههای ديجیتالی موردمطالعه ،باالترين و

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

انسجام ،راهنمايی ،طراحی ،تصحیح خطا ،نمايش اطالعات ،کنترل کاربر ،زبان رابط و

پايینترين امتیاز را به دست آوردند .نوکاريزی و عابدينی ( )0960در پژوهشی به «ارزشیابی
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کاربردپذيری وبسايت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری از ديد کاربران» پرداختند .نتايج نشان داد بهطورکلی بهکارگیری ابعاد
کاربردپذيری در وبسايت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم از ديد
کاربران در وضعیت خوبی (بیش از  91تا  )01قرار داشت .محتوا کمترين و طراحی رابط
کاربر بیشترين نمره را کسب کردند .بین میانگین نمرههای قضاوت کاربران درباره
بهکارگیری ابعاد کاربردپذيری با وضعیت مطلوب ( 01درصد) تفاوت معناداری وجود
داشت .تفاوت معناداری بین قضاوت کاربران مقاطع مختلف تحصیلی ،کاربران با سابقه
استفاده متفاوت از رايانه و اينترنت و کاربران با دوره استفاده متفاوت از وبسايت کتابخانه
مرکزی ،درباره بهکارگیری ابعاد کاربردپذيری در وبسايت کتابخانههای مرکزی دانشگاه-
های وابسته به وزارت علوم مشاهده شد؛ اما بین قضاوت کاربران زن و مرد و کاربران گروه-
های سنی مختلف تفاوتی معناداری وجود نداشت .امانالهی نیک ،علیپورحافظی و مطلبی
( )0969در مطالعهای با عنوان «ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی موسسههای پژوهشی ايران بر
اساس پروتکل ديجی کوآل» به تعیین کیفیت خدمات کتابخانههای ديجیتالی موسسههای
پژوهشی ايران بر اساس مدل ديجی کوآل پرداختند .ابزار پژوهش مصاحبه و مشاهده نظاممند
با استفاده از سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بر اساس پروتکل ديجی کوآل است .جامعه
آماری را  0کتابخانه ديجیتال فعال در مؤسسات پژوهشی ايران تشکیل میدهد .هر کتابخانه
کمتر از  91درصد امتیاز يک ابزار ارزيابی پروتکل ديجی کوآل را به دست آوردهاند.
درنتیجه کتابخانههای ديجیتال موسسههای پژوهشی ايران ازلحاظ غنای منابع از استانداردهای
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

جهانی ديجی کوآل فاصله بسیار دارند.
کويجانو و نوولو )0119( 0دريک پژوهش با عنوان «ارزيابی يک کتابخانه ديجیتالی
چندملیتی چندزبانه با کاربرد کاربردپذيری :يک رويکرد تحلیلی از يک کشور توسعهيافته»
بحث ابتدايی روی نتايجی از يک تحقیق هدفمند جهت بیان ،توصیف و اظهار چند خصیصه
کاربردپذيری در ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی در کشور مکزيک را ارائه میدهند .مطالعه
1. Quijano & Novelo
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بر ارزيابی از يک کتابخانه ديجیتالی چندملیتی و چندزبانه استوار است .ارزيابها کاربران
متخصص مکزيکی (نظیر کتابداران دانشگاهی حرفهای اسپانیايیزبان متخصص در خدمات
مرجع الکترونیکی) بودند که روی يک ابزار ارزيابی مبتنی بر معیار کاربردپذيری بهعنوان
چند الگو در کشورهای توسعهيافته اين پژوهش را انجام دادند .تساکوناس )0119( 0در
مطالعهای با عنوان «آنالیز و ارزيابی سودمندی و کاربردپذيری در خدمات اطالعاتی
الکترونیکی» الگويی را ارائه میدهد که ويژگیهای خدمات اطالعاتی الکترونیکی مرکبی
را تحلیل میکند که در تعامل کاربر و ارتباط آنها در فرآيندهای ارزيابی کاربردپذيری و
سودمندی تأثیر میگذارند .او اثرات يک بررسی تجربی روابط میان کاربردپذيری و
سودمندی را نشان میدهد ،نتیجه اين است که پارامترهای ارزيابی به هم وابسته هستند و
کاربران تفاوتهای خاصی را بین آنها نمیتوانند پیدا کنند .چادوری ،الندونی و گیب

0

( )0119در پژوهشی با عنوان «کاربردپذيری و تأثیر کتابخانههای ديجیتالی :يک بررسی»
مطالعات خاص روی کاربردپذيری و تأثیر کتابخانههای ديجیتالی در حوزههای خاص را
بررسی نموده و همچنین به اين منظور شناسايی کاربردپذيری کلی و جزئی و تأثیر مقیاسها
را موردبحث قرار دادند .نتايج مطالعات کاربردپذيری نشان داد که تعدادی از رويکردها
جهت برآورد کردن کاربردپذيری انجام شده است .بهعالوه در جنبههای فنی طراحی
کتابخانه ديجیتالی (مانند معماری ،رابط و ابزار کاوش) تعدادی از موارد کاربردپذيری مانند
بومیسازی ،جهانیسازی ،زبان ،موضوعات فرهنگی ،محتوا و رفتار اطالعاتی انسانی وجود
راهبردهای ارزيابی کاربرمدار تکرارشونده برای کتابخانههای ديجیتالی» اشاره کردند که
آزمون کاربردپذيری ،عملکرد پذيری و دسترسپذيری فرآيندها و خدمات اطالعرسانی
کتابخانه ديجیتالی جهت مهیاکردن خدمات با کیفیت برای کاربران امری اساسی است.
هدف اين مطالعه بیان تالش مداوم و طوالنیمدت جهت تدوين ارزيابیهای معنادار برای

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

دارد .برتوت 9و همکاران ( )0119در مطالعهای با عنوان «عملکرد پذيری و دسترسپذيری:

1. Tsakonas
2. Chowdhury, Londoni & Gibb
3. Bertot
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بررسی کتابخانههای ديجیتالی است .محققان دريافتند که توانايی برای ايجاد يک ارزيابی
غنی و قوی کتابخانههای ديجیتالی ،برای برآوردن نیازهای متنوع و موردعالقه کاربران وجود
دارد .تساکوناس و پپه تئودرو )0111( 0در تحلیلی با عنوان «بیان سودمندی و کاربردپذيری
در ارزيابی کتابخانههای ديجیتالی دسترسی باز» مفاهیم سودمندی و کاربردپذيری را در
ارزيابی از يک آرشیو چاپی -الکترونیکی بیان میکنند .نتايج نشان میدهند که چندين
ويژگی از سودمندی مانند سطح و رابطه اطالعات ،و در بخش کاربردپذيری ويژگیهايی
مانند آسانی استفاده و يادگیری ،تا اندازهای عملکردپذيریها را بهطور رايج در اين نظامها
برطرف میکند ،و بر تعامل و رضايت کاربران تأثیر میگذارد.
مصطفی و الزوعبی )0110( 0وبسايتهای دانشگاههای اردن را ازلحاظ کاربردپذيری
ارزيابی کردند .پژوهشگران از دو شیوه ابزارهای خودکار و پرسشنامه برای ارزيابی استفاده
کردند .ابزارهای خودکار برای ارزيابی ويژگیهای درونی وبسايت مانند زمان فروفرستی
و اندازه صفحه اچ تی ام آل و پرسشنامه (با افزودن يک طبقه به پرسشنامه ابزار وب يوز)
برای ارزيابی ويژگیهای بیرونی به کارگرفته شد .يافتهها نشان داد که سطح کاربردپذيری
وبسايتها قابلقبول (خوب) بود ،اما در برخی جنبهها مانند طراحی ،محیط رابط و نمايش،
نقايصی وجود داشت .المونت )0100( 9در مطالعهای با عنوان «ارزيابی کتابخانه ديجیتالی از
طريق سنجشهای چندگانه» نشان داد که ارزيابی خدمات و مجموعه منتخب برای رقومی
سازی میتواند دسترسی پروژه را بهعنوان ارزش کتابخانه ديجیتالی نشان دهد و به
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

درخواستهای بودجهای آينده کمک کند .وقتی کتابخانههای ديجیتالی اغلب مبتنی بر
کاربردپذيری ارزيابی میشوند ،ندرتاً کاربران در مورد ارزش يا سودمندی محتوای کتابخانه
ديجیتالی میپرسند .مجموعههای ارزشمند يا مفید کاربران اضافی را جذب کرده ،و به
آگاهی در تصمیمگیری برای پروژههای آينده کمک خواهند کرد .در اين پژوهش کتابخانه
ديجیتالی مواد آرشیوی يک موسسه آموزشی بهعنوان مطالعه موردی بکار رفت .هدف از
1. Tsakonas & Papatheodorou
2. Mustafa & Al-zouabi
3. Lamount

66

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...

اين پژوهش تعیین اينکه چطور کاربران در مورد سودمندی و ارزش مجموعهها در کتابخانه
ديجیتالی سؤال میکنند .ترکیب دادههای کیفی و کمی تجزيهوتحلیل شدند که ابعاد
چندگانه و نقاط دادهای میتواند منجر به نتايج کاربردی و جامع شوند .پژوهش پیشنهادهای
خاصی برای بهبود کتابخانه ديجیتالی موردبررسی و نتايج کاربردی برای ديگر کتابخانههای
ديجیتالی ارائه داد.
از پیشینههای پژوهش اين جمعبندی حاصل میشود که اغلب پژوهشهای مرتبط با
حوزه کتابخانه ديجیتالی در زمره کاربردپذيری قرار میگیرند که اکثر متون و منابع
موردمطالعه در زمینه کتابخانه ديجیتالی و کاربردپذيری در محورهای ارزيابی ،طراحی و
کاربران به بررسی معیارها و فاکتورهای مربوط به آنها میپردازند .با تعريف کاربردپذيری
نظام بهعنوان يک اصل ،و بهکارگیری مشاهده و اندازهگیری میتوان مالكهايی برای ايجاد
و حفظ نظامهای اطالعاتی بهمنظور دستیابی به رضايت ،کارايی ،سودمندی و حمايت از
کاربران اين نظامها طراحی کرد.
هدفهای کلی اين پژوهش ،شناسايی وضعیت کاربردپذيری و بررسی تفاوت وضعیت
آن در کتابخانههای جامعه موردمطالعه از نگاه کاربران است .اهداف فرعی آن شاخصهای
کاوش ،راهبری ،چارچوب فرمها ،قابلیت تطابق و پیمايش ،بهینهسازی ،راهنما ،کاربرد
پنجرهها ،سرعت و خطا کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه از نگاه کاربران است.
پرسش اصلی پژوهش و پرسشهای اساسی در ادامه بیان شده اند:
وضعیت کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران در معیارهای کاربردپذيری
(کاوش ،راهبری ،چارچوب فرمها ،قابلیت تطابق و پیمايش ،بهینهسازی ،راهنما ،کاربرد
 -0وضعیت ارزيابی کلی کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران از نگاه
کاربران به تفکیک دانشگاه چگونه است؟
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی کاوش از نگاه کاربران
چگونه است؟

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

پنجرهها ،سرعت و خطا) از نگاه کاربران چگونه است؟
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 -9وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی راهبری از نگاه کاربران
چگونه است؟
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی چارچوب فرمها از
نگاه کاربران چگونه است؟
 -9وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی قابلیت تطابق و پیمايش
از نگاه کاربران چگونه است؟
 -9وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی بهینهسازی از نگاه
کاربران چگونه است؟
 -1وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی راهنما از نگاه کاربران
چگونه است؟
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی کاربرد پنجرهها از نگاه
کاربران چگونه است؟
 -6وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی سرعت و خطا از نگاه
کاربران چگونه است؟
فرضیههايی که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است:
 -0کمتر از  91درصد جامعه آماری پژوهش معیار کاربردپذيری را در تهیه کتابخانههای
ديجیتالی به کار بردهاند.
 -0بین کتابخانههای ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت معناداری به لحاظ مراعات معیار
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

کاربردپذيری وجود دارد.

روش پژوهش
اين پژوهش توصیفی بر مبنای شیوه توصیفی و پیمايشی است .ما در اين پژوهش جهت
گردآوری اطالعات از يک پرسشنامه استفاده میکنیم که آن بر اساس نمونه پرسشنامه
موجود در گزارش مربوط به کمیته مشترك نظامهای اطالعاتی (جی .آی .اس .سی 0).با
1. http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=standrewsuniversitylibraryimagecollection&src=alpha
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عنوان مطالعات کاربردپذيری -ويرايش دوم ،مارس سال  0110است .درواقع يکی از
فعالیتهای اين کمیته مطالعه درباره کاربردپذيری و دسترسپذيری در محیط اطالعاتی است
و در همین راستا چارچوبی با عنوان چارچوب کاربردپذيری و دسترسپذيری را تدوين
نموده است که هدف آن توانمندسازی طراحان حوزه کتابخانههای ديجیتالی در بهکارگیری
روششناسیها و فنون مناسب برای هر جنبه از کار در هر سطح و مرحله ويژه است تا
کتابخانههای ديجیتالی واقعی با ويژگیهای کاربردپذيری و دسترسپذيری تولید شود .اين
پرسشنامه شامل  9سؤال مربوط به مشخصات فردی و  99سؤال مربوط به معیارهای خاص
کاربردپذيری است که  0معیار فرعی کاوش ،راهبری ،چارچوب فرمها ،وضوح و قابلیت
مرور ،بهینهسازی ،راهنما ،کاربرد پنجرهها ،سرعت و خطا را در برمیگیرد .در اين پرسشنامه
برای امتیازدهی به سؤاالت از طیف لیکرت با رتبهبندی کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،
مخالفم و کامالً مخالفم استفاده شده است .دانشجويان سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری دانشگاههای تهران ،صنعتی امیرکبیر و صنعتی شريف بهعنوان جامعه آماری
پژوهش در نظر گرفته شدند .ازاينجهت که کتابخانههای ديجیتال اين دانشگاهها فعال و تا
حدی به معیارهای معمول آن نزديکتر هستند .در اين پژوهش از نمونهگیری تصادفی
طبقهای استفاده شده است و حجم نمونه از طريق جدول برآورد مورگان 0و کرجسی

0

محاسبه شده است که بر طبق اين جدول از میان جامعه  000011نفری يک نمونه  910نفری
بهعنوان کاربران کتابخانه ديجیتالی انتخاب شده است .بهمنظور سنجش میزان روايی
پرسشنامه آن را جهت تأيید محتوايی در اختیار سه تن آر متخصصین اين حوزه قرار داد که
پس از اظهارنظر آنها اصالحات کلی انجام گرفت .جهت سنجش پايايی اين پرسشنامه
پیشآزمونی بر روی ده درصد از کاربران مشابه با نمونه موردنظر اجرا شد .پرسشنامه بهوسیله
 90کاربر تکمیل شد و سپس آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پايايی آن اجرا گرديد.

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

پرسشنامه اين پژوهش از روايی محتوايی استفاده شده است که پژوهشگر پس از آمادهسازی

پس از ورود دادهها ،ضريب آلفای کرونباخ  1/01به دست آمد که اين رقم بیانگر پايايی
1. Morgan
2. Krejcie
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قابل قبولی بر اين پرسشنامه است .جهت تجزيهوتحلیل دادههای اين پژوهش از آزمونهای
دوجملهای t ،مستقل و تحلیل واريانس يکطرفه ( )ANOVAدر سطح معناداری 1/19
استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیارهای کاربردپذيری (کاوش،
راهبری ،چارچوب فرمها ،قابلیت تطابق و پیمايش ،بهینهسازی ،راهنما ،کاربرد پنجرهها،
سرعت و خطا) از نگاه کاربران چگونه است؟
جدول  .1وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه در معیارهای کاربردپذیری
معیارهای کاربردپذيری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

کلی

910

0/99

1/01

بهینهسازی

910

0/91

1/99

راهنما

910

0/90

1/00

قابلیت تطابق و پیمايش

910

0/91

1/91

کاوش

910

0/91

1/09

چارچوب فرمها

910

0/90

1/99

کاربرد پنجرهها

910

0/90

1/00

راهبری

910

0/99

1/91

سرعت و خطا

910

0/00

1/00

جدول  0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران را نشان میدهد
و مطابق آمار اين جدول در ارزيابی کلی کاربردپذيری میانگین بهدستآمده  0/99و انحراف
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

معیار  1/01بوده است .افزون بر اين معیار بهینهسازی با میانگین  0/91و انحراف معیار 1/99
بیشترين و معیار سرعت و خطا با میانگین  0/00و انحراف معیار  1/00کمترين مقدار میانگین
را به خود اختصاص دادهاند .ذکر اين نکته الزم است که مقدار میانگین بهدستآمده برای
ارزيابی کلی کاربردپذيری کمتر از میانگین مورد انتظار بر اساس مقیاس ارزيابی طیف
لیکرت يعنی عدد  9است .به همین ترتیب بیشترين میانگین متعلق به معیار بهینهسازی کمتر
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از میانگین حد انتظار ( )9است .اين تفاوت را میتوان با توجه به شاخصهای مربوط به اين
دو معیار نشان داد که کاربر کتابخانه ديجیتالی در هنگام استفاده اين احساس را خواهد داشت
و نیز با توجه به سؤاالت مربوط به اين دو معیار در پرسشنامه بررسی کرد که کاربر اين
شاخصها را در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه بهطور متفاوتی در کاربرد مشاهده کند .در مورد
معیار بهینهسازی کاربردپذيری ،کاربر کتابخانه ديجیتالی هنگام استفاده خود را شايد در
محیط پیچیدهای ببیند که بدون تجربه قبلی موفق به دستیابی به نیاز اصلی خود نشود؛ اما معیار
سرعت و خطای کاربردپذيری را اينچنین میتوان توصیف کرد که کاربر آنچه را که در
رسیدن به هدف موردنظر خود مؤثر است ،مفید نداند و باعث صرف زمان زيادی شود ،و
درنتیجه از انگیزه او برای مراجعه بعدی کاسته میشود.
 .0وضعیت ارزيابی کلی کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران از نگاه
کاربران به تفکیک دانشگاه چگونه است؟
جدول  .2وضعیت ارزیابی کلی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی
جامعه موردمطالعه به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
کلی

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی امیرکبیر

009

0/91

1/91

صنعتی شريف

009

0/90

1/99

تهران

091

0/99

1/90

همانطور که در جدول  0مشاهده میکنیم در ارزيابی کلی کاربردپذيری جامعه
موردمطالعه ،کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با میانگین  0/91و انحراف معیار
کمترين مقدار میانگین را به خود اختصاص دادهاند .هرچند دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای
میانگین بیشتری است اما تفاوت چندانی بین آنها ديده نمیشود که اين موضوع میتواند
مربوط به وضعیت مشاهدهشده شاخصهای موجود برای ارزيابی کلی کاربردپذيری در
کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه باشد تا کاربران اين کتابخانهها تا حدودی در مورد اين

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

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

معیار عقیده نسبتاً يکسانی داشته باشند .بهعبارتديگر سؤاالت پرسشنامه درباره اين معیار
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احساس رضايت را در کاربران اين سه دانشگاه به وجود آورده است تا عقیده مشابهی داشته
باشند .از سوی ديگر بیشترين میانگین بهدستآمده برای ارزيابی کلی کاربردپذيری متعلق
به دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )0/9است که خود از میانگین مورد انتظار اندازهگیری ( )9پايین
تراست و اين بدين مفهوم است که در يک ارزيابی کلی کاربردپذيری ،هیچيک از
کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه نتوانستهاند نمره متوسط ارزيابی را کسب
کنند.
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی کاوش از نگاه کاربران
چگونه است؟
جدول  .8وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی جستجو به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
کاوش

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی امیرکبیر

009

0/90

1/09

تهران

091

0/90

1/90

صنعتی شريف

009

0/90

1/91

چنانچه آمار جدول  9نشان میدهد معیار فرعی کاوش در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با میانگین  0/90و انحراف معیار  1/09بیشترين و در کتابخانه ديجیتالی
دانشگاه صنعتی شريف با میانگین  0/90و انحراف معیار  1/91کمترين میانگین را به خود
اختصاص داده است .اين تفاوت به دلیل شاخصهای مربوط به معیارهای کاوش برای
کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که کاربران آن میتوانند بهراحتی انواع
کاوش را با توجه به نوع مدرك موردنیاز خود داشته باشند و به همین دلیل نسبت به کتابخانه-
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های ديجیتالی ديگر احساس رضايت بیشتری کنند .همچنین میتوان مشاهده کرد که
وضعیت معیار فرعی کاوش در کتابخانههای ديجیتالی موردمطالعه نسبت به میانگین مورد
انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر است که نشاندهنده اين است که کتابخانههای
ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه نتوانستند نمره متوسط در معیار فرعی کاوش را کسب
کنند.

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...

 -9وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی راهبری از نگاه کاربران
چگونه است؟
جدول  .4وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی راهبری به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
راهبری

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی امیرکبیر

009

0/99

1/90

تهران

091

0/90

1/91

صنعتی شريف

009

0/90

1/01

همانطور که جدول  0نشان میدهد معیار فرعی راهبری در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با میانگین  0/99و انحراف معیار  1/90بیشترين مقدار را به خود اختصاص
داده است و کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای تهران و صنعتی شريف به ترتیب با کسب
مشترك میانگین مساوی  0/90و انحراف معیارهای  1/91و  1/01در رتبههای دوم و سوم به
لحاظ مقدار میانگین قرار گرفتهاند؛ بنابراين کمترين مقدار میانگین متعلق به دانشگاه صنعتی
شريف است .معیار راهبری میتواند يکی از مهمترين فاکتورها برای کتابخانه ديجیتالی باشد
که کاربر بتواند بهراحتی از آن استفاده کند .شاخصهای مربوط به معیار راهبری اين اهمیت
را نشان می دهد که تا حدودی موجب رضايت کاربران کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر نسبت به کتابخانههای ديجیتالی دو دانشگاه ديگر گرديده است .ولی بیشترين
میانگین بهدستآمده برای معیار فرعی راهبری متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( )0/99خود
از میانگین مورد انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر است و اين نشان میدهد که هیچيک
از کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه نتوانستهاند در معیار فرعی راهبری نمره
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی چارچوب فرمها از
نگاه کاربران چگونه است؟
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جدول  .7وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
در معیار فرعی چارچوب فرمها به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
چارچوب فرمها

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی امیرکبیر

009

0/99

1/91

تهران

091

0/99

1/91

صنعتی شريف

009

0/91

1/90

چنانچه جدول  9نشان میدهد معیار فرعی چارچوب فرمها به ترتیب در کتابخانههای
ديجیتالی دانشگاههای تهران و صنعتی امیرکبیر بهطور مشترك با کسب میانگین برابر 0/99
و انحراف معیارهای  1/91و  1/91بیشترين و در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی شريف با
میانگین  0/91و انحراف معیار  1/90کمترين مقدار میانگین را به خود اختصاص داده است.
در شاخصهای مربوط به معیار چارچوب فرمها میتوان تا حدودی شباهت اين شاخصها
را در کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای تهران و صنعتی امیرکبیر ديد که کاربران آنها
عقیده نسبتاً يکسانی از خود نشان دادهاند؛ اما بیشترين میانگینهای بهدستآمده برای معیار
فرعی چارچوب فرمها ( )0/99نسبت به میانگین مورد انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر
است که نشان میدهد هیچيک از کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه نتوانستهاند
نمره متوسط را کسب کنند.
 -9وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی قابلیت تطابق و پیمايش
از نگاه کاربران چگونه است؟
جدول  .2وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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در معیار فرعی وضوح و قابلیت مرور به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
قابلیت تطابق و پیمايش

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

تهران

091

0/90

1/91

صنعتی امیرکبیر

009

0/91

1/90

صنعتی شريف

009

0/99

1/99

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...

همانطور که جدول  9نشان میدهد معیار فرعی قابلیت تطابق و پیمايش در کتابخانه
ديجیتالی دانشگاه تهران با میانگین  0/90و انحراف معیار  1/91بیشترين و در کتابخانه
ديجیتالی دانشگاه صنعتی شريف با میانگین  0/99و انحراف  1/99کمترين مقدار میانگین را
به خود اختصاص دادهاند .اين تفاوت در سه سطح مختلف وجود دارد که میتواند به خاطر
شاخصهای مربوط به معیار قابلیت تطابق و پیمايش باشد که در سه کتابخانه ديجیتالی
متفاوت باشند و ازاينرو کاربران آنها را تا اندازهای متفاوت ساخته است .ولی بیشترين
میانگین بهدستآمده برای معیار فرعی قابلیت تطابق و پیمايش در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه
تهران از میانگین مورد انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر است يعنی هیچيک از کتابخانه-
های ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه در اين معیار فرعی قابلیت تطابق و پیمايش نتوانستهاند
نمره متوسط را کسب کنند.
 -9وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی بهینهسازی از نگاه
کاربران چگونه است؟
جدول  .2وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
در معیار فرعی بهینهسازی به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
بهینهسازی

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی شريف

009

0/10

1/99

صنعتی امیرکبیر

009

0/91

1/99

تهران

091

0/96

1/01

همانطور که از جدول  1پیداست معیار فرعی بهینهسازی در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه
دانشگاه تهران با میانگین  0/96و انحراف معیار  1/01کمترين مقدار میانگین را به خود
اختصاص داده است .در بین معیارهای کاربردپذيری مربوط به کتابخانههای ديجیتالی جامعه
موردمطالعه معیار فرعی بهینهسازی بیشترين میانگین را به خود اختصاص داده است.
شاخصهای مربوط به معیار بهینهسازی میتواند ازلحاظ محتوايی برای کتابخانه ديجیتالی
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مهم باشد تا کاربر بتواند بهآسانی به آن دسترس داشته باشد؛ اما با میانگینهای بهدستآمده
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در معیار فرعی بهینهسازی برای کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه از میانگین مورد
انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر است که نشان میدهد هیچيک از کتابخانههای
ديجیتالی موردمطالعه نتوانستهاند نمره متوسط را کسب کنند.
 -1وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی راهنما از نگاه کاربران
چگونه است؟
جدول  .3وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی راهنما به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
راهنما

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی امیرکبیر

009

0/99

1/09

تهران

091

0/99

1/90

صنعتی شريف

009

0/90

1/99

همانطور که جدول  0نشان میدهد معیار فرعی راهنما در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با میانگین  0/99و انحراف معیار  1/09بیشترين و در کتابخانه ديجیتالی
دانشگاه صنعتی شريف با میانگین  0/90و انحراف معیار  1/99کمترين مقدار میانگین را به
خود اختصاص داده است .معیار فرعی راهنما در بین معیارهای کاربردپذيری از عوامل اصلی
کتابخانههای ديجیتال است که کاربر برای استفاده آسان میتواند از آن بهطور دائم استفاده
کند .شاخصهای مربوط به معیار راهنما اين خاصیت را بهخوبی نشان خواهد داد که میتواند
در کل کتابخانه ديجیتالی مورداستفاده کاربر قرار بگیرد و او را مرحلهبهمرحله هدايت کند.
ولی بیشترين میانگین بهدستآمده برای کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در معیار
فرعی راهنما خود از میانگین مورد انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر است يعنی در معیار
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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فرعی راهنما هیچيک از کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه نتوانستهاند نمره متوسط
را کسب کنند.
 -0وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی کاربرد پنجرهها از نگاه
کاربران چگونه است؟

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...

جدول  .8وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
در معیار فرعی کاربرد پنجرهها به تفکیک دانشگاه
معیار فرعی
کاربرد پنجرهها

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

صنعتی امیرکبیر

009

0/90

1/00

صنعتی شريف

009

0/90

1/90

تهران

091

0/90

1/91

همانطور که جدول  6نشان میدهد معیار فرعی کاربرد پنجرهها در کتابخانه ديجیتالی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با میانگین  0/90و انحراف معیار  1/00بیشترين و در کتابخانه
ديجیتالی دانشگاه تهران با میانگین  0/90و انحراف معیار  1/91کمترين مقدار میانگین را به
خود اختصاص داده است .شاخصهای مربوط به معیار کاربرد پنجرهها میتواند کاربرد اين
معیار را در همه کتابخانههای ديجیتالی نشان دهد که کاربران در مرحلهای از کاربرد با آن
سروکار دارند که میتواند برای هدايت آنها مؤثر باشد .با وجود بیشترين میانگین
بهدستآمده برای معیار فرعی کاربرد پنجرهها در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اما از میانگین مورد انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر است و اين بدين مفهوم است که
در معیار فرعی کاربرد پنجرهها هیچيک از کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه
نتوانستهاند نمره متوسط را کسب کنند.
 -6وضعیت کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در معیار فرعی سرعت و خطا از نگاه
کاربران چگونه است؟
جدول  .10وضعیت کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
معیار فرعی
سرعت و خطا

دانشگاهها

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

تهران

091

0/99

1/91

صنعتی امیرکبیر

009

0/00

1/09

صنعتی شريف

009

0/00

1/96
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در معیار فرعی سرعت و خطا به تفکیک دانشگاه
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همانطور که جدول  01نشان میدهد معیار فرعی سرعت و خطا در کتابخانه ديجیتالی
دانشگاه تهران با میانگین  0/99و انحراف معیار  1/91بیشترين و در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه
صنعتی شريف با میانگین  0/00و انحراف معیار  1/96کمترين مقدار میانگین را به خود
اختصاص داده است .معیار سرعت و خطا در بین ديگر معیارهای کاربردپذيری کمترين
میانگین را به خود اختصاص داده است .با توجه به شاخصهای مربوط به اين معیار میتوان
ضعف اين معیار را در کتابخانههای ديجیتالی مشاهده کرد که تا حدودی کاربران از آن
احساس رضايت نداشته باشند؛ اما آنچه بیشترين میانگین برای معیار فرعی سرعت و خطا
متعلق به دانشگاه تهران است ولی از میانگین مورد انتظار مقیاس اندازهگیری ( )9پايینتر
است که هیچيک از کتابخانههای ديجیتالی سه دانشگاه موردمطالعه نتوانستهاند نمره متوسط
را کسب کنند.
فرضیه اول :کمتر از  91درصد جامعه آماری پژوهش معیار کاربردپذيری را در تهیه
کتابخانههای ديجیتالی به کار بردهاند.
جدول  .12مقایسه میانگین جامعه آماری پژوهش
در کاربرد معیار کاربردپذیری جهت تهیه کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
معیارها
کلی
کاوش
راهبری
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چارچوب فرمها
قابلیت تطابق و پیمايش
بهینهسازی
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جنسیت

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

مرد

001

0/99

1/01

زن

090

0/99

1/09

مرد

001

0/90

1/09

زن

090

0/91

1/09

مرد

001

0/06

1/99

زن

090

0/90

1/90

مرد

001

0/90

1/99

زن

090

0/90

1/99

مرد

001

0/99

1/90

زن

090

0/90

1/06

مرد

001

0/90

1/91

زن

090

0/99

1/00

ارزیابی کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای...
معیارها

جنسیت

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

مرد

001

0/90

1/09

زن

090

0/90

1/91

مرد

001

0/06

1/00

زن

090

0/91

1/00

مرد

001

0/01

1/09

زن

090

0/91

1/90

راهنما
کاربرد پنجرهها
سرعت و خطا

جدول  .18معیار کاربردپذیری در ایجاد کتابخانه دیجیتالی
معیار

میانگین

انحراف معیار

درصد

سطح معناداری

کاربردپذيری

1/91

1 /9

%09

1/119

سطح 1/19
دادههای آماری مربوط به میزان به کار بردن معیار کاربردپذيری جهت تهیه کتابخانههای
ديجیتالی توسط جامعه آماری پژوهش در جدولهای  00و  09نشان داده شده است .برای
پاسخ به فرضیه اول از آزمون دوجملهای استفاده شده است .ازاينرو که عامل جنسیت (مرد
و زن) بهمنزله جامعه آماری پژوهش در کاربرد معیار کاربردپذيری جهت کتابخانههای
ديجیتالی بکار رفتهاند .لذا فرضیه صفر ( ،)H0بیش از  %91جامعه آماری معیار کاربردپذيری
در ايجاد کتابخانههای ديجیتالی به کار بردهاند و فرضیه خالف ( ،)H1کمتر از  %91جامعه
آماری معیار کاربردپذيری در ايجاد کتابخانههای ديجیتالی به کار بردهاند ،تعريف میشود.
همانگونه که داده جدول  09نشان میدهد مقدار  pمربوط به بکار بردن معیار کاربردپذيری
در کتابخانههای ديجیتالی برابر  1/119است که اين مقدار از مقدار  1/19کوچکتر است؛
معیار کاربردپذيری را در سطح اطمینان  1/69تهیه کتابخانههای ديجیتالی به کار بردهاند.
فرضیه دوم :بین کتابخانههای ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت معناداری به لحاظ
مراعات معیار کاربردپذيری وجود دارد.
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بنابراين فرض صفر ما رد میشود و نتیجه گرفته میشود کمتر از  %91جامعه آماری پژوهش
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جدول  .14بررسی تفاوت معناداری به لحاظ مراعات معیار کاربردپذیری
بین کتابخانههای دیجیتالی جامعه موردمطالعه
کتابخانههای ديجیتالی

میانگین

سطح معناداری

معیارها

تهران صنعتی امیرکبیر

-1/199

1/90

صنعتی شريف

-1/119

1/69

صنعتی امیرکبیر تهران

1/199

1/90

صنعتی شريف

1/190

1/90

صنعتی شريف تهران

1/119

1/69

صنعتی امیرکبیر

-1/190

1/90

تهران صنعتی امیرکبیر

-1/109

1/00

صنعتی شريف

1/191

1/90

صنعتی امیرکبیر تهران

1/109

1/00

صنعتی شريف

1/010

1/10

صنعتی شريف تهران

-1/191

1/90

صنعتی امیرکبیر

-1/010

1/10

تهران صنعتی امیرکبیر

-1/199

1/00

صنعتی شريف

-1/110

1/09

صنعتی امیرکبیر تهران

1/199

1/00

صنعتی شريف

1/101

1/99

صنعتی شريف تهران

1/110

1/09

صنعتی امیرکبیر

-1/101

1/99

تهران صنعتی امیرکبیر

1/119

1/69

صنعتی شريف

1/190

1/90

چارچوب

صنعتی امیرکبیر تهران

-1/119

1/69

فرمها

صنعتی شريف

1/190

1/00

صنعتی شريف تهران

-1/190

1/90

صنعتی امیرکبیر

-1/190

1/00

تهران صنعتی امیرکبیر

1/191

1/00

قابلیت تطابق

صنعتی شريف

1/100

1/09

و پیمايش

صنعتی امیرکبیر تهران

-1/191

1/00

صنعتی شريف

1/190

1/90

کلی

کاوش

راهبری
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معیارها

صنعتی شريف تهران

-1/100

1/09

صنعتی امیرکبیر

-1/190

1/90

تهران صنعتی امیرکبیر

-1/101

1/00

صنعتی شريف

-1/000

1/10

صنعتی امیرکبیر تهران

1/101

1/00

صنعتی شريف

-1/190

1/90

صنعتی شريف تهران

1/000

1/10

صنعتی امیرکبیر

1/190

1/90

تهران صنعتی امیرکبیر

-1/190

1/90

صنعتی شريف

1/161

1/09

صنعتی امیرکبیر تهران

1/190

1/90

صنعتی شريف

1/000

1/19

صنعتی شريف تهران

-1/161

1/09

صنعتی امیرکبیر

-1/000

1/19

تهران صنعتی امیرکبیر

-1/196

1/09

صنعتی شريف

1/110

1/60

کاربرد

صنعتی امیرکبیر تهران

1/196

1/09

پنجرهها

صنعتی شريف

1/191

1/09

صنعتی شريف تهران

-1/101

1/60

صنعتی امیرکبیر

-1/191

1/09

تهران صنعتی امیرکبیر

1/196

1/09

صنعتی شريف

1/009

1/10

سرعت و

صنعتی امیرکبیر تهران

-1/196

1/09

خطا

صنعتی شريف

1/191

1/99

صنعتی شريف تهران

-1/009

1/10

صنعتی امیرکبیر

-1/191

1/99

بهینهسازی

راهنما

سطح معناداری 1/19
دادههای آماری مربوط به بررسی تفاوت به لحاظ مراعات معیار کاربردپذيری بین
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کتابخانههای ديجیتالی

میانگین

سطح معناداری

کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران در جدول  00عرضه شده است .برای
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پاسخ به فرضیه دوم از آزمون تحلیل واريانس يکطرفه ( )ANOVAاستفاده میشود که
در آن فرضیه صفر ( )H0بین کتابخانههای ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت معنیداری
وجود ندارد و فرضیه خالف ( )H1بین کتابخانههای ديجیتالی جامعه آماری پژوهش تفاوت
معنیداری وجود دارد ،تعريف شده است .همانگونه که دادههای جدول  00نشان میدهد
مقدار  pبه لحاظ مراعات معیارهای (کلی ،کاوش ،راهبری ،چارچوب فرمها ،قابلیت تطابق
و پیمايش و کاربرد پنجرهها) کاربردپذيری در کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی
شهر تهران ،بیشتر از  1/19است که نشان میدهد به لحاظ مراعات اين معیارهای
کاربردپذيری در کتابخانههای جامعه موردمطالعه در سطح اطمینان  1/69تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ اما مقدار  pبه لحاظ مراعات معیارهای (بهینهسازی ،راهنما ،سرعت و خطا)
کاربردپذيری در کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه بین دانشگاههای صنعتی شريف-
تهران ( ،)1/10امیرکبیر -صنعتی شريف ( ،)1/19تهران -صنعتی شريف ( )1/10و صنعتی
شريف -تهران ( )1/10کمتر از  1/19است يعنی تفاوت معناداری در سطح اطمینان 1/69
وجود دارد؛ اما در کل معیار کاربردپذيری میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر تأيید میشود
و بین کتابخانههای ديجیتالی جامعه موردمطالعه در مراعات معیار کاربردپذيری تفاوت
معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
کتابخانههای ديجیتالی با توجه به ماهیتشان ازنظر محتوا ،اندازه و نوع امکانات و خدماتی که
ارائه میدهند ،تفاوتهايی دارند؛ اما ازآنجاکه در ايجاد تمامی اين کتابخانهها هدفها و
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وظايف خاصی در جهت ارائه خدمات اطالعاتی لحاظ میشود ،ارزيابی کتابخانههای
ديجیتالی در جهت برقراری ارتباط مناسب با کاربران ،اهمیت ويژهای دارد .يک کتابخانه
ديجیتالی بهطور طبیعی طیف وسیعی از کاربران را تحت پوشش قرار میدهد؛ بنابراين ،الزم
است بهمنظور برآورده نمودن نیازهای اطالعاتی آنها خدمات گسترده و متنوعی را متناسب
با نیازهای کاربران به آنها ارائه کنند .در طول سالهای اخیر بحث پیرامون بررسی و ارزيابی
کاربردپذيری مطرح بوده و توجه پژوهشگران حوزههای مختلف ازجمله پژوهشگران حوزه
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علم اطالعات و دانششناسی را به خود جلب نموده است .متون و منابع گوناگون تعاريف و
مفاهیم مربوط به اين مراحل و سطوح ارزيابی کتابخانه ديجیتالی را اشاره کردهاند و درك
مفهوم کاربردپذيری را مبتنی بر تئوری تعامل انسان و رايانه میدانند که میزان رضايت،
کارايی و بازدهی را رسیدن به هدفی ويژه در محیط خاص تعريف کردهاند .يکی از
ويژگیهای کتابخانه ديجیتالی مفید و مؤثر ،میزان کاربردپذيری کتابخانه ديجیتالی است که
با توجه به آن میتواند تأثیر مثبتی بر ارائه خدمات از طريق کتابخانه ديجیتالی داشته باشد.
کاربردپذيری در کتابخانه ديجیتالی میتواند با تأثیرگذاری بر رفتار بازديد کاربران ،در
استفاده کارآمد و نیز بهرهگیری بیشتر از خدمات موجود در کتابخانه ديجیتالی تأثیرگذار
باشد و عدم توجه به کاربردپذيری کتابخانه ديجیتالی باعث کاهش بازده نظام ،نارضايتی
کاربران شود .همچنین در راستای افزايش کاربردپذيری کاربران ،نهتنها بايد بهگونهای عمل
شود که سیستم بتواند کاربران را در يافتن منابع اطالعاتی مفید ياری کند ،بلکه بايد بتواند
میزان تعامل کاربران با سیستم و همچنین تعامل کاربر با کاربران ديگر را افزايش دهد .چون
عالوه بر محتوای مجموعه ،تعامل کاربران با يکديگر نیز میتواند منبع خوبی برای ارتقاء
دانش و دانشافزايی محسوب شود؛ بنابراين هنگام طراحی مدلهايی برای ارزيابی کتابخانه
ديجیتالی بايد به اين مسئله توجه نمود.
با توجه به اينکه نمونه پژوهش های مشابهی در ايران انجام نشده اما در کل میتوان با
توجه به پژوهشهای موازی اينگونه بیان کرد که تحقیق حاضر با پژوهشهای نوکاريزی و
عابدينی ( ،)0960نوروزی ( )0906همسو بوده که با توجه به يافتههای پژوهش ،در بین
معیارهای کاربردپذيری برای بررسی وضعیت کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی
ندارد؛ اما در بررسی وضعیتهای مربوط به معیارهای فرعی میتوان گفت در بین معیارهای
کاربردپذيری ،معیارهای بهینهسازی و سرعت و خطا به ترتیب بیشترين و کمترين میانگین را
به خود اختصاص دادهاند  .ولی به خاطر اندك تفاوتی که بین معیارها وجود دارد ما
بهطورکلی نمیتوانیم بگويیم تفاوت معنیداری بین آنها وجود دارد .همچنین با توجه به
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شهر تهران و همچنین میانگین بهدستآمده مشاهده گرديد که تفاوت زيادی بین آنها وجود

نتايج پژوهش حاضر و وجود شاخصهای مربوط به معیارهای کاربردپذيری مشاهده میکنیم
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که کتابخانههای ديجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران نیازمند بازبینی و ارتقای کیفیت در
اين شاخصها هستند که با وجود معیارهای اساسی و اصلی برای اين کتابخانههای ديجیتالی
و مؤثر برای استفاده آسان کاربر توجه به سطح ارتقای کیفی نسبت به ساير معیارها ضروری
است .مديران و توسعهدهندگان کتابخانههای ديجیتالی بايد تالش کنند بهطور مداوم خدماتی
را در کتابخانه ديجیتالی خود ارائه دهند که نیازهای مخاطبان گروههای سنی مختلف ،سطوح
متفاوت ،و دارای تجربیات گوناگون را مرتفع سازد و منجر به افزايش رضايتمندی کاربران
از خدمات آن کتابخانه ديجیتالی شود .توجه به کاربردپذيری در طراحی کتابخانه ديجیتالی
باعث ايجاد میل و رغبت بیش تر در کاربر برای مراجعه مکرر به کتابخانه ديجیتالی میشود
و موجبات تحقق اهداف سازمان مادر را فراهم میآورد؛ بنابراين ،از وظايف مديران،
کتابداران و متخصصان کتابخانه ديجیتالی است که به اين مسائل آگاهی و اهمیت کافی
داشته باشند و در عصر فناوری اطالعات ،تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بتوانند اين
امکانات و تجهیزات را تهیه کنند تا برای کاربران دانشگاهی ،کاربرد کتابخانه ديجیتالی
بهصورت حرفهای و کارآمد در همه سطوح فراگیر شود .با توجه به يافتههای پژوهش میتوان
اين پیشنهادها را توصیه کرد:
 -0بازبینی در روشهای ارزيابی کاربردپذيری برای محتوای کتابخانههای ديجیتالی.
 -0استفاده از ديگر روشهای ارزيابی کاربردپذيری مانند مشاهده يا مصاحبه برای
کتابخانههای ديجیتالی.
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