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مطالعات دانششناسی
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تاريخ دريافت69/20/21 :
تاريخ پذيرش69/21/11:

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزيابی کیفی پورتالهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور بر اساس الگوی
ارزشیابی کیفی وب کیو .ای .ام .بوده است .نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش حاضر ،پیمايشی –
توصیفی بود .جامعه آماری پژوهش ،پورتالهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سال  1361بوده که
تعداد  30پورتال مشاهده و امتیازدهی شده است .برای گردآوری دادهها از مشاهده مستقیم و بر اساس سیاهه
وارسی انجام شده است که بر اساس الگوی ارزيابی کیفی وب و مبتنی بر استاندارد ايزو  6109-1انجام شده
است .يافتهها نشان میدهد که ازلحاظ معیار اصلی «کاربردپذيری» با میانگین  2/36در وضعیت متوسط
ارزيابی شدند و ازلحاظ «قابلیت عملکرد» میانگین کل  2/02در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و همچنین
ازلحاظ معیار «قابلیت اطمینان» میانگین کل  2/12در وضعیت متوسط به باال قرار دارند و ازنظر «شاخص
کارايی» با میانگین  2/222نیز در وضعیت مطلوبی ارزيابی شدند .نتايج نشان میدهند که پورتالهای
موردپژوهش ازنظر شاخص کارايی وب کیو ایام در رتبه اول ،قابلیت اطمینان (اعتبار) در رتبه دوم،
کاربردپذيری در رتبه سوم و قابلیت عملکرد در رتبه آخر قرار دارند؛ يعنی پورتالهای موردپژوهش ازنظر
معیارهای «کاربردپذيری» و «قابلیت عملکرد» دچار نقاط ضعف بیشتری هستند؛ و در معیارهای «کارايی» و
«قابلیت اطمینان» با میانگین باالی  12درصد در وضعیت مطلوبتری هستند.

واژههای کليدی :ارزیابی کیفی ،پورتالها ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،وب کیو .ای .ام.

 .1استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائیisiri.tc46@gmail.com .
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مقدمه
در حال حاضر بسیاری از کتابخانههای دنیا برای دسترسپذيری محتوای خود در محیط
اطالعاتی جديد از پورتالهای کتابخانهای بهره میبرند .ازآنجاکه يکی از ويژگیهای اصلی
پورتالها ،امکان سفارش سازی آنها بر مبنای نیازها و اهداف کتابخانههاست ،طیف
گوناگونی از خدمات و قابلیتها از سوی هر يک از کتابخانهها ،حتی اگر از نرمافزارها
مشابهی استفاده کنند ،ارائه میشود طیف گستردهای از اشیای محتوايی (داده و فراداده) با
تنوع وسیعی در پورتالهای کتابخانهای دسترسپذيرند .پورتالهای کتابخانهای عالوه بر
فراهم کردن امکان دسترسی يکپارچه به سامانههای تحت پوشش خود ،محتوا و خدمات
ديگر محیط و منابع اطالعاتی را با استفاده از فناوریهای خاص قابلدسترس میکنند
(طاهری.)1362 ،
ازآنجايیکه عموم جامعه ،مراجعان بالقوه کتابخانههای عمومی محسوب میشوند،
میتوان اظهار داشت که طیف وسیعی از کاربران محیط وب نیز میتوانند استفادهکنندگان
بالقوهی پورتالهای کتابخانهی عمومی بهحساب آيند .ازاينرو پورتالها برای کتابخانههای
عمومی اهمیت فراوانی دارند و بررسی آنها از جنبههای گوناگون میتواند مزايای بسیاری
برای کتابخانههای عمومی داشته باشد .هر يک از پورتالهای کتابخانههای عمومی که در
استفاده و تعامل با کاربر با مشکل روبرو باشد مطمئناً تصوير ضعیفی از خود به نمايش
میگذارد و جايگاه آن را نیز تضعیف میکند؛ بنابراين ضروری است که نهاد کتابخانههای
عمومی کشور با توجه به معیارهای ارزيابی استاندارد به ارزيابی کیفیت صفحات وب خود
بپردازد و از آن طريق ،نقاط قوت و ضعف موجود در صفحات وب را شناسايی و در جهت
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بهبود کیفیت پورتالهای خود تالش کنند.
يکی از جديدترين روشهای مورداستفاده در ارزيابی پورتالها و وبسايتها ،روش
ارزيابی کیفی وب يا (وبکیو .ای .اِم 1).است .در اين روش ،با استفاده از دادههای کمی
وبسايتها ،به ارزيابی کیفیت آنها پرداخته میشود و با استفاده از خصیصههای فرعی که
)1. Web QEM (Web Quality Evaluation Method
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بر کیفیت پورتال موردبررسی تأثیر میگذارند ،معیارهايی مناسب برای پی بردن به کیفیت
پورتالها گردآوری میشود .در اين روش ،برای دستیابی به ويژگیهای اصلی و بنیادين
پورتالها ،از استاندارد مدل کیفیت برای ارزيابی نرمافزارهای ايزو  6109-1يعنی از نسخه
اصالحشده ارزيابی وبسايتها ،استفاده شده است .در اين استاندارد چهار ويژگی اصلی،
شامل «کاربردپذيری (قابلیت استفاده) ،قابلیت عملکرد (عملیاتی بودن) ،اعتبار (قابلیت
اطمینان) و کارايی» بهعنوان خصیصههای اصلی تعیین شده است (پاشازاده.)1362 ،
تعداد کتابخانههايی که در جهان خدمات خود را از طريق وب در اختیار میگذارند دائماً
در حال افزايش است .در کشور ما نیز با روشن شدن ضرورت و اهمیت پورتالهای
کتابخانهای ،طراحی آن در دستور کار بسیاری از کتابخانههای عمومی کشور قرار گرفته
است .لذا ارزيابی کیفی پورتالهای کتابخانههای عمومی ،موجب پويايی هرچه بیشتر
پورتالها و ارتباط بهتر و مؤثرتر آن با کاربران میشود .اگرچه پژوهشهای بسیاری در زمینه
ارزيابی وبسايتها در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است ،اما در رابطه با ارزيابی
پورتالهای کتابخانهای بهويژه کتابخانههای عمومی پژوهشی انجام نشده است .همچنین در
زمینه ارزيابی کیفی صفحات وب پژوهشها نشان میدهد که استفاده از روشها و ابزارهای
متنوعی در اين زمینه ،استفاده شده است و بهخصوص در زمینه ارزيابی پورتالهای نهاد
کتابخانههای عمومی ،در ايران پژوهشهايی که مشابه اين مطالعه باشد و از روش «ارزيابی
کیفی وبسايتها با استفاده از روشهای کمی» استفاده شده باشد ،به چشم نمیخورد.
پژوهشهای انجام شده در رابطه با ارزيابی وبسايتها و پورتالهای کتابخانهها هرکدام با
رويکردها ،روشها و تقسیمبندیهای متفاوت به ارزيابی پرداختهاند پژوهشگرانی همچون
نباتعلی ( ،)1316پاشازاده ( ،)1362بهرامیراد ( ،)1362سنگری ( ،)1361خلف آبادی
( ،)1362رضائی کرديانی ( ،)1361نظری و بیگدلی ( )1360به بررسی و ارزيابی وبسايتها
و پورتالها پرداختهاند که هرکدام از روشهای مورداستفاده آنها دارای مزايا و معايبی
بودند .بااينحال متأسفانه هیچ استاندارد خاصی که بتوان برای ارزيابی اينگونه از
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اصغری پوده ( ،)1312فرج پهلو و صابری ( ،)1362راوند ( ،)1362عصاره و پاپی (،)1312

وبسايتها استفاده کرد ،ديده نمیشود .آنچه کمبود آن در میان اين روشها به چشم
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میخورد استفاده از روشهايی بود که بتوان با استفاده از رويکرد مهندسی و روشهای
آماری برای ارزيابی کیفی اين پورتالها پرداخت .استفاده از روشی نظاممند و گامبهگام
جهت ارزيابی ،از مزايای روشی است که با عنوان «وب کیو ایام» روش ارزيابی کیفی با
استفاده از روشهای کمی مطرح میشود.
دراينبین پاشازاده ( )1362به ارزيابی وبسايتهای کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور؛ غريبه نیازی ( )1362به ارزيابی وبسايت دانشگاههای دولتی ايران با
 0روش وب کیو.ای.ام؛ و نمايه ارزياب وب و مقايسه نتايج آنها؛ فرهاد پور و خلف آبادی
( )1362به ارزيابی کیفی وبسايتهای کودکان و نوجوانان ايران؛ و همچنین دغاقله ()1363
به ارزيابی کیفی  132پورتال شرکتهای تابعه وزارت نفت با استفاده از روش ارزيابی وب
کیو .ای .ام .پرداختند .در خارج از کشور نیز پانت ( ،)0211بیسکوگلیو 1و همکاران ()0226
جهت ارزيابی کیفیت وبسايتها از استاندارد ايزو  1-6109و مدل وب کیو.ای.ام .استفاده
کردند و  2معیار اصلی روش ارزيابی وب .کیو.ای.ام در وبسايتها را موردبررسی قرار
دادند .نتايج پژوهش پاشازاده اينچنین بودند که در کل ازلحاظ معیار قابلیت اطمینان در حد
بسیار مطلوب ،ازلحاظ شاخص کارايی در حد مطلوب و ازلحاظ شاخص کاربردپذيری و
قابلیت عملکرد در حد متوسط هستند و نهايتاً نیمی از وبسايتها در وضعیت مطلوب و نیم
ديگر در وضعیت متوسط هستند .بررسی وبسايتهای دانشگاههای دولتی ايران در پژوهش
غريبه نیازی نشان داد که وبسايتهای موردپژوهش بر اساس  2معیار اصلی روش وب کیو
ایام در وضعیت مطلوب قرار دارد .نتايج پژوهش دغاقله نشان دادند که پورتالهای وزارت
نفت ازلحاظ معیار اصلی کاربردپذيری در وضعیت متوسط به باال ،ازلحاظ معیار قابلیت
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عملکرد در وضعیت متوسط به پايین قرار دارند و ازلحاظ معیارهای قابلیت اطمینان و کارايی
در وضعیت مطلوب قرار دارند .خلف آبادی در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که ازنظر
معیارهای اصلی «کاربردپذيری» و «قابلیت عملکرد» نسبت به معیارهای ديگر نقاط ضعف
بیشتری دارند و در مورد معیارهای اصلی «کارايی» و «قابلیت اطمینان» میانگین امتیازات
1. Biscoglio
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وضعیت بهتری دارند .در بررسیهای انجام شده از روش ارزيابی وب .کیو.ای.ام برای
ارزيابی بسیاری از پورتالهای کتابخانههای دانشگاهی و مراکز تخصصی استفاده شده است
و تاکنون برای ارزيابی پورتالهای کتابخانههای عمومی استفاده نشده است .در اين روش
وبگاهها با استفاده از  2معیار (کاربردپذيری ،قابلیت عملکرد ،اعتبار و کارايی) سنجیده
شدهاند.
با توجه به مطالب ذکرشده و به جهت نبود مطالعاتی در زمینهی ارزيابی کیفی پورتال
کتابخانههای عمومی اين پژوهش قصد دارد به بررسی و ارزيابی کیفی پورتال اداره کل نهاد
کتابخانههای عمومی کشور و پورتال  31استان کشور با استفاده از الگوی ارزشیابی وب
کیو.ای.ام .بپردازد .به اين منظور پژوهش حاضر درصدد است که به پرسشهای اساسی زير
پاسخ دهد:
 تا چه میزان پورتالهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با معیار «کاربردپذيری» تطابق دارد؟ تا چه میزان پورتالهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با معیار «قابلیت عملکرد» تطابق دارد؟ تا چه میزان پورتالهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با معیار «قابلیت اطمینان» تطابق دارد؟ -تا چه میزان پورتالهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با معیار «کارايی» تطابق دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمايشی – تحلیلی است .جامعه موردپژوهش پورتال
اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و  31پورتال استان کشور است در اين پژوهش از
سیاهه وارسی استفاده شده است که بر اساس مدل ارزيابی کیفی وب و مبتنی بر استاندارد
ايزو  6109-1و با انجام اصالحاتی با توجه به جامعه پژوهش و بومیسازی و مطابقت با
است ،تهیه شد .اين سیاهه دارای چهار متغیر اصلی برای ارزيابی پورتال است که برای
اندازهگیری از آنها چندين متغیر فرعی که اندازهگیری آنها نیز از طريق چند متغیر فرعی
ديگر میسر میگردد .اين چهار متغیر که درواقع معیارهای اصلی برای ارزيابی پورتال استفاده
میشود عبارت است از« :کاربردپذيری»« ،قابلیت عملکرد»« ،اعتبار» و «کارايی» .معیار

سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

سیاهههای وارسی طراحیشده در پژوهشهای مرتبطی که اخیراً در داخل کشور انجام شده
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کاربردپذيری با استفاده از معیارهای فرعی قابلفهم بودن ،ويژگیهای بازخورد و راهنما؛
ويژگیهای زيباشناختی و واسط موردسنجش و ارزيابی قرار میگیرد .معیار قابلیت عملکرد
از طريق معیارهای فرعی امکانات جستجو و بازيابی ،امکانات راهبری و تورق ،ويژگیهای
حوزه کاربر مدار؛ معیار قابلیت اطمینان (اعتبار) از طريق سنجش معیارهای فرعی مثل کفايت
(عدم نقص) و معیار کارايی از طريق سنجش معیارهای فرعی اجرا و دسترسپذيری مورد
ارزيابی قرار گرفتند .برای اندازهگیری مقدار هر معیار اصلی اندازهگیری از جزئیترين
معیارهای فرعی مربوط به آن معیار آغاز گرديد ،بدين ترتیب که برای هر معیار فرعی
برحسب اهمیت آن يک ضريب که عددی بین صفر تا يک است در نظر گرفته شد .سپس
با مشاهده وضعیت پورتال توسط پژوهشگر امتیازی برای آن معیار فرعی منظور گرديد .بدين
ترتیب امتیاز واقعی هر معیار فرعی از ضرب کردن امتیاز اختصاص دادهشده توسط پژوهشگر
در ضريب اهمیت آن محاسبه شد .از مجموع امتیازات مربوط به معیارهای فرعی مرتبط با
يک معیار ،امتیاز مربوط به آن معیار فرعی و از مجموع حاصلضرب ضرايب معیارها در
امتیاز آنها ،مقدار نهايی مربوط به معیار اصلی متناظر با آن معیارها محاسبه شد .تجزيهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  01انجام گرفته است.

یافتههای پژوهش
پاسخ به پرسش  :1تا چه میزان پورتالهای موردپژوهش با معیار «کاربردپذيری» تطابق دارد؟
معیار کاربردپذيری با استفاده از معیارهای فرعی قابلفهم بودن ،ويژگیهای بازخورد و
راهنما؛ ويژگیهای زيباشناختی و واسط ،ويژگیهای متفرقه موردسنجش و ارزيابی قرار
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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میگیرد .يافتهها نشان داد که در میان معیارهای «کاربردپذيری» ارزيابی وب .کیو.ای.ام،
بیشترين میانگین ( )2/126مربوط به معیار «ويژگیهای زيباشناختی و واسط» بوده و کمترين
میانگین ( )2/160مربوط به معیار «ويژگیهای متفرقه» بوده است.
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جدول  .1بررسی پورتالهای مربوط به معیار «کاربردپذیری» در کل مراکز
معیار اصلی

شاخصارزيابی

نامطلوب

معیار فرعی
قابلفهم

بسیار

نامطلوب متوسط مطلوب

بسیار
مطلوب

جمع

تعداد

1

11

12

3

3

30

درصد

11/9

32/2

31/3

6/ 2

6/ 2

122

6

12

2

1

1

30

01/1

31/3

01/6

11/9

3/ 1

122

تعداد

2

2

19

12

1

30

درصد

2

10/1

13/1

31/3

3/ 1

122

ويژگیهای تعداد

16

11

1

1

2

30

درصد

12/1

1/ 9

2/ 1

2/ 1

2

122

تعداد

3

12

12

0

2

30

درصد

6/ 2

13/1

31/3

9/ 3

2

122

بودن کلی
پورتال

کاربردپذيری

ويژگیهای تعداد
بازخورد و
درصد
راهنما
ويژگیهای
زيباشناختی
و واسط
متفرقه
ارزيابی کل

کمترين بیشترين
امتیاز

امتیاز

2/22

2/63

2/20

2/09

2
2/12

2/11

2/62

2/92
2/22

میانگین

2/231

2/311

2/126

2/160
2/362

انحراف
معیار
2/012

2/019

2/126

2/112
2/121

در ارزيابی کلی کاربردپذيری  6/2درصد ارزيابیها در گزينه بسیار نامطلوب و 13/1
درصد ارزيابیها در گزينه نامطلوب و  31/3درصد ارزيابیها در گزينه متوسط و  9/3درصد
ارزيابی ها در گزينه مطلوب و هیچ درصدی به گزينه بسیار مطلوب داده نشده است و همچنین
میانگین کل ( )2/362نیز متوسط ارزيابی شده است .همچنین مقايسه درصدی معیارهای
مؤلفه میانی قابلفهم بودن ،نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به درج عنوان و آرم لوگو در
باالی صفحه و بدترين ارزيابی مربوط به نقشه پورتال بوده است و مقايسه درصدی معیارهای
مؤلفه میانی ويژگیهای بازخورد و راهنما ،نشان داد بهترين ارزيابی مربوطه به امکان ارائه
بوده است و نیز مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی ويژگیهای زيباشناختی واسط ،نشان
داد ارزيابیها تقريباً يکسان بوده و فقط مؤلفه ايجاد انسجام از طريق گروهبندی کنترلگرهای
اصلی باکمی تفاوت کمترين ارزيابی را به همراه داشته است و مقايسه درصدی معیارهای
مؤلفه میانی ويژگیهای متفرقه ،نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به وجود شمارشگر تعداد
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بازديدها و بدترين ارزيابی مربوط به حمايت از زبان يا زبانهای ديگر بوده است؛ و درنهايت
بررسی امتیازات هر يک از پورتالها با استفاده از قابلیت استفاده رتبههای مشخص گرديد.
رتبه يک در قابلیت استفاده به پورتال فارس و رتبه دو به پورتال همدان و رتبه سوم مربوط
به اردبیل بوده درحالیکه رتبه بیست و نهم مربوط به پورتال خوزستان و رتبه بیست و هشتم
مربوط به بوشهر بوده است.
پاسخ به پرسش  :0تا چه میزان پورتالهای موردپژوهش با معیار «قابلیت عملکرد» تطابق
دارد؟
معیار قابلیت عملکرد از طريق معیارهای فرعی امکانات جستجو و بازيابی ،امکانات
راهبری و تورق ،ويژگیهای حوزه کاربر مداری پورتال موردسنجش و ارزيابی قرار
میگیرد .يافتهها نشان داد در میان معیارهای «قابلیت عملکرد» بیشترين میانگین ()2/329
مربوط به معیار «کاربر مدار بودن پورتال» بوده و کمترين میانگین ( )2/221مربوط به معیار
امکانات جستجو و بازيابی بوده است.
جدول  .2بررسی پورتالهای مربوط به معیار «قابلیت عملکرد» در کل مراکز
معیار اصلی

شاخصارزيابی
معیار فرعی
امکانات
جستجو و
بازيابی

قابلیت عملکرد
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امکانات
راهبری و
تورق

بسیار
نامطلوب

نامطلوب متوسط مطلوب

بسیار
مطلوب

جمع

تعداد

30

2

2

2

2

30

درصد

122

2

2

2

2

122

تعداد

2

10

11

1

2

30

درصد

10/1

32/1

29/6

3/ 1

2

122

تعداد

2

2

19

1

1

30

بودن پورتال درصد

2

13/1

11/0

02/9

3/ 2

122

تعداد

9

00

1

2

2

30

درصد

02/2

21/6

3/ 2

2

2

122

کاربر مدار

ارزيابی کل

کمترين بیشترين
امتیاز
2

2/21

امتیاز
2/02

2/90

میانگین

2/221

2/390

انحراف
معیار
2/220

2/119

2/12

2/11

2/329

2/131

2/11

2/12

2/020

2/260

در ارزيابی کلی قابلیت عملکرد  02/2درصد ارزيابیها در گزينه بسیار نامطلوب و 21/6
درصد ارزيابیها در گزينه نامطلوب و  3/2درصد ارزيابیها در گزينه متوسط بوده و
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گزينههای مطلوب و بسیار مطلوب و هیچ درصدی داده نشده است و همچنین میانگین کل
( )2/020نیز نامطلوب ارزيابی شده است .مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی امکان
جستجو و بازيابی ،نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به جستجوی ساده و بدترين ارزيابی بهطور
مشترک مربوط به جستجوی پیشرفته و امکان جستجو در موتور جستجوی عمومی اينترنت
و امکان محدود کردن بازيابی است و مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی امکانات
راهبری و تورق نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به معیار پیوند به صفحه اصلی پورتال نهاد و
بدترين ارزيابی مربوط به معیارهای «عنوان پیوند با توضیح کمکی هنگام قرارگرفتن موس
بر روی آن» استفاده از کلیدهای راهبری مثل «قبل و بعد» بوده است و نیز مقايسه درصدی
معیارهای مؤلفه میانی کاربر مدار بودن سايت نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به اخبار و
رويدادها و بدترين ارزيابی «مربوط به مجالت الکترونیک» و «کتابهای الکترونیک» و
«منابع مرجع الکترونیکی» و «گزارشهای پژوهشی» و «انتشارات دولتی» امکان گفتگوی
درونخطی بوده است و درنهايت با بررسی امتیازات هر يک از پورتالها با استفاده از قابلیت
عملکرد رتبهها مشخص گرديد .رتبه يک در قابلیت عملکرد به پورتال خراسان شمالی و
رتبه دو به پورتال اردبیل و رتبه سوم مربوط به همدان بوده درحالیکه رتبه بیست و نهم
مربوط به پورتال کرمان و رتبه بیست و هشتم مربوط به خوزستان بوده است .همچنین يافتهها
نشان داد نهاد در رتبه شانزدهم قرار داشت
پاسخ به پرسش  :3تا چه میزان پورتالهای موردپژوهش با معیار «قابلیت اطمینان» تطابق دارد؟
معیار قابلیت اطمینان (اعتبار) از طريق سنجش معیار فرعی مثل کفايت (عدم نقص) و
متفرقه موردسنجش و ارزيابی قرار میگیرد .يافتهها نشان داد که در میان معیارهای «قابلیت
مربوط به معیار «عدم نقص» بوده است.
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جدول  .3بررسی پورتالهای مربوط به معیار «قابلیت اطمینان» در کل مراکز
معیار اصلی

شاخصارزيابی بسیار
نامطلوب

معیار فرعی

نامطلوب متوسط مطلوب

بسیار
مطلوب

جمع

تعداد

2

1

12

2

1

30

درصد

2

11/9

13/1

01/1

3/ 1

122

تعداد

1

1

12

11

0

30

درصد

3/ 1

3/ 1

13/1

32/2

9/ 3

122

ارزيابی

تعداد

2

3

12

6

1

30

کل

درصد

2

6/ 2

19/3

31/3

3/ 1

122

عدم نقص

قابلیت اطمینان

متفرقه

کمترين بیشترين
امتیاز

امتیاز

میانگین

انحراف
معیار

2/32

2/11

2/196

2/121

2/02

1

2/119

2/111

2/012

2/62

2/122

2/130

در ارزيابی کلی قابلیت اطمینان  2درصد به گزينه بسیار نامطلوب  6/2درصد ارزيابیها
در گزينه نامطلوب و  19/3درصد ارزيابیها در گزينه متوسط و  31/3درصد ارزيابیها در
گزينه مطلوب و  3/1درصد ارزيابیها در گزينه بسیار مطلوب داده شده است و همچنین
میانگین کل ( )2/122نیز متوسط ارزيابی شده است .مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی
«عدم نقص يافتهها نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به عدم خطاهای گوناگون مانند
ناسازگاری با مرورگرهای مختلف و بدترين ارزيابی مربوط به اشتباهات جستجو (نتايج
غیرمنتظره يا ناقص) بوده است و مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی» متفرقه ،نشان داد
بهترين ارزيابی مربوط به دسترسی در هر زمان و بدترين ارزيابی مربوط به داشتن امضا برای
قطعات اطالعات و مقادير بوده است و درنهايت با بررسی امتیازات هر يک از پورتالها با
استفاده از قابلیت اطمینان رتبه های مشخص گرديد رتبه يک در قابلیت اطمینان به پورتال
گیالن و رتبه دو به پورتال خراسان جنوبی و رتبه سوم مربوط به فارس بوده درحالیکه رتبه
بیست و هشتم مربوط به پورتال خوزستان و رتبه بیست و هفتم مربوط به نهاد بوده است.
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سؤال  :2تا چه میزان پورتالهای موردپژوهش با معیار «کارايی» تطابق دارد؟
معیار کارايی از طريق سنجش معیارهای فرعی اجرا و دسترسپذيری موردسنجش و
ارزيابی قرار میگیرد .يافتهها نشان داد در میان معیارهای «شاخص کارايی» بیشترين میانگین
( )2/122مربوط به معیار «اجرا» بوده و کمترين میانگین ( )2/920مربوط به معیار
«دسترسپذيری» بوده است.
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جدول  .4بررسی پورتالهای مربوط به معیار «کارایی» در کل مراکز
معیار اصلی

ارزيابی
معیار فرعی
اجرا

کارايی

دسترسپذيری
ارزيابی کل

بسیار
نامطلوب

نامطلوب متوسط مطلوب

بسیار
مطلوب

جمع

تعداد

2

2

1

16

10

30

درصد

2

2

3/ 1

16/2

32/1

122

تعداد

2

2

19

11

2

30

درصد

2

2

12

29/6

2

122

تعداد

2

2

2

02

1

30

درصد

2

2

10/1

12/2

3/ 1

122

کمترين بیشترين

میانگین

انحراف
معیار

امتیاز

امتیاز

2/92

1

2/219 2/122

2/31

2/12

2/222 2/920

2/11

2/11

2/299 2/222

در ارزيابی کلی شاخص کارايی  2درصد به دو گزينه بسیار نامطلوب و نامطلوب داده
شده است و  10/1درصد ارزيابیها در گزينه متوسط و  12/2درصد ارزيابیها در گزينه
مطلوب و  3/1درصد ارزيابیها در گزينه بسیار مطلوب داده شده است و همچنین میانگین
کل ( )2/222نیز مطلوب ارزيابی شده است .مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی اجرا نشان
داد بهترين ارزيابی مربوط به نشانی اينترنتی مناسب و معنیدار و بدترين ارزيابی مربوط به
صفحه قابلدستیابی آسان بوده است و مقايسه درصدی معیارهای مؤلفه میانی دسترسپذيری،
نشان داد بهترين ارزيابی مربوط به قابلیت بازيابی سايت توسط موتورهای جستجوی عمومی
و بدترين ارزيابی مربوط به استفاده از ابر برچسب بوده است و درنهايت بررسی امتیازات هر
يک از پورتالها با استفاده از شاخص کارايی رتبهها مشخص گرديد رتبه يک در شاخص
کارايی به پورتال گیالن و رتبه دو به پورتال خراسان شمالی و همدان بوده درحالیکه رتبه
بیست و نهم مربوط به پورتال اصفهان و رتبه بیست و هشتم مربوط به خوزستان بوده است و
نهاد در رتبه يازدهم قرار داشت.

ازآنجاکه وبسايت و پورتال هر سازمان نقطة ارتباطی بین سازمان و کاربران آن است ،در
نظر گرفتن معیارهای اساسی و استاندارد در طراحی وبسايت و پورتال ضروری است و
ازآنجاکه هدف وبسايتها از بین بردن مشکالت دسترسی به منابع اطالعاتی علمی و
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ضروری کتابخانهها از راه دور است ،الزم است بر اساس يک معیار جهانی استاندارد،
وضعیت کیفی وبسايتها موردبررسی قرار گیرد تا مديران و متخصصان اين حوزه
شناخت خوبی از موقعیت اين وبسايتها داشته و با نقاط ضعف و قوت آنها آشنا شوند
و برای بهبودشان گام بردارند؛ بنابراين پژوهش حاضر بر آن شد تا وضعیت تمامی
پورتالهای استانهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور با استفاده از مدل ارزشیابی وب کیو.
ای .ام .بر اساس چهار ويژگی اصلی آن« ،کاربردپذيری ،قابلیت عملکرد ،اعتبار و کارايی»
بررسی کند.
همانگونه که اشاره شد در ايران پژوهشهايی که مشابه اين پژوهش باشد و از روش ارزيابی
کیفی پورتال با استفاده از روشهای کمی استفاده شده باشد به چشم نمیخورد .اگرچه پژوهشهای
بسیاری در خصوص ارزيابی وبسايت کتابخانهها انجام شده است .پژوهشگرانی چون اصغری پوده،
فرج پهلو و صابری ،راوند ،عصاره و پاپی ،نباتعلی ،پاشازاده ،بهرامیراد ،سنگری ،خلف
آبادی ،رضائی کرديانی ،نظری و بیگدلی و ساير پژوهشگران به بررسی و ارزيابی
وبسايتهای کتابخانهای با روشهای مختلف پرداختند ولی هیچکدام از آنها از روش
نظاممند و استانداردی استفاده نکرده است .روش ارزيابی وب کیو ایام روش ارزيابی کیفی
با استفاده از روشهای کمی است که با الگو گرفتن از استاندارد معتبر ارزيابی نرمافزار ،به
ارزيابی پورتالها و وبسايتها میپردازد  .در پژوهش حاضر وضعیت پورتالهای
کتابخانههای عمومی با استفاده از اين روش ارزيابی موردبررسی قرار گرفته است .از نقاط
قوت اين روش استفاده از هستیشناسی جهت طراحی ابزار سیاهه ارزيابی است که از طريق
تقسیمبندی متوالی به کوچکترين جزء و خصیصه قابلاندازهگیری میرسد و به ترتیب با
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

ارزيابی اجزای کوچکتر به ارزيابی شاخههای اصلی سیاهه وارسی میرسیم و درنهايت به
ارزيابی نهايی میرسد .با اين روش پورتالها با  2معیار اصلی سنجیده میشوند درصورتیکه
در روشهای ديگر اين نوع تقسیمبندی ديده نمیشود.
در پژوهش حاضر پس از ارزيابی يکايک معیارهای شاخصهای اصلی با استفاده از
روش ارزيابی کیفیت وب ،با توجه به میانگین امتیازات بهدستآمده برای چهار شاخص،
همانگونه که در کردار  1نمايش داده شده است ،پورتالهای موردپژوهش ازنظر شاخص
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کارايی وب کیو ایام در رتبه اول ،قابلیت اطمینان (اعتبار) در رتبه دوم ،کاربردپذيری در
رتبه سوم و قابلیت عملکرد در رتبه آخر قرار دارند يعنی دچار نقاط ضعف بیشتری هستند.
اين مطلب ضرورت انجام بررسی دقیقتر و موشکافانهتری را در مورد اين شاخصها نشان
میدهد.

نمودار  .1مقایسه میانگین مؤلفههای وب کیو ایام

نتیجه يافتهها نشان داد که پورتالهای کتابخانهها ازلحاظ قابلفهم بودن کلی پورتال مانند
درج عنوان و آرم لوگو در باالی صفحه و نقشه پورتال نمايه کلی ضعیف عمل کردند و
آگاهیرسانی به مخاطبان پورتالها متوسط بودند و نیاز به کیفیسازی بیشتری دارند و نیز
امکانات جانبی مانند چاپ يا تغییر زبان و وجود شمارگر بازديدکنندهها بسیار ضعیف عمل
کردند ،اما به استفاده از اصول زيبايیشناختی هارمونی رنگها و استفاده از پسزمینههای
زيبا تالش بیشتری شده بود .همچنین يافتهها نشان داد نهاد در رتبه بیستم قرار داشت .اين
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نتوانستند شاخصهای ارزيابی را تأمین کنند همچنین میتوان اذعان داشت راهنما و

يافتهها با يافتههای پژوهش راوند ( )1311و پژوهش سنگری ( )1361پژوهش رضايی
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کرديانی ( )1361همسو شده است .همچنین پژوهشهای پاشازاده ( ،)1362غريبه نیازی
( ،)1360نظری ( )1360و پژوهش بیسکوگلیو و همکاران ( )0226مغاير است.
همچنین پورتالهای کتابخانهها ازلحاظ قابلیت عملکرد (اجرايی) کلی پورتال مانند
امکان جستجو و بازيابی مطالب و ابزارهای راهبردی و فنی بهشدت ضعف داشتند
درصورتیکه اين سايتها کاربر مدار بودند و نیازهای مخاطبان خود را در خصوص ارائه
مطالب در حد مطلوبی بودند می -توان به اين نکته دست يافت که نويسندگان اين پورتالها
به لحاظ فنی توجه خاصی به امکانات راهبردی پورتالها نداشتند اما چون اين پورتالها
کاربران خاص خود را دارند که به دنبال مطالب و محتوای مناسب هستند تا اينکه امکانات
فنی شايد تابهحال نیاز به امکانات جستجو و بازيابی و راهبردی احساس نشده باشد .اين يافتهها
با يافتههای پژوهش راوند ( )1311و پژوهش سنگری ( )1361و پژوهش پانت ( )0211همسو
شده است .همچنین پژوهشهای پاشازاده ( ،)1362غريبه نیازی ( ،)1360نظری ( )1360و
بیسکوگلیو و همکاران ( )0226مغايراست.
پورتالهای کتابخانهها ازلحاظ قابلیت اطمینان کلی پورتال ضعف کمی نشان دادند در
اين زمینه اشتباهات اماليی و جستجويی کمتر ديدهشده و امکان تغییر محتوا و کامل کردن
مطالب برای کاربران در حد متوسط وجود داشته است در تبیین اين نتیجه میتوان گفت با
توجه به اينکه اين پورتالها با نظرات کتابداران و دستاندرکاران آنها نوشته شده است
بنابراين کمتر اشتباهات جستجويی و اماليی پیش میآيد و حتی در صورت اشتباه بازيابی و
بازسازی بهسرعت انجام میگردد .اين يافتهها با يافتههای پژوهش پاشازاده ( ،)1362رضايی
کرديانی ( ،)1361غريبه نیازی ( )1360همسو شده؛ همچنین با پژوهشهای راوند (،)1311
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

سنگری ( )1361و نظری ( )1360مغايراست.
پورتال کتابخانهها از کارايی نسبتاً بااليی برخوردارند چراکه صفحه آنها بهراحتی
ازلحاظ لود و آدرس قابلدستیابی هستند نشانی اينترنتی مناسب و معنیداری دارند و قابلیت
بازيابی سايت توسط موتورهای جستجوی عمومی و امکان پیداکردن اطالعات در زمان
معقول موجب شده که کار را برای کاربران آسان و دقیق کند ،نوع و شکل صفحه اصلی
مرتبط با عنوان پورتال است ،دسترسپذيری آسان سايت برای ويندوز موجب شده تا با
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هر سیستمعاملی بهراحتی قابلاجرا باشند و از نرمافزار منحصربهفردی برای لود کردن
اطالعات استفاده نمیکند که اين امر در موجب راحتی کاربران در استفاده از مرورگرهای
مختلف میشود .اين يافتهها با يافتههای پژوهش پاشازاده ( ،)1362رضايی کرديانی (،)1361
غريبه نیازی ( )1360همسو شده؛ همچنین با پژوهشهای راوند ( ،)1311سنگری (،)1361
نظری ( )1360و پانت ( )0211مغايراست.

پيشنهادها
 با توجه به اينکه دو شاخص قابلیت اطمینان و کارايی در وضعیت بهتری هستند ولی چوندر برخی پورتالها وضعیت مناسبی ندارند الزم است نواقص موجود در اين خصوص در
پورتالهای استانهايی که دارای نقص هستند ،اقداماتی برای رفع اين نواقص انجام شود؛
 با توجه به نتايج پژوهش که پورتالهای کتابخانههای عمومی در دو معیار قابلیت عملکردو کاربردپذيری دارای نقاط ضعف زيادی هستند ،پیشنهاد میشود که طراحان پورتالها در
اين خصوص اقداماتی برای رفع نواقص انجام دهند؛
 مديران و طراحان پورتالها بايد پورتالهای دستساخته خود را موردبازنگری قرار دهندو فاصله موجود بین وضعیت فعلی و ايده آل را با انجام اصالحات از بین ببرند.
 پیشنهاد میگردد الگوی ارزشیابی وب .کیو .ای .ام .به مديران پورتالها آموزش داده شودتا بتوانند در کیفیسازی اطالعات پورتالها مؤثر واقع شوند.
 پیشنهاد میگردد قسمتهای نظرسنجی در کنار پورتالها قرار گیرد و همه ماهه درخصوص اجرايی کردن اين پیشنهادها جلساتی بین اعضای پورتال گذاشته شود.

اصغری پوده ،احمدرضا ( .)1312بررسی عناصر و ويژگیهای مطرح در طراحی وبسايت
کتابخانههای دانشگاهی .پاياننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی .دانشگاه
فردوسی مشهد.
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