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 کاربران گاهها از دیدسایتمروری بر پیشینه ارزیابی کیفی  وکاربردپذیری وب

  1حوا خیرخواه

 علم اطالعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد -1

  

  

Hkheirkhah34@yahoo.com   

 

 خالصه

لیل معیارهای چنین به تحشده، همسایت )کاربردپذیری( از منظر کاربران پرداخته شده در رابطه با موضوع کیفیت وبهای انجامبررسی پژوهشدر این مقاله به 

ت آمده از ج به دسدر نتای پردازیم.سایت توجه شده، میهای مؤثر در کیفیت وبکه در این زمینه تا چه حد به تمامی جنبهها و اینشده از این پژوهشاستخراج

ها را ایتسها وجود ندارد، بنابراین پژوهشگران وبسایتکه استاندارد واحدی در زمینه کاربردپذیری وبتوان بیان کرد که با توجه با اینها میاین پژوهش

اند. واضح است که معیارهای ارزشیابی قرار دادهها مورد سایتچنین با توجه به هدف و ماهیت اصلی وبو هم هاسایتوبتر از دید کاربران خاص آن بیش

  ها از یکدیگر متمایز خواهد بود.سایتمورد بررسی در ارزشیابی کاربردپذیری وب

 

 دیدگاه کاربران، هاسایتها، پیشینه کاربردپذیري وبکاربردپذیري، کاربردپذیري وب سایتکلمات کلیدي: 

 
 

 

  مقدمه .1
 

توان اینترنت و وب جهان گستر را به عنوان رو میکند. از اینترین نقش را در زندگی روزمره انسان ایفا میکنیم که اطالعات مهممیامروزه ما در عصری زندگی 

 توانند اطالعات موردنیاز کاربران را با سرعت زیاد در اختیار وی قرار دهند.های مناسبی در عصر کنونی درنظر گرفت که میمحمل

ا بتوانند های را برای مؤسسات گوناگون فراهم آورده است تا آنعنوان یک شبکه ارتباطی و شاهراه اطالعاتی در سطح جهان، امکانات گستردهاینترنت به 

ن هدف فراهم ی ایگویی به نیازهای اطالعاتی مراجعان خود به شکلی بهتر انجام دهند. از جمله امکاناتی که این مؤسسات براکارکردهای گوناگون خود را در پاسخ

 هاست.  سایت آناند وبآورده

وند )زاهدی، شباشند که در قالب متون، تصاویر گرافیکی، و فیلم نمایش داده میها میای از دادهها از جمله مجموعه ساختاریافتهسایتتوان گفت وبمی

چنین از دید کاربران یا مدیران یا های کمی و همهای کیفی یا جنبهداد، از جمله جنبهتوان مورد ارزیابی قرار های گوناگونی میها را از جنبهسایت(. وب8811

د سایت، ارائه اطالعات به کاربران خوها است. از آنجاکه هدف اصلی هر وبسایتهای مورد بررسی، ارزیابی کیفی وبسایت و مانند آن. یکی از جنبهطراحان وب

 گردد.ت بیان میسایگویی به انتظارات کاربران و مشتریان خود را دارد، مسئله کیفیت وبسایت قابلیت پاسخه اندازه یک وبکه تا چباشد، باتوجه به اینمی

یت و به نظر کیفها از نقطه سایتهای گوناگون آن صورت گرفته است. در زمینه ارزیابی وبها از جنبهسایتهای متعددی در زمینه ارزیابی وبپژوهش

دیدی سایت به نوعی موضوع جکه کاربردپذیری وبهای چندی انجام شده است. با توجه به اینها از منظر کاربران نیز پژوهشسایتکاربردپذیری وبطبع آن 

ود با شسعی می ها وجود داشته باشد. در این مقالههایی در پژوهشاست که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، احتمال آن وجود دارد که نقاط ضعف و کاستی

ای هرسانی بتوان معیارها و مؤلفهها و مراکز اطالعها، دانشگاههای کتابخانهسایتهای تجاری و وبسایتشده در این حیطه بر روی وبهای انجامبررسی پژوهش

رار گرفته و تر مورد توجه قبرد که چه معیارهایی بیشیتوان پها توجه شده را شناسایی کرده، سپس میها به آناساسی که در زمینه کاربردپذیری در این پژوهش

 چه معیارهایی از اهمیت زیادی برخوردار نبوده است.

 

 

 بیان مسأله .2
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یا  شوند وی میبندهای شخصی، تجاری، دولتی و غیرانتفاعی دستهسایتسایت و کاربران آن به وبها انواع گوناگونی دارند که بسته به ماهیت هر وبسایتوب

 توان مورد ارزیابی قرار داد. برخیشان میها را بنا بر ماهیت، کارکرد و هدفسایت(. بنابراین وب0222اند )کرنلی، برای یک هدف خاص و معین به وجود آمده

ارند. تنها در نوع خاصی از منابع کاربرد د معیارها از برخی اما روند، به کار می چاپی غیر و چاپی منابع انواع برای اطالعاتی محمل نوع از نظرصرف ارزیابی معیارهای

 . ر استترنگ بعضی دیگر کم و ترپررنگ معیارها از بعضی شده بازیابی اطالعات از استفاده موارد و اطالعاتی نیاز عمق و نوع, کاربران نوع به توجه با

 کارکردن با آن و سهولت به هامحمل انواع در اطالعات ارائه و دهیسازمان ساختار و نوع. صورت پذیردتواند کیفی می و کمی جهت دو از ارزیابی

زیابی توان مورد ارهای گوناگونی میها را از جنبهسایتوب. است موردنظر کیفی و کمی محتوای جنبه دو هر نیز وب صفحات مورد در. انجامداستفاده مؤثر می

ی های مورد بررسی، ارزیابسایت و مانند آن. یکی از جنبهچنین از دید کاربران یا مدیران یا طراحان وبمی و همهای کهای کیفی یا جنبهقرار داد، ازجمله جنبه

ها با ایتسهای موجود وجود دارد، ابعاد کیفیت خدمات نیز بر اساس انواع گوناگون وبسایتها است. برهمین اساس به دلیل تنوعی که در وبسایتکیفی وب

ه به فروش هایی درنظر گرفت کسایتتوان قابلیت اطمینان، راحتی در استفاده و امنیت را به عنوان ابعادی برای وبوت خواهند بود. برای مثال مییکدیگر متفا

های ژوهشمیت دارد. پدهنده محصوالت یا خدمات اههای ارائهسایتپردازند و یا ابعاد قابلیت جستجو و قابلیت اطمینان اطالعات برای وبمحصوالت فیزیکی می

ا در زمینه کیفیت اند، رویکردهای گوناگونی رسایت صورت گرفته است و محققینی که به این مسأله پرداختهشماری برای شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت وببی

رو با مرور ند. از ایناثیر داشته است، به اتفاق نظر دست نیافتهها تأسایتهای اصلی که بر موفقیت وباند اما هنوز در مورد متغیرها و مؤلفهآوردهسایت به دست وب

ها و با سایتبتوان به اهمیت کیفیت وها میها وجود ندارد و با توجه به این پیشینهسایتتوان نشان داد که تعریف واحد و دقیقی از کیفیت خدمات وبپیشینه می

ت گرفته تر توجهی صورها به آن توجه نشده و یا کمسایتکه در ارزیابی وبهاییها، جنبهسایتزیابی کیفیت وبهای مورد توجه در ارها به جنبهمرور اجمالی آن

 است، پی برد.

است  ها و معیارهایی که برای ارزیابی کیفیت صفحات وب پذیرفته شدهسایتهایی که در زمینه کیفیت وبای از پژوهشدر این مقاله سعی شده تا پیشینه

ها ایتسکه آیا این معیارها با توجه به ماهیت و انواع گوناگون وبها به چه معیارهایی توجه شده است و اینسایتبررسی کرده و ببینیم که در زمینه کیفیت وبرا 

 باشد یا نه؟ سایت متفاوت میو کاربران خاص هر وب

ن شده است. های آنان بیاعامل کیفیت، جلب رضایت مشتریان و برآوردن خواسته ترینپردازیم. در اغلب تعاریف مهمابتدا به تعریف واژه کیفیت می

 .(8831شود که بتواند نیازهای صریح یا ضمنی کاربران را برآورده سازد )ساموئل، های یک محصول یا خدمت گفته میای از مشخصات و ویژگیکیفیت به مجموعه

 

 

 پیشینه تجربی .3
-ها صورت گرفته است. پژوهشگران متعددی ابعاد و معیارهای گوناگونی را برای کیفیت وبسایتمتعددی در زمینه کیفیت وبهای های اخیر پژوهشدر سال

م پردازیجاری میهای تسایتهای انجام شده بر روی وباند. در این بخش ابتدا به پژوهشسایت پرداختههای خاصی از کیفیت وباند و به جنبهها درنظر گرفتهسایت

بیل رسانی از قهای مراکز اطالعسایتاند. سپس معیارهایی که در وبها اشاره کردهسایتها به معیارهای متعددی برای کیفیت وبسایتکه کاربران این وب

ده در این دو شمقایسه معیارهای مطرحها مورد بررسی قرار گرفته است، مورد بررسی قرار داده و در انتها به های مختلف و پژوهشگاههای مرکزی دانشگاهکتابخانه

 پوشانی دارند.پردازیم که تا چه میزان این معیارها با هم همحوزه می

 

 
 

 

 های تجاری  از منظر کاربرانسایتپیشینه ارزیابی کاربردپذیری وب .4
 

بندی شده در مجله فورچون پرداخت، ابعاد کیفیت برتر رتبههای هزار شرکت سایتانجام شد و به تحلیل وب 0222در سال  8در پژوهشی که توسط لیو و آرنت

 یل رسد در این پژوهش به برخی از معیارها از قبسایت بیان کردند. به نظر میسایت را کیفیت اطالعات، خدمات، امنیت، جذابیت از نظر کاربران و طراحی وبوب
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و دیگران انجام شد، ادراک کاربران در  8توسط لوبیکونو 0222در پژوهش دیگری که در سال تعامل، نوآوری، جذابیت، انسجام از این قبیل توجهی نشده است. 

ها افتهشود، مورد توجه قرار گرفت. یها در هتل اتاق رزرو میفروشند و از طریق آنهای هواپیما میهایی که کتاب، محصوالت صوتی، بلیطسایتمورد کیفیت وب

ظاهری،  گویی، جذابیت طراحی، جذابیتباشد از جمله: تناسب اطالعات با وظایف، تعامل، اعتماد، زمان پاسخسایت مؤثر میت وبنشان داد که دوازده بعد در کیفی

یفیت تری برای کیشهای بکه مؤلفهباشد. در این پژوهش با توجه به اینوکار و قابلیت جایگزینی میشهود، نوآوری، جذابیت احساسی، ارتباط منسجم، فرایند کسب

ا اهمیت داده هتر به سرعت انجام درخواستسایت از دید کاربران درنظر گرفته شده است، اما به کیفیت اطالعات چندان اهمیتی داده نشده است و کاربران بیشوب

 شده است.

ت. این دو معیارهای درنظر صورت پذیرف 0توسط کاکس و دیل 0228های فروش برخط صورت پذیرفته، در سال سایتپژوهش دیگری که بر روی وب

و همکارانش نیز بر  8اند. در همین سال پژوهشی توسط زیتاملسایت را قابلیت دسترسی، ارتباطات، اعتبار، فهم، ظاهر و آماده بودن بیان کردهگرفته برای کیفیت وب

ت آمده اند. معیاری به دسها توجه داشتهسایتگونه وبیت اینتری در ارزیابی کیفهای بیشدو به جنبههای فروش برخط صورت گرفت. اما اینسایتروی وب

 اشد. بپذیری، سهولت جستجو، کارایی، اطمینان خاطر/ اعتماد و امنیت میپذیری، قابلیت دسترسی، انعطافها شامل: قابلیت اطمینان، مسؤولیتتوسط آن

مؤلفه اصلی در بیان  4توسط کاکس و دیل انجام شد.  0220سایت در سال وبپژوهش دیگری به منظور عوامل کلیدی کیفیت در طراحی و استفاده از 

. 0. سهولت استفاده: وضوح هدف، طراحی، ارتباطات، 8شدند. این معیارها: هایی تقسیم میها به زیر مؤلفهسایت وجود داشت که هریک از این مؤلفهکیفیت وب

. خدمات ارتباطی: انتخاب محصول، درخواست محصول، خرید 8رد، سؤاالت رایج، قابلیت دسترسی و سرعت، اعتماد مشتری: تأیید سفارش، اعتبار، خدمات، بازخو

باشند های اصلی خود میکننده مؤلفهها به وضوح بیانباشند. این زیرمؤلفههای خریداران دائمی می. خدمات ارتباطی: شناسایی، خدمات اضافی و مشوق4محصول، 

تری را مورد ای بیشهتوان جنبهگیرد، به این خاطر که در ارزشیابی میتر صورت میبندی برای پژوهشگران بهتر و دقیقا با این نوع تقسیمهسایتو ارزشیابی وب

 تری برخوردار خواهد بود.توجه قرار داد و پژوهش از صحت بیش

د. فروش برخط انجام دادنهای سایتاز نظر ادراک کاربران بر روی وبسایت های کیفیت وبپژوهشی را درجهت تعیین مؤلفه 0220در سال  4مادو و مادو

، سازی، توانایی خدماتها، ساختار، ظاهر زیبا، قابیت اطمینان، ظرفیت ذخیرهاند از: عملکرد، ویژگیباشد که عبارتمؤلفه می 81نتایج حاصل از پژوهش شامل 

. به نظر دردیخاطر و همسایت، شهرت، اطمینانهای ذخیره وبتنظیمات شخصی کاالها و خدمات، سیاستامنیت و انسجام سیستم، اعتماد، پاسخگویی، تمایز و 

در سال  اند. پژوهشگران دیگریهای گوناگونی را بیان کردهرسد که در این پژوهش به ابعاد زیادی در زمینه کار بردپذیری توجه شده است و کاربران مؤلفهمی

یت کاربر تعریف گر تمایل به استفاده و رضابه متغیرهای اصلی کیفیت اطالعات، کیفیت خدمات و کیفیت سیستم و متغیرهای مداخله معیارهای کیفیت را 0228

 کردند.

معیار  4دو نشان داد که های حاصل از پژوهش اینهای فروش برخط پرداختند. یافتهسایتبه ارزیابی کیفیت بر روی وب 1ولفینبارگر و گیلی 0220در سال 

-سایت، قابلیت اطمینان، امنیت اطالعات شخصی و خدمات مشتریان( در این زمینه در نظر گرفتند. معیارهای کلی مربوط به کاربردپذیری وباصلی )طراحی وب

 ها صورتسایتدر زمینه وب تریهای بیشهای دیگران به مؤلفهکه در پژوهشمولفه از نظر کاربران خالصه شده است، در صورتی 4های تجاری در این سایت

 گرفته است.

( انجام شد. در این 0228) 6یون، شاو و اشنایدرتوسط سانگ« هاکردن آنهای صنعتی جهت تجاریهای وب میان گروهطراحی سایت»پژوهشی با عنوان 

وگذار( تمند و گشمحتوا، جذابیت سایت وب، ساختار نظام های وب )کارکرد تجاری، اعتبار شرکت، قابلیت اعتماد،گروه از معیارهای ارزیابی سایت 6پژوهش، 

های وب در بین صنایع هایی در طراحی سایتای ارزیابی شد تا معین گردد آیا تفاوتگروه صنعتی کره 80های وب مشخص شد و براساس این معیارها، سایت

های مختلف صنعتی وجود دارد. های وب در گروهای در طراحی سایتهای عمدهوتهای حاصل از این پژوهش نشان داد که تفامختلف وجود دارد یا خیر؟ یافته

 ها نیز ایتسسایت، کیفیت وبباشد، با توجه به کاربران هر وبها گوناگون میسایتگونه که وبشود که همانهای این پژوهش نمایان میبا توجه به یافته
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تواند می سایتسایت دارای اهمیت بوده و مورد توجه طراحان و کاربران آن وبتوان معیارهایی را یافت که در هر وبتواند متفاوت باشد، اما با وجود این نیز میمی

 قرار گیرد، از جمله اعتبار، قابلیت اعتماد، محتوا، جذابیت و ساختار.

اساس پژوهش آنان، معیارهای کیفیت خدمات: پایایی،  ( پژوهشی انجام دادند. بر0224) 8سایت وب و وبگیری منسجم کیفیت وبدر ارتباط با اندازه

دلی و ملموس بودن درنظر گرفته شد و معیارهای کیفیت اطالعات: کیفیت قابل دسترسی، کیفیت محتوا، کیفیت ظاهری و کیفیت ذاتی گویی، اطمینان، همپاسخ

محتوا، قابلیت دسترسی اشاره کرده است. پژوهشی در زمینه ادراک در مورد کیفیت  های مشترک مثل پایایی، اطمینان،بیان شد. این پژوهش نیز به برخی از مؤلفه

عامل مؤثر  12( صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که 0224) 0سایت در میان دانشجویان دانشگاه نورث ایسترن و دانشگاه اراسموس توسط واردن، ویل، بال و میلنوب

گیری مسایت، نمایش کامل سفارشات قبل از تصمیاند از: دسترسی سریع، مرورگری آسان بر روی وبها عبارتن آنتریسایت شناسایی شد که مهمبر کیفیت وب

ایت را از این نظر سسایت کاربران کیفیت وبهای تجاری مورد توجه قرار گرفته است که بنا بر ماهیت وبتر جنبهنام آسان. در این پژوهش بیشخرید، فرایند ثبت

 اند.دهبررسی کر

ها انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سهولت استفاده، مفید بودن، صحت سایتو دیگران پژوهشی را بر روی ورودی وب 8ینک 1022در سال 

شاره ترین معیارهای مشترک امهمباشد. این پژوهش نیز به ترین معیارهای استخراج شده از ادراک کاربران میاطالعات، قابلیت دسترسی و تعامالت از جمله مهم

های فروش یتساهای صورت گرفته در زمینه کیفیت وبها نیز به کار برده شده است. از دیگر پژوهشرسانی و دانشگاهسایت مراکز اطالعکرده است که در وب

باشد: هفت بعد که از یک مقیاس اصلی و ن به این صورت میباشد. نتایج پژوهش آنامی 0224برخط از دید کاربران، پژوهش پاراسورامان و همکارانش در سال 

پاسخگویی،  هیک مقیاس بهبودیافته استخراج شده است، مقیاس اصلی شامل کارایی، در دسترس بودن سیستم، رضایت و امنیت و مقیاس بهبود یافته دربردارند

له گرفت، بلکه برخی معیارها از جمکه معیارهای مشترک را در بر میعالوه بر این هاهای این پژوهش نسبت به دیگر پژوهشحقوق و مزایا و تماس است. یافته

 حقوق و مزایا و تماس تنها در این پژوهش به آن پرداخته شده بود، هم چنین برخی از معیارها نیز در نظر گرفته نشده است. 

(. در این پژوهش 4( انجام شد )لی و کوزارAHPوکار الکترونیکی )با رویکرد سایت بر موفقیت کسبپژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت وب 0226در سال 

یت سیستم، گویی و معیارهای کیفدردی، اعتبار، پاسخمعیار کیفیت اطالعات شامل: ارتباط، جاری بودن، قابل فهم بودن و معیارهای کیفیت خدمات دربردارنده هم

باشد. ا میهکنندگان، آگاهی، شهرت و کاهش هزینهچنین معیارهای کیفیت ویژه تأمینباشد. همدور و امنیت میسازی، حضور از راه مرورگری، زمان پاسخ، شخصی

از  توان گفت این پژوهش نیز به تعدادیهای هر معیار را بیان داشته است. در مجموع میاین پژوهش معیارهای کیفیت را در چند بعد کلی قرار داده و سپس مؤلفه

هرت و سازی، آگاهی، شچنین برخی دیگر از معیارها مثل زمان پاسخ، شخصیها در نظر گرفته شده مثل اعتبار توجه شده، همتر پژوهشکه در بیشمعیارهایی 

 ها اشاره شده است.تر پژوهشی مورد توجه کاربران قرار گرفته است، در این پژوهش به آنها که در کمکاهش هزینه

 
 
 

ها و مراکز علمی و پژوهشی از منظر کاربران در داخل و خارج ها، دانشگاههای کتابخانهسایتاربردپذیری وبپیشینه ارزیابی ک .5

 از کشور
 

صورت پذیرفت. در این پژوهش او سیاهه ارزیابی را برای سنجش  1توسط کویل 8111سایت در سال پژوهشی با موضوع نمایه سنجش کاربردپذیری وب

ز قبیل یافتن های کلی کاربردپذیری اهایی با پاسخ بلی یا خیر تشکیل شده بود که در طبقهای از پرسشارائه کرد. این سیاهه از مجموعهسایت کاربردپذیری وب

داخت. پرهای مثبت میگرفت. این نمایه به محاسبه درصد جواباطالعات، درک اطالعات، حمایت از وظایف کاربر، ارزیابی دقت فنی و ارائه اطالعات قرار می

داری ارزیابان بر درک سؤاالت را برای این شیوه استفاده از سیاهه ارزیابی بیان های ممکن در مجموعه سؤاالت و تأثیر طرفثباتیهایی از قبیل: بیکویل محدودیت

 باشد و در جهت رفع نیازهای آناناطالعات میوجوی اند در رابطه با جستتر معیارهای کاربردپذیری که کاربران به آن توجه کردهکرد. در این پژوهش بیش

 باشد. می
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های صورت گرفته ها با بررسی پژوهش( انجام شد. آن0228) 8ها در پژوهشی  توسط چیو و سلیمسایتیوز برای ارزیابی کاربردپذیری وبطراحی ابزاری به نام وب

بعد کلی شامل محتوا،  4سایت شناسایی کردند. سپس این معیارها را در یابی کاربردپذیری وبدستورالعمل و معیار اصلی را برای ارز 04در زمینه کاربردپذیری، 

گیری اندازه بندی کردند. پژوهشگران به جهت آزمون ابزار وسازماندهی و قابلیت خوانایی، مسیریابی و قابلیت پیوند، طراحی رابط کاربر، عملکرد و اثربخشی دسته

دانشجو از مقاطع تحصیلی مختلف شرکت کردند و به  42سایت دانشگاه مالزی انجام دادند. در این پژوهش، بر روی کاربردپذیری وبپایایی آن، پژوهش خود را 

قبولی  ( از پایایی قابل%161،%184، %184، %180شده پاسخ دادند. آلفای کرونباخ به دست آمده نشان داد که پرسشنامه در چهار بعد کاربردپذیری )پرسشنامه طراحی

تواند یوز میوب چنین، بیان داشتند کهباشد. همسایت برای کاربران میهای حاصل ازاین ابزار، نشانه مفید بودن وببرخوردار است. پژوهشگران اعتقاد دارند که یافته

کمک کند. گرچه هدف اصلی از این پژوهش طراحی ابزار ها سایتها به مدیران وبسایتها در هر حوزه مناسب باشد و هم در بهبود وبسایتهم برای انواع وب

اند را معیارهای اصلی دانست، زیرا اکثر پژوهشگران نیز به این معیارها توجه توان معیارهای اصلی که کاربران از طریق آن به ارزیابی پرداختهیوز بوده است، میوب

 اند.داشته

های های دانشگاهسایت( در پژوهش خود به ارزیابی کاربردپذیری وب8814ی در ابتدا محمداسماعیل )ها از منظر کاربردپذیرسایتاز جنبه ارزیابی وب

های صنعتی کشور به عنوان جامعه پژوهش معرفی شدند. این پژوهش به شیوه ارزیابانه صورت سایت دانشگاهوب 3صنعتی ایران پرداخته است. در این پژوهش 

های سایتگر میزان انطباق وبمؤلفه بود، گردآوری شد. پژوهش 821معیار با  82ساخته که مشتمل بر ستفاده از سیاهه ارزیابی محققهای موردنیاز با اگرفت و داده

 یهای موردنظر پرداخت و درنهایت الگویی نظری براسایتموردنظر را با معیارهای کاربردپذیری مورد بررسی قرار داد. سپس به شناسایی مشکالت اساسی وب

های مورد بررسی در حد متوسط ارزیابی شده است و در انتها پیشنهادهایی جهت بهبود سایتهای صنعتی ارائه داده است. سطح وبهای دانشگاهسایتطراحی وب

 ها ارائه شده است. در این پژوهش معیارهای گوناگون و جامعی برای کاربردپذیری درنظر گرفته شده است.سایتوب

( مورد بررسی قرارگرفت. پژوهش با روش پیمایشی و 8816های ایران توسط صیاد عبادی )ای دانشگاهسایت کتابخانهپذیری سه وبستفادهدر پژوهشی، ا

استثنای به  هبه صورت موردی و با هدف بررسی نظر دو گروه کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگا

نامه کتابخانه سه دانشگاه تربیت مدرس، علم و صنعت و تهران انجام شد. از طریق پرسش سایتپذیری وبهای استفادهدانشجویان کتابداری، در رابطه با وضعیت مؤلفه

ری، یابی، اثربخشی، قابلیت یادگیوهش )جهتهای مورد بررسی در این پژها نشان داد وضعیت مؤلفهو مصاحبه به گردآوری اطالعات پرداخته شده است. یافته

ای هچنین بین نظر کتابداران و دانشجویان مورد بررسی در خصوص به کارگیری مؤلفهبخش )رتبه خوب( قرار داشت. همکاربرپسندی و رضایت( در حد رضایت

ن در مورد چنین دالیل کاربراسایت و همنقاط قوت و ضعف این سه وبپذیری تفاوت معناداری وجود نداشت. سرانجام، با تحلیل سؤاالت باز پرسشنامه، استفاده

 ها شناسایی شد.اهمیت این مؤلفه

ها در این پژوهش توسط عصاره و پاپی صورت گرفت. گردآوری داده 8813های دولتی ایران در سال های دانشگاهسایت کتابخانهوب 84بررسی کیفیت 

های مخاطبان خاص استفاده کردند. نتایج نشان داد ویژگی 0هاسایتژوهشگران برای انجام پژوهش از ابزار ارزیابی کیفیت وببه روش مشاهده مستقیم انجام شد و پ

جو، وهای میزان سهولت جستهای مورد بررسی در سطح خوب قرار گرفته است. ویژگیسایتسایت، بارگزاری و پایدار بودن ساختار، در بین وبو هدف وب

یوندهای های روزآمد بودن مطالب و پجود سابقه و پیشینه علمی تنالگان یا نویسنده و هدف مشخص برای محدوده اطالعاتی، در سطح متوسط و ویژگیگرافیک، و

 بندی کردند.های پژوهش رتبهها را براساس یافتهسایتاند. درنهایت، پژوهشگران این وبدرونی در سطح پایینی قرار گرفته

های این پژوهش های علوم پزشکی ایران را مورد سنجش قرار داده است. دادههای دانشگاهسایت( کاربردپذیری وب8811ابراهیمی )اندر پژوهشی دهق

 از نظرهای علوم پزشکی ایران های دانشگاهسایتگر گردآوری شده است. نتایج نشان داد که وبنشان 13مؤلفه با  82ای شامل ساختهبراساس سیاهه وارسی محقق

ی شهید بهشتی ها بودند. سایت دانشگاه علوم پزشکوجو به ترتیب دارای بهترین وضعیت درمیان سایر مؤلفههای تعامل و جستقابلیت استفاده مناسب هستند. مؤلفه

ترین الگو بین قابلیت استفاده بودند، به عنوان مناسکه در هر مؤلفه دارای باالترهاییهای مورد بررسی بود و سایتسایتدارای باالترین قابلیت استفاده در میان وب

عامل تأثیرگذار وبی  ندرنظر گرفته شدند. در این پژوهش بررسی همبستگی میان معیارهای کاربردپذیری و عامل تأثیرگذار وبی و پیوندهای دریافتی نشان داد که بی

 رابطه معناداری وجود دارد.پذیری، ساختار و دیداری در کاربردپذیری وبی های دسترسو مؤلفه
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های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از منظر کاربردپذیری مورد ارزیابی های مرکزی دانشگاههای کتابخانهسایتپژوهش دیگری نیز وب

های مذکور پرداخته است. جامعه آماری مرکزی دانشگاههای های کتابخانهسایت( در این پژوهش به ارزشیابی کاربردپذیری وب8812قرار داده است. عابدینی )

سایت مجزا و مستقل برای کتابخانه مرکزی خود بودند و از دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دارای وب 82این پژوهش شامل دانشجویان 

ا در این هپژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری دادهها مورد ارزشیابی قرار گرفتند. این دیدگاه دانشجویان این دانشگاه

گویه بود که در پنج بعد کلی )محتوا،  80های مرتبط با موضوع پژوهش تهیه و شامل پژوهش، پرسشنامه بوده است که براساس استانداردهای موجود در پژوهش

امه از روش آلفای بندی شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنابی و قابلیت پیوند، طراحی رابط کاربر، عملکرد و اثربخشی( دستهسازماندهی و قابلیت خوانایی، مسیری

های مورد بررسی در خصوص به کارگیری ابعاد سایتهای حاصل از این پژوهش نشان داد که از دیدگاه کاربران وضعیت وبکرونباخ استفاده شد. یافته

های مورد بررسی از دیدگاه کاربران نشان داد بعد سایتدرصد( است. نتایج حاصل از بررسی ابعاد کاربردپذیری در وب 12تر از حد مطلوب )، پایینکاربردپذیری

های مورد های مرکزی دانشگاهسایت کتابخانهتر از سایر ابعاد در طراحی وبدرصد، کم 4/61تر از سایر ابعاد و بعد محتوا با درصد بیش 6/32طراحی رابط کاربر با 

 توجه قرار گرفته است.

 رسانیاطالع ایمنطقه مرکز و ایران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه هایسایتوب کاربردپذیری( 8810)نوکاریزی، خیرخواه و کیانی  یپژوهشدر 

 پیمایشی روش به و کاربردی نوع از پژوهش اینمورد بررسی و سنجش قرار داده اند.  شیراز دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان منظر از شیراز تکنولوژی و علوم

یلی در های مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمسایت پژوهشگاهها نشان داد، به طور کلی به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در دو وبشد.  یافته انجام

ختلف های مسایت پژوهشگاه و توجه به مؤلفهتواند به درک اهمیت کاربردپذیر در وبرار داشت. نتایج این پژوهش میدرصد( ق 12-62)بیش از « خوبی»وضعیت 

 آن، کمک زیادی کند. 

 

 

 گیری و استنتاج از پیشینه پژوهشنتیجه .6
 

ها سایتهای مختلف قرار گرفته، در زمینه ارزیابی وبحوزهسایت به نوعی موضوع جدیدی است که مورد توجه پژوهشگران که کاربردپذیری وببا توجه به این

های اخیر در این زمینه که در سالهاییهای چندی صورت گرفته است. وجود پژوهشها از منظر کاربران پژوهشنظر کیفیت و به طبع آن کاربردپذیری آناز نقطه

توان معیارهای دیگری نیز با توجه به نوع و ها وجود ندارد و میها و کاربردپذیری آنسایتوبانتشار یافته، مؤید این است که تعریف واحد و دقیقی از کیفیت 

سایت در رابطه با کاربردپذیری آن دست یافت و نتایج هر پژوهش ممکن است با پژوهش دیگر متفاوت باشد. چنین کاربران خاص هر وبسایت و همماهیت وب  

تر یشکه کاربران به طور عمده در بهای تجاری، معیارهاییسایتها از منظر کاربران در وبسایتی مربوط به کیفیت وبهادر این مقاله، با مرور پیشینه

 . معیارهای دیگرباشددلی میاند شامل عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اعتبار، قابلیت اطمینان، سهولت استفاده و همها به آن توجه داشتهاین پژوهش

اند، مثأل در پژوهش وب و وب، لی و کوزار، لوییکونو و دیگران، مادو و مادو و ینگ و دیگران تعدادی از بسته به هر پژوهشی به نوع خاصی از معیارها توجه کرده

ویی، اعتماد گوای اطالعات، رضایت، پاسخسازی، محتاند از: محتوای خاص، ظرفیت ذخیرهها مورد توجه قرار گرفته بود، که عبارتمعیارها نیز در برخی از پژوهش

ه و رضایت استفاد -لین که به معیارهای تمایل به استفادهاند از جمله پژوهش دلون و مکهای اندکی نیز به معیارهای محدودی اشاره کردهمشتری و تعامل. پژوهش

حضور از راه دور توسط لی و کوزار بررسی شد. عالوه بر این پژوهشگران، ها و چنین معیارهایی مثل آگاهی، شهرت، کاهش هزینهکاربر توجه کرده است، هم

 اند که چندان به آن توجه نشده است.دیگری نیز وجود دارند که به معیارهای محدودی توجه کرده پژوهشگران

این  وارسی صورت گرفته است و کاربران بر اساستر با توجه به سیاههها از دید کاربران بیشرسانی و دانشگاههای مراکز اطالعسایتکاربردپذیری وب

ها بررسی شد. ایتسبندی معیارها از نظر کاربران وباند و بر این اساس رتبههای مورد بررسی پرداختهسایتهای از پیش تعیین شده به ارزشیابی کیفی وبمؤلفه

ا اهمیت هها وجود دارد که کاربران به آنسایت، معیارهای مشترکی در ارزشیابی وبهای تجاری بیان شدسایتهای مربوط به وبطور که از بررسی پژوهشهمان

ها نیز اکثر پژوهشگران این معیارهای مشترک )اعتبار، پایایی، سهولت استفاده، خدمات( را از پژوهش خود رسانی و دانشگاههای مراکز اطالعسایتدهند، در وبمی

ورد توجه قرار ها ماند، اما در همه پژوهشهای دیگری را در نظر گرفتهها نیز جنبهاند. برخی پژوهشباالی کاربردپذیری قرار گرفتههای اند و در رتبهاستخراج کرده

 ا هسایتکه استاندارد واحدی در زمینه کاربردپذیری وبتوان بیان کرد که با توجه با اینها مینگرفته است. در نتایج به دست آمده از این پژوهش
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 ها موردسایتچنین با توجه به هدف و ماهیت اصلی وبو هم هاسایتوبتر از دید کاربران خاص آن ها را بیشسایتوجود ندارد، بنابراین پژوهشگران وب

 ود.ها از یکدیگر متمایز خواهد بسایتاند. واضح است که معیارهای مورد بررسی در ارزشیابی کاربردپذیری وبارزشیابی قرار داده
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