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 چکیده

 با کتابخانهن آ سهیو مقا رانیا یدانشگاه هایکتابخانه یلیموبا تسایوب یشهود یریکاربردپذ یابیارز: این پژوهش به هدف

 پرداخته است.  جهان برتر هایدانشگاه

سایت موبایلی جامعه هدف های کاربردپذیری  در وباین تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و در آن میزان رعایت مؤلفه: روش

م، تحقیقات و فناوری دانشگاه برتر وابسته به وزارت علو 20در این پژوهش به روش ارزیابی شهودی مورد بررسی قرار گرفته است. 

بندی ان فهرست شده در رتبهدانشگاه برتر جه 3شده در پایگاه استنادی جهان اسالم و   دانشگاه برتر آزاد اسالمی فهرست 20)عتف( و 

( است. تجزیه 2016( و فانگ و دیگران )1994وبومتریک انتخاب شدند. ابزار گردآوری براساس سیاهه وارسی کاربردپذیری نیلسن)

ضریب و  دمنیرفاز جمله  کیناپارامتر یو آمار استنباط یفیآمار توص اس.پی.اس.اس در سطحافزار ها توسط نرموتحلیل داده

 .شده است انجام رمنیاسپ یهمبستگ

های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری)عتف( از لحاظ کاربردپذیری در وضعیت خوب سایت موبایلی دانشگاهوب ها:یافته

زارت عتف به نسبت وهای وابسته به بردپذیری در وضعیت متوسط  قرار دارند. همچنین دانشگاههای آزاد از لحاظ کارو دانشگاه

اهنر کرمان و هاروارد از های مازندران، بهای برتر جهان از لحاظ کاربردپذیری در وضعیت بسیارخوبی قرار دارند. دانشگاهدانشگاه

بین رتبه بندی پایگاه  دست آمده نشان داد کهکردند. همچنین نتایج به های اول تا سوم را کسبهای کاربردپذیری رتبهنظر مؤلفه

 ها همبستگی وجود ندارد.بندی براساس ارزیابی کاربردپذیری آناستنادی جهان اسالم/وبومتریک و رتبه

باتوجه به طیف  نهای دانشگاهی از سوی طراحاسایت موبایلی کتابخانهتوجه به ابعاد کاربردپذیری در طراحی وب اصالت اثر:

های زمانی و مکانی و دودیتوسیع و متنوع کاربران سبب ارتباط بهتر کاربران با آن، استفاده بیشتر از خدمات کتابخانه به دور از مح

 ها خواهد شد. در نهایت افزایش کارایی خدمات این کتابخانه

 ابی.دانشگاهی ، مطالعات ارزی سایت موبایلی،  کتابخانهکاربردپذیری شهودی ، وب: های کلیدیواژه
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 مقدمه و بیان مساله

ی و خدماتی( پژوهشگانه )آموزشی، های سههای دانشگاهی حمایت از تحقق رسالتهدف کتابخانه

ها، خدمات و منابع اطالعاتی را برای دانشجویان، استادان و کارمندان این کتابخانهها است. دانشگاه

شود. با گسترش آن از آموزش، یادگیری و پژوهش حمایت می کنند که دردر محیطی فراهم می

ها در جهت دسترسی به اطالعات است، سریع کاربرد شبکه جهانی اینترنت، که ابزاری برای سازمان

 جذاب، محیط یک آوردن اجتماعی، با فراهم ارتباطات ایجاد هدف با های دانشگاهی نیزکتابخانه

های ( . یکی از رسانه2017و دیگران،  1کنند )هریسون می ایجاد را حمایت و وفاداری حس یک

ها برای باشند که به یکی از ابزارهای مهم کتابخانهها میسایتنوین اطالعاتی در این عصر وب

تواند مفید واقع گردد: نخست سایت کتابخانه از دو منظر میاند. وبارتباط با کاربران تبدیل شده

عات با کیفیت و سازمان یافته به اعضای کتابخانه است و دیگر اینکه آنکه محملی جهت اشاعه اطال

تواند به عنوان راهنما و واسطی برای محملی برای ارائه اطالعات درباره خود کتابخانه است و می

(. از سوی دیگر از جمله 1388های کتابخانه عمل کند )خاصه و همکاران، معرفی و ارائه قابلیت

-سایتوب"العاتی دیگر که همگام با این تغییرات در محیط وب به وجود آمد های نوین اطرسانه

های سایتهمراه وجود دارد، اگر وببودند. با پیشرفت فناوری که در زمینه تلفن "2همراههای تلفن

همراه از جمله سایت تلفنتوان از مزایای وبباشند می همراهکتابخانه قابل مشاهده بر روی تلفن

همراه نسبت به استفاده از رایانه، صرفه نبودن به مکان خاص کتابخانه، سادگی کار با تلفنوابسته 

تاپ(، ضریب نفوذ ویژه لپ های خرید سخت افزار و نرم افزار )در مقایسه با رایانه بهجویی در هزینه

به اهدافی چون  ( استفاده نمود و1391پور، همراه در بین مردم و مانند آن )نازی و قاسمباالی تلفن

پذیری در ارائه خدمات به کاربران، گسترش و غنای های زمانی و مکانی، انعطافعبور از محدودیت

 خدمات وب کتابخانه، سهولت دسترسی به منابع تمام متن و مانند آن نائل گشت. 

-ت دسترسهایی را در جههای نوین اطالعاتی و ارتباطی گامگیری از فناوریها با بهرهکتابخانه

اند. نخستین اقدامات در این زمینه طراحی شان برداشتهپذیری و سهولت  استفاده از خدمات

رسانی مفید و ارزشمند در ها، به ویژه اطالعها و خدمات آنسایت برای معرفی و عرضه فعالیتوب

ایگاه مهمی عنوان یک وسیله ارتباطی، جهمراه نیز بهمحیط وب بوده است از سوی دیگر رشد تلفن

_______________________________________________________________ 
1 Harrison 
2 Mobile websites 
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. ناپذیر از مناسبات زندگی روزمره تبدیل شده استدر زندگی افراد پیدا کرده و به جزئی جدایی

توانند به صورت می همراهاز جمله تلفن کارگیری فناوری مورد استفاده کاربران خودها با بهکتابخانه

باشد کاربران جایگاه راحت که نیاز ها ارائه دهند، بدون آنکارآمدی خدمات جدید خود را به آن

ای را با زندگی ، خدمات کتابخانه1خود را ترک کنند. از طرفی، ارائه این نوع از خدمات سیّار

تعداد مشترکین  2018در ژون طبق آمار جهانی (. 1389)کیانی،  دهدروزانة مردم پیوند می

، 2GSMAشود )آن اضافه میمیلیارد نفر عبور کرد و روزانه به تعداد  07/5فرد از مرز منحصربه

-های فنی اقتصادی معاونت برنامه(. در ایران نیز بر مبنای آمار ارائه شده از سوی دفتر بررسی2018

کارت واگذار شده ، تعداد سیم96ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات ایران تا خرداد ماه 

براین اساس شمار خطوط موبایل  خط اعالم شده است. 283هزار و  11میلیون و  156همراه تلفن

 57میلیون و  41سیم کارت است که از این تعداد   134هزار و  224میلیون و  83فعال در کشور 

 . (1396بخشی پور،  نفر در ایران مشترکان اینترنت همراه هستند ) 746هزار و 

 هایدستگاه از یشترب و بیشتر آموزان دانش است، رشد حال در سرعت به موبایل فناوری که همانطور

 هایکتابخانه ویژهبه ها،کتابخانه شرایط، این در. کنندمی استفاده آموزشی اهداف برای همراهتلفن

 طراحی را همراهتلفن هایسایتوب و دهند گسترش را خود خدمات کنند تالش باید دانشگاهی،

 را کتابخانه فهرست توانندایل میاز طریق موب کاربران .کنند برآورده را کاربران نیازهای تا کنند

 درخواست و کنند رزرو را کتابخانه امکانات نمایند، مشاهده را کتابخانه رویدادهای کنند، جستجو

سایت وب در نیز مکان بر مبتنی خدمات این، بر عالوه. کنند درخواست را کتابخانه وبی خدمات

ها نیز باید به سمت ه همین دلیل، کتابخانهب .(2016، 3هستند )یون دسترس در هاموبایلی کتابخانه

همراه حرکت کنند. چراکه ای مانند تلفنی بیشتر از فناوری گسترش یافته و شناخته شدهاستفاده

 (. 2016، 4است )فانگ کوتاه آسیا نسبتاً در ویژه همراه بهتلفن هایکتابخانه هایسایتوب سابقه

است.  5سایت باید مد نظر قرار گیرد، کاربردپذیریاز جمله مواردی که در رابطه با یک وب 

یعنی سادگی و سهولت استفاده از یک محصول یا سیستم، و سازگاری آن با  کاربردپذیری،

یی، اثربخشی، آکارو به تعریف دیگر  (1384های کاربران )ماکویی و سرخوش، خواسته

_______________________________________________________________ 
1 Mobile services 
2 gsmaintelligence.com 
3 Yoon 
4 Fung 
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آید کاربردپذیری به شمار می یادآوری، پنج ویژگیمندی، قابلیت یادگیری و قابلیت بهرضایت

سایت طراحی وب بندی به اصول و استانداردهاییپادر این پژوهش کاربردپذیری  .(1994)نیلسن، 

سایت افزوده و رضایت خاطر کاربران، هرچه بیشتر فراهم ای که بر تأثیر و کارآیی وبگونهاست، به

بلیت یادگیری، قابلیت فهم، پیشگیری از ها از جمله جذابیت، قاای از مؤلفهگردد و شامل مجموعه

باشد. همچنین ارزیابی، یک فرآینده پیچیده و انتقادی است. خطا، کمک و راهنمایی به کاربران می

ها ارزیابی را به منزله یک فرآیند داوری که شامل مفاهیمی چون کیفیت، صحت و دقت است، انسان

 طراحان شده تعیین پیش از اصول مجموعه ( و شهود1383به کار می گیرند )داراگوالنسکو، 

 تا دارند نیاز ارزیابی هایروش به وب (. طراحان1395)سورانی و دیگران،  هستند سایتوب

روش ارزیابی  .(1395کنند)سورانی و دیگران،  شناسایی هایشانسایتوب با را احتمالی مشکالت

ها مورد استفاده سایتوباربری های کیفی است که برای ارزیابی رابط کشهودی یکی از روش

 (.1388پور، گیرد )عباسقرار می

 مطالعه برای جدید موضوع ها یککتابخانه های موبایلیسایتوب از آنجا که ارزیابی کاربردپذیری

های های دانشگاهسایت موبایلی کتابخانهاست، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی کاربردپذیری وب

 و قوت سی و نقاطهای مذکور را بررسایت موبایلی کتابخانهگیری وبکاربه برتر ایران، سطح

ها را ی این دانشگاهها را مشخص، و در نهایت کتابخانهموبایلی این کتابخانه سایتوب ضعف

 بندی شوند.دست آمده رتبهبراساس نتایج به

 ی پژوهشپیشینه

دهد که گرچه پژوهشگران از ها نشان مییتسابررسی و مرور مطالعات انجام شده در قلمرو وب

اند، ها و استانداردهای طراحی وب بیش از پیش توجه کردهبه رعایت دستورالعمل 21اوایل قرن 

سایت موبایلی  به واسطة نوظهور بودن فناوری آن  به تازگی موضوع برخی لکن مطالعه بر روی وب

اده است؛ با این وجود، در داخل کشور هنوز های خارج از کشور را به خود اختصاص داز پژوهش

طور که باید، این مقوله مورد بررسی قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، در خارج از کشور، ،آن

  .موبایل دانشگاهی پرداخته است ارزیابی چارچوب جامع یک ارائه ای به( در مقاله2014) 1الخلیفه

کتابخانه  موبایلی سایتوب یک ساخت به مربوط ازیس پیاده و فناوری به مربوط همچنین مسائل

_______________________________________________________________ 
1 Al-Khalifa 
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در یک پژوهش نسبتاً  (  مورد توجه قرار گرفته است.2015) 1لینادر پژوهشی توسط هانگ و چان

( در پژوهشی به ارزیابی رابط کاربر، 2016و دیگران ) مرتبط با اهداف پژوهش حاضر، فانگ

های سایت موبایلی کتابخانهو ضعف وب و همچنین شناسایی نقاط قوت 2کاربردپذیری شهودی

 مؤثر ( نیز عوامل2016سایتهای موبایلی پرداختند. یون )کنگ در مقایسه با سایر وبدانشگاه هنگ

دانشگاهی را بررسی  هایکتابخانه در هاموبایل کتابخانه کاربردی هایبرنامه از کاربر پذیرش بر

ای در خصوص ارائه خدمات کتابداری و ( مقاله1820) 3همچنین، چاپوتوال و ماتوال ..است کرده

های عمومی دولتی در ماالوی ارائه دادند و نشان های همراه در کتابخانهاطالع رسانی از طریق تلفن

دادند که فقط یک کتابخانه در این مطالعه به طور کامل ارائه خدمات کتابداری و اطالعات را از 

 .دهدهای همراه انجام میطریق تلفن

های موبایلی نشده است؛ به همین سایتاز جانب دیگر، در داخل کشور توجه چندانی به بررسی وب

شود. از جمله نوکاریزی های نسبتاً مرتبط با اهداف پژوهش حاضر اشاره میدلیل به برخی پژوهش

ی هاهای مرکزی دانشگاههای کتابخانهسایت( به ارزشیابی کاربردپذیری وب1391و عابدینی)

( 1393ساروی )وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. محمداسماعیل و جوالهی

رسانی همراه در اطالعبرداری دانشجویان پزشکی در استفاده از خدمات تلفنبه بررسی کشف بهره

های ارزیابی کاربردپذیری وب سایت( در پژوهش خود به 1394پرداختند. اخوتی و دیگران )

های علوم پزشکی تیپ یک کشور ایران و تعیین رابطه آن با رتبه های مرکزی دانشگاهتابخانهک

( در پژوهشی به ارزیابی 1396نارمنجی). اندپرداخته بررسی های موردوبومتریک دانشگاه

ی نیلسن های عمومی کشور)سامان( بر اساس اصول دهگانهی مدیریت کتابخانهکاربردپذیری سامانه

 ته است. پرداخ

های مختلف مورد های دانشگاهی ایران به روشسایت کتابخانهکه وب دهدها نشان میمرور پیشینه

 سایت موبایلی کتابخانهارزیابی قرار گرفته است ولی تاکنون پژوهشی در رابطه با ارزیابی وب

اخیر و رجوع  سالهای در همراهتلفن فناوری پیشرفت های ایران انجام نشده است. باتوجه بهدانشگاه

و همچنین  کتابخانه خدمات و منابع به خود همراه وسایل طریق از کتابخانه خوانندگان از زیادی تعداد

های زمانی و عبور از محدودیت کند از جمله:ها دنبال میهمراه در کتابخانهپیرو اهدافی که تلفن

_______________________________________________________________ 
1 Hunga & ChanLina 
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3 Chaputula and Mutula 



 1398 تابستان، 53دوره دانشگاهی،  یرساناطالعتحقیقات کتابداری و 

 ________________________________________________________  
 

  

76 

 

افزایش دامنة فعالیت  ،گذاری افزایش ضریب نفوذ و اثر ،ها جویی در هزینهصرفه، مکانی

گسترش و غنای خدمات وب  ،پذیری در ارائه خدمات به کاربرانانعطاف ،کتابداران

و...، و از طرفی خأل وجود  تحقیقاتی در رابطه  سهولت دسترسی به منابع تمام متن کتابخانه ،کتابخانه

گردد شود. بنابراین سعی میهای دانشگاهی بیش از پیش احساس میسایت موبایلی کتابخانهبا وب

 های ایران از نظر کاربردپذیری بررسی گردد.دانشگاه سایت موبایلی کتابخانهدر این پژوهش وب

 های زیر:گویی به پرسشدر همین راستا، پژوهش حاضر جستاری است به منظور پاسخ

ته به وزارت های دانشگاهی وابسسایت موبایلی در کتابخانهوضعیت کاربردپذیری شهودی وب .1

 های آزاد اسالمی چگونه است؟ علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه

سایت موبایلی به تفکیک گروه دانشگاهی های کاربردپذیری وبکارگیری مولفهمیزان به .2

 چگونه است؟

 هی ایران دارای چه نقاط قوت و ضعفی هستند؟دانشگاهای سایت موبایلی در کتابخانهوب .3

 نیا بندیو رتبه یانتخاب هایدانشگاه کیجهان اسالم/وبومتر یاستناد گاهیپا دیبنرتبه نیب ایآ .4

 ارتباط وجود دارد؟ یریکاربردپذ های مولفه براساس هادانشگاه

های سایت موبایلی کتابخانههای دانشگاهی ایران در مقایسه با وبسایت موبایلی کتابخانهوب .5

 دارند؟ا های برتر جهان در چه وضعی قراردانشگاه

 شناسیروش

های کاربردپذیری در این تحقیق از لحاظ نوع، کاربردی است و در آن میزان رعایت مؤلفه

ارزیابی به صورت مشاهده مستقیم روش گیرد. سایت موبایلی جامعه هدف مورد بررسی قرار میوب

افزارهای اده از نرمها با استفسپس دادهشد. وارسی انجام  هها و بر اساس تنظیم سیاهسایتاین وب

 کاربردپذیری ارزیابی هدف پژوهش که توجه بهبااس.پی.اس.اس و اکسل تجزیه و تحلیل گردید. 

 برتر هایدانشگاه کتابخانه با مقایسه دانشگاهی ایران و هایکتابخانه موبایلی سایتشهودی وب

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه برتر وابسته به  20 جامعه مورد مطالعه کتابخانهجهان است، 

 3باشد که میپایگاه استنادی جهان اسالم بندی دانشگاه آزاد اسالمی ایران لیست شده در رتبه20و 

ها یافت نشد، حذف گردید. سایت موبایلی آنکه پیوند کتابخانه در وبدانشگاه آزاد باتوجه به این

ابزار ها انتخاب شد. بندی وبومتریک دانشگاههبرتر جهان در رتب دانشگاه 3همچنین جهت مقایسه 

( بر اساس سیاهة نیلسن 2016ای است که توسط فانگ و دیگران )ها سیاههاولیة گردآوری داده
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ترین و است. سیاهة نیلسن گرچه از قدمت زیادی برخوردار است، لکن از جامع شده ( تنظیم1994)

رود؛ البته ذکر این ها به شمار میسایتنظور ارزیابی وبمهای مورد استفاده بهترین سیاههپراستفاده

های موبایلی، اصالحاتی سایتنکته ضروری است که برای استفاده از سیاهة مذکور در ارزیابی وب

های هوشمند در آن های خاص گوشی( انجام شده است تا نیازمندی2016توسط فانگ و دیگران )

های مربوط به صفحه کلید و ماوس که مختص یاهه، مؤلفهلحاظ گردد. به عنوان مثال در این س

موبایلی وجود ندارد حذف شده است. این سیاهه  سایتکامپیوترها بوده و امکان بررسی آن در وب

دسترسی،  کاربر و واقعی، کنترل دنیای و سیستم سیستم، مطابقت وضعیت مواردی از قبیل مشاهده

 کارآیی و پذیری یادآوری، انعطاف جای به ، تشخیصخطا از استانداردها، پیشگیری و ثبات

خطا،  از بهبود و تشخیص مینیمالیستی، کمک به کاربر جهت شناسایی، و زیبایی استفاده، طراحی

آمار توصیفی و از کمی،  یهادهیل داتحل هیتجز یبراکند. راهنمایی و مستندسازی را بررسی می

و  جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه، امل میانگینش آمار توصیفیه است؛ استفاده شد استنباطی

از جمله آزمون فریدمن و ضریب همبستگی  پارامتریکناشامل آزمون های نیز  آمار استنباطی

 اسپیرمن استفاده شده است.

 ها تجزیه و تحلیل داده

های دانشگاهی سایت موبایلی در کتابخانهوضعیت کاربردپذیری شهودی وب -

 های آزاد اسالمی چگونه است؟ ارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهوابسته به وز
شود، در جامعه آماری این پژوهش، دانشگاه الزهرا)س( با مشاهده می 1طور که در جدول همان

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین  39درصد، و دانشگاه آزاد واحد مشهد با مقدار  7/88مقدار 

ها به غیر شود کلیه دانشگاهگونه که در این جدول مشاهده میهمچنین همانکاربردپذیری را دارند. 

پس از دانشگاه الزهرا)س(،  درصد کاربردپذیری را دارند. 55از دانشگاه آزاد واحد مشهد باالی

های دوم و سوم قرار موبایلی، در رتبه سایتهای تهران و مازندران از نظر کاربردپذیری وبدانشگاه

 دارند.
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 پژوهش مورد یهاکتابخانه یلیموبا تیساوب یریکاربردپذ زانیم: 1دول ج

 نام دانشگاه

ت سیستـم
ت رؤیـ

ضعیـ
و

 

ی
ن واقعـ

جهـا
ن نظـام و 

ق بی
تطبیـ

 

ی کاربـر
ل و آزاد

کنتـر
 

داردهـا
ت و استانـ

ثبـا
 

 و 
ی

 شناسایـ
 در

 کاربـر
 به

ک
کم

خطاهـا
ن 

جبـرا
ص و 

خیـ
تش

 

ی ا
پیشگیر

خطا
ز 

 

ی
ی یادسپار

جا
ص به 

خی
تش

 

ی سیستم
ی و کارای

ذیر
ف پ

انعطا
 

ی
خت

زیباشنا
 

ی
د ساز

ی و مستن
راهنمای

 

ی
کل

 

7/66 25 100 100 دانشگاه الزهرا )س(  100 7/66  80 100 100 100 7/88  

3/83 40 100 90 دانشگاه تهران   100 3/33  100 7/66  100 90 9/85  

4/71 40 100 100 دانشگاه مازندران  100 3/33  100 100 100 70 6/84  

3/83 40 100 90 دانشگاه شهید باهنر کرمان  100 3/33  3/8

3 

100 100 80 4/84  

7/85 25 100 90 دانشگاه یاسوج  100 3/33  100 100 100 70 1/84  

3/83 40 100 90 دانشگاه هاروارد  5/87  3/33  100 100 100 8/7

7 

1/84  

4/71 25 100 90 دانشگاه کاشان  100 3/33  100 7/66  100 80 8/82  

5/87 50 25 100 100 دانشگاه ماساچوست  3/33  100 100 100 8/7

7 

3/82  

7/85 40 100 90 دانشگاه تربیت مدرس  5/62  3/33  100 7/66  100 90 5/81  

1/57 20 100 100 دانشگاه خوارزمی  100 3/33  3/8

3 

100 100 80 5/81  

3/8 100 100 50 20 100 90 دانشگاه یزد

3 

100 100 70 3/81  

7/66 20 100 90 دانشگاه استنفورد  100 3/33  100 100 100 7/6

6 

3/80  

3/83 90 دانشگاه گیالن  40 7/85  5/87  3/33  100 7/66  100 70 80 

9/88 دانشگاه فردوسی مشهد  100 40 3/83  5/87  3/33  3/8

3 

100 100 60 4/79  

واحد یادگار امام خمینی  

 شهرری -)ره( 
9/88  100 40 3/83  75 3/33  100 7/66  100 70 79 

3/83 90 دانشگاه بوعلی سینا  25 4/71  100 3/33  3/8

3 

7/66  100 7/6

6 

8/77  

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

 علوم پایه زنجان

90 3/83  25 7/66  75 3/33  3/8

3 

7/66  7/8

5 

100 4/77  

5/87 واحد نجف آباد   100 25 7/66  75 3/33  100 7/66  100 7/6

6 

3/76  

9/88 واحد قزوین   100 25 7/66  75 3/33  100 7/66  100 7/6

6 

3/76  

3/83 80 دانشگاه سمنان  40 4/71  5/87  7/66  3/8

3 

100 100 50 4/75  

3/83 20 100 70 دانشگاه اصفهان  5/87  3/33  7/6

6 

100 100 70 75 

7/66 20 100 90 دانشگاه رازی  100 3/33  100 100 100 30 6/74  

3/83 80 واحد تبریز   40 3/14  5/87  7/66  100 100 7/8

5 

80 8/73  

واحد علوم و تحقیقات  

 تهران

80 100 40 7/66  75 3/33  7/6

6 

7/66  100 70 4/73  

9/88 واحد خوراسگان اصفهان   100 25 6/28  5/87  3/33  3/8

3 

100 100 7/6

6 

3/73  
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3/83 90 واحد اراک   25 50 75 3/33  3/8

3 

7/66  100 70 73 

7/66 70 ریزدانشگاه تب  40 4/71  5/62  3/33  80 100 7/8

5 

80 3/70  

8/77 واحد تهران مرکزی   100 25 50 75 3/33  3/8

3 

7/66  3/8

3 

6/5

5 

8/67  

3/33 40 100 80 واحد مرودشت   75 3/33  50 7/66  7/8

5 

70 2/67  

6/28 25 100 70 دانشگاه شیراز  75 3/33  3/8

3 

100 100 50 7/66  

5/87 واحد اردبیل   100 25 50 75 3/33  50 7/66  3/8

3 

6/5

5 

5/65  

3/83 80 دانشگاه شهید بهشتی  40 3/14  100 3/33  3/8

3 

100 4/7

1 

20 9/60  

7/66 واحد یزد   100 25 7/16  75 3/33  50 7/66  3/8

3 

6/5

5 

3/59  

5/62 واحد تهران شمال   100 25 7/16  75 3/33  50 7/66  3/8

3 

6/5

5 

6/58  

5/62 واحد ساوه   100 25 7/16  75 3/33  50 7/66  3/8

3 

6/5

5 

6/58  

5/62 واحد رشت   100 25 7/16  75 3/33  50 7/66  3/8

3 

6/5

5 

6/58  

7/66 80 واحد کرج   40 50 75 3/33  7/6

6 

7/66  1/5

7 

30 8/57  

5/62 واحد تهران جنوب   100 25 7/16  75 3/33  50 7/66  7/6

6 

6/5

5 

9/56  

3/83 60 دانشگاه پیام نور  25 3/33  5/87  3/33  7/1

6 

100 100 20 6/55  

5/62 واحد مشهد   7/66  20 3/33  1/57  3/33  3/3

3 

3/33  50 0 39 

 جامعه کل در های کاربردپذیریمؤلفه از استفاده تیوضعو بررسی اجمالی به  1با توجه به جدول 

ن تطبیـق بین نظـام و جهـا"های شود مؤلفهگونه که مشاهده میرسیم. همانمی 2به جدول  یآمار

کنتـرل و "با اختالف کمی، بهترین وضعیت را دارند. از سوی دیگر  "زیباشناختی"و  "واقعـی

 وضعیت نامناسبی در جامعه آماری این پژوهش دارند. "آزادی کاربـر
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 ی )برحسب درصد(آمار جامعه کل در یریکاربردپذ یهامؤلفه از استفاده تیوضع: 2جدول 

ت رؤ
وضعیـ

ت سیستـم
یـ

 

تطبیـق بین نظـام و جهـان واقعـی
 

ی کاربـر
کنتـرل و آزاد

 

ت و استانـداردهـا
ثبـا

 

ص و جبـران 
ک به کاربـر در شناسایـی و تشخیـ

کم

خطاهـا
 

ی از خطا
پیشگیر

 

ی
ی یادسپار

ص به جا
تشخی

 

ی و کارایی سیستم
ف پذیر

انعطا
 

زیباشناختی
 

ی
راهنمایی و مستند ساز

 

73/85  80/95  40/29  76/57  90/85  20/36  43/84  20/86  03/94  33/66  

سایت موبایلی به تفکیک گروه های کاربردپذیری وبکارگیری مولفهمیزان به -

 دانشگاهی چگونه است؟
 یلیسایت موباوبکاربردپذیری  سؤال در رابطه با 65مؤلفه و  10های حاصل از سیاهه که شامل داده

نمایش داده  1و نمودار  3بود در جدول  برتر جهان یهاشگاهو دان رانیا یدانشگاه ایهکتابخانه

 شده است.
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 برحسب) یدانشگاه یهاکتابخانه یلیموبا تیساوب در یریکاربردپذ یهامؤلفه از هرکدام یرکارگیبه زانیم:  3جدول 

 (درصد

  

 گروه دانشگاهی 

 شاخص            

گاه
نش

دا
به 

 
سته

واب
 

ی
ها

ف
 عت

ت
زار

و
 

گاه
نش

دا
آز

ی 
ها

می
سال

د ا
ا

 

گاه
نش

دا
ان

جه
تر 

 بر
ی 

ها
 

 30/93 77 90/86 وضعیت رؤیت سیستـم

 100 10/94 30/93 تطبیق بین نظـام و جهـان واقعی

 30/28 10/29 80/30 کنتـرل و آزادی کاربـر

 70/66 80/39 50/66 ثبـات و استانـداردهـا

 70/91 40/75 60/90 کمک به کاربـر در شناسایی و تشخیص و جبـران خطاهـا

 30/33 30/35 40 پیشگیری از خطا

 100 60/68 70/84 تشخیص به جای یادسپاری

 100 60/68 90 انعطاف پذیری و کارایی سیستم

 100 85 10/97 زیباشناختی

 10/74 60/57 30/67 راهنمایی و مستند سازی

 

o عتف های وابسته به وزارت این مؤلفه در دانشگاه :وضعیت رؤیت سیستـمی مؤلفه

درصد  3/93های برتر جهان درصد و دانشگاه 77های آزاد اسالمی درصد، دانشگاه 9/86

های های برتر جهان اولین رتبه، دانشگاهرعایت شده است، که باتوجه به این ارقام دانشگاه

 های آزاد اسالمی سومین رتبه را دارند.وابسته به وزارت عتف دومین و دانشگاه

o های  وابسته به این مؤلفه در دانشگاه واقعی: جهـان و نظـام بین ی تطبیقمؤلفه

های برتر درصد و دانشگاه 1/94های آزاد اسالمی درصد، دانشگاه 3/93وزارت عتف

های برتر اولین رتبه، درصد رعایت شده است که در این مؤلفه دانشگاه 100جهان 

وزارت عتف سومین رتبه را  های وابسته بههای آزاد اسالمی دومین و دانشگاهدانشگاه

 دارد.
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o 8/30های وابسته به وزارت عتف  در دانشگاه کاربـر: آزادی و ی کنتـرلمؤلفه  

 درصد 3/28های برتر جهان  و دانشگاه درصد 1/29های آزاد اسالمی  ، دانشگاهدرصد

وابسته های کاربـر را رعایت کرده اند.  که در این گزینه دانشگاه آزادی و گزینه کنتـرل

های برتر سومین های آزاد اسالمی دومین و دانشگاهبه وزارت عتف اولین ر تبه، دانشگاه

 رتبه را دارد.

o درصد 5/66در دانشگاه  وابسته به وزارت عتف   استانـداردهـا: و ی ثبـاتمؤلفه  ،

 تی ثبـامؤلفهدرصد 7/66و دانشگاه های برتر جهان   درصد  3/42دانشگاه آزاد اسالمی  

های برتر جهان اولین رتبه، استانـداردهـا را رعایت شده است، که در این مؤلفه دانشگاه و

های آزاد اسالمی با های وابسته به وزارت عتف با اختالف کمی دومین و دانشگاهدانشگاه

 فاصله زیاد سومین رتبه را دارد.

o این مؤلفه  خطاهـا: جبـران و تشخیص و شناسایی در کاربـر به ی کمکمؤلفه

 2/76های آزاد اسالمی  ، دانشگاه درصد 6/90های وابسته به وزارت عتف  در دانشگاه

رعایت شده است، که در این گزینه  درصد 7/91و دانشگاه های برتر جهان   درصد

-های وابسته به وزارت عتف دومین و دانشگاههای برتر جهان اولین رتبه، دانشگاهدانشگاه

های وابسته به وزارت عتف سومین رتبه را دارد. در این مؤلفه دانشگاه های آزاد اسالمی

 های برتر جهان تقریبا در یک سطح قرار دارند.و دانشگاه

o 40های  وابسته به وزارت عتف  این مؤلفه در دانشگاه خطا: از ی پیشگیریمؤلفه 

 درصد 3/33ان  های برتر جهو دانشگاه درصد 3/37های آزاد اسالمی  ، دانشگاه درصد

های وابسته به وزارت خطا رعایت شده است، که در این گزینه دانشگاه از گزینه پیشگیری

های برتر سومین رتبه را دارد. های آزاد اسالمی دومین و دانشگاهعتف اولین رتبه، دانشگاه

 ولی باتوجه به این ارقام ، هر سه گروه دانشگاهی در وضعیت خوبی قرار ندارند.

o های وابسته به وزارت این مؤلفه در دانشگاه یادسپاری: جای به ی تشخیصهمؤلف

های برتر جهان  و دانشگاه درصد 6/69های آزاد اسالمی  ،  دانشگاهدرصد 7/84عتف  

یادسپاری رعایت شده است. که در این گزینه  جای به گزینه تشخیص درصد 100

-ای وابسته به وزارت عتف دومین و دانشگاهههای برتر جهتن اولین رتبه، دانشگاهدانشگاه

 های آزاد اسالمی سومین رتبه را دارد. 
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o 90های وابسته به وزارت عتف دانشگاه سیستم: کارآیی و پذیری ی انعطافمؤلفه 

ی مؤلفه درصد 100های برتر جهان  و دانشگاه درصد 6/68، دانشگاه آزاد اسالمی   درصد

های برتر اند، که در این گزینه دانشگاهرا رعایت کردهسیستم  کارایی و پذیریانعطاف

های آزاد اسالمی با فاصله های وابسته به وزارت عتف دومین و دانشگاهاولین رتبه، دانشگاه

های وابسته به وزارت عتف زیاد سومین رتبه را دارد.با توجه به ارقام به دست آمده دانشگاه

های آزاد نسبت به این مؤلفه در وضعیت هدر وضعیت خوبی قرار دارد ولی دانشگا

 متوسطی قرار دارند. 

o 1/97های وابسته به وزارت عتف  در مورد این مؤلفه در دانشگاه ی زیباشناختی:مؤلفه 

گزینه  درصد 100های برتر جهان  و دانشگاه درصد 85های آزاد اسالمی  ، دانشگاهدرصد

 زیباشناختی را رعایت کرده اند.  

o های وابسته به در مورد این مؤلفه در دانشگاه سازی: مستند و راهنماییی مؤلفه

های برتر و دانشگاهدرصد 4/58های آزاد اسالمی  ، دانشگاهدرصد 3/67وزارت عتف  

مستندسازی را رعایت کرده اند، که در این مؤلفه  و گزینه راهنمایی درصد 1/74جهان 

-های وابسته به وزارت عتف دومین و دانشگاهگاههای برتر جهان اولین رتبه، دانشدانشگاه

 های آزاد اسالمی  با فاصله زیاد سومین رتبه را دارد.

 

 
 یریکاربردپذ هایمؤلفه یرکارگیبه مقدار: 1نمودار 

 

۰%۵۰%۱۰۰%۱۵۰%

موضعيت رؤيت سيستـ
…تطبيق بين نظـام و

کنتـرل و آزادي کاربـر
ثبـات و استانـداردهـا
…کمک به کاربـر در 

پيشگيري از خطا
اريتشخيص به جاي يادسپ

…ي انعطاف پذيري و کاراي

زيباشناختي
راهنمايي و مستند سازي

دانشگاه هاي برتر جهان

دانشگاه هاي آزاد اسالمي
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های دانشگاهی سایت موبایلی کتابخانههای کاربردپذیری در وبکارگیری مؤلفهباتوجه به میزان به

-به رعایت درصد  7/78  جهان با برتر های شود که دانشگاهمشاهده می 2اراین پژوهش در نمود

 7/74های وابسته به وزارت عتف با  دانشگاه سپس های کاربردپذیری رتبه اول،کارگیری مؤلفه

 .دارند را رعایت موارد رتبه سوم درصد 8/63  آزاد با هایدانشگاه رتبه دوم ودرصد 

 
 یدانشگاه یهاکتابخانه یلیموبا تیساوب یریکاربردپذ زانیم:  2نمودار 

هی ایران دارای چه نقاط قوت و ضعفی دانشگاهای سایت موبایلی در کتابخانهوب -

 هستند؟

های کاربردپذیری را در سه گروه دانشگاهی با استفاده از آزمون هرکدام از مؤلفه 3در جدول 

ها دارای یک از مؤلفهگروه دانشگاهی کدام بندی گردید تا مشخص شود در هرفریدمن دسته

یک وضعیت ضعیفی دارند. بنابراین در هرگروه دانشگاهی پس از وضعیت بهتری هستند و کدام

عنوان نقاط قوت آن گروه هایی که بیشترین رتبه را کسب کردند بهها، مؤلفهبندی مؤلفهرتبه

هایی که کمترین رتبه را کسب کردند هدانشگاهی که با رنگ سبز مشخص شدند و در مقابل مؤلف

 عنوان نقاط ضعف و با رنگ قرمز مشخص گردید. به
 دمنیفر روش از استفاده با یریکاربردپذ یهامؤلفه بندیرتبه: 4جدول 

ص
خ

شا
ها

 

های دانشگاه

وابسته به 

وزارت 

 عتف

 هایدانشگاه

آزاد 

 اسالمی

 هایدانشگاه

 جهانبرتر 

ام

 تیاز
 رتبه

امتیا

 ز
 رتبه

ام

 تیاز
 رتبه

 5   3/6 3 2/7 5 5/6 وضعیت رؤیت سیستـم

 1   2/8 1   2/9 2   6/7 تطبیق بین نظـام و جهـان واقعی

 10   3/1 9 8/1 10   6/1 کنتـرل و آزادی کاربـر

0%

100%

دانشگاه های برتر جهاندانشگاه های آزاد اسالمیدانشگاه های وابسته به وزارت عتف

۷4.۷0%۶۳.10%۷8.۷0%

کاربرد پذيري

کاربرد پذیری



  __________  رانیا یدانشگاه یها-کتابخانه یلیموبا تیساوب یشهود یریکاربردپذ یابیارز

  

  

85 

 

 7   5/3 7 7/2 8   9/3 ثبـات و استانـداردهـا

 6   0/6 4   2/7 3   2/7 خطاهـا به کاربر در شناسایی و تشخیص و جبرانکمک 

 9   7/1 8 4/2 9   3/2 پیشگیری از خطا

 2   2/8 5   9/5 6   3/6 تشخیص به جای یادسپاری

 3   2/8 5   9/5 4   1/7 انعطاف پذیری و کارایی سیستم

 4   2/8 2   4/8 1   4/8 زیباشناختی

 8   5/3 6   3/4 7   2/4 راهنمایی و مستند سازی

های وابسته به وزارت عتف بهترین رتبه را ر مورد کاربردپذیری در دانشگاهد 3با توجه به جدول 

تطبیق بین نظـام و "ی های آزاد و برتر جهان مؤلفهدارد و در مورد دانشگاه "زیباشناختی"ی مؤلفه

ی ها مؤلفهاولین رتبه را دارا هستند. در مورد کمترین رتبه در هر سه گروه دانشگاه "جهـان واقعی

-بندی مؤلفهجدول فریدمن جهت رتبه 4کمترین رتبه را دارند. در جدول  "ترل و آزادی کاربرکن"

 های کاربردپذیری نمایش داده شده است.
 یریکاربردپذ یهامؤلفه یبندرتبه جهت دمنیفر: آزمون 4جدول 

آزمون 

 فریدمن

های وابسته به وزارت دانشگاه 

 عتف

های آزاد دانشگاه

 اسالمی

ای برتر هدانشگاه

 جهان
 3 17 20 تعداد

 3/25 6/115 9/114 مجذور کا

 9 9 9 درجه آزادی

سطح معنی 

 داری

000/0 000/0 003/0 

ها نشان می دهد که در هر سه گروه دانشگاه ها اختالف معنی داری بین دانشگاه 4نتایج جدول 

 10دهد بین ه نشان میکمتر است ک 05/0داری هر سه دسته از مقدار وجود دارد زیرا سطح معنی

شود، به این معنی مؤلفه یاد شده در هر دسته اختالف معنی دار وجود دارد و فرض مقابل پذیرفته می

 داری وجود دارد.های حاصل اختالف معنیکه بین رتبه

های های وابسته به وزارت عتف سؤاالت مربوط به زیباشناختی، و در دانشگاهدر ادامه در دانشگاه

را رتبه بندی شده است که در زیر نتایج  تطبیق بین نظـام و جهـان واقعیسالمی و برتر جهان آزاد ا

 آن آمده است.
 عتف وزارت به وابسته یهادانشگاه یباشناختیز یمؤلفه سواالت در ضعف و قوت نقاط: 5 جدول

 سوال
ای وابسته هدانشگاه

 به وزارت عتف

عنوان کوتاه، ساده، روشن و مخصوص هر صفحه نمایش ورود اطالعات دارای یک 

 است؟
 1رتبه  1/4
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 1رتبه  1/4 اسامی فیلدها آشنا و توصیفی هستند؟

 1رتبه  1/4 اعالن ها با عبارات مثبت بیان شده اند؟

 1رتبه  1/4 عناوین منو مختصر و در عین حال برای ارتباط کافی هستند؟

 2رتبه  925/3 شود؟ فقط اطالعات اساسی روی صفحه نمایش نشان داده می

 3رتبه  925/3 تمام آیکون ها در یک مجموعه از نظر اداراکی و دیداری مشخص هستند؟

 4رتبه  75/3 خطوط بولد، فونت بزرگتر و ...جهت تمایز آیکون ها به کار رفته است؟
  

نمایش هر صفحه "های وابسته به وزارت عتف، سؤاالت: در دانشگاه "زیبایی شناختی"ی در مؤلفه

اسامی فیلدها آشنا و "، "ورود اطالعات دارای یک عنوان کوتاه، ساده، روشن و مخصوص است

عناوین منو مختصر و در عین حال "و  "ها با عبارات مثبت بیان شده انداعالن"، "توصیفی هستند

و  خطوط بولد، فونت بزرگتر"رتبه اول را کسب کرده اند و سواالت:  "برای ارتباط کافی هستند

تمام آیکون ها در یک مجموعه از نظر اداراکی و "، "...جهت تمایز آیکون ها به کار رفته است

کمترین  "فقط اطالعات اساسی روی صفحه نمایش نشان داده می شود "و  "دیداری مشخص هستند

 رتبه را دارا هستند.

 

 

 
 جهان برتر و آزاد یهادانشگاه یواقع جهـان و نظـام بین تطبیق مؤلفه االتؤس در ضعف و قوت نقاط: 6جدول 

 جهاندانشگاه برتر دانشگاه آزاد اسالمی سوال 

 1 5/3 1 929/3 از دستور زبان کاربر استفاده شده است؟

 1 5/3 1 929/3 آیکون ها واضح و آشنا هستند؟

 1رتبه  5/3 1رتبه  929/3 سوال ها به شکل روشن و با زبان ساده پرسیده می شود؟

 1رتبه  5/3 2رتبه  5/3 ژه های آشنا با کاربر توضیح داده می شوند؟کارها با وا

 1رتبه  5/3 2رتبه  5/3 هر نامی که برای عملی ارائه شده با آن عمل تناسب دارد؟

 1رتبه  5/3 3رتبه  214/2 یک توالی طبیعی برای گزینه های منو وجود دارد؟

در دانشگاه آزاد اسالمی،  "نظـام و جهـان واقعی تطبیق بین" یمؤلفه سواالت در 7با توجه به جدول 

ها الؤس"و  "ها واضح و آشنا هستندآیکون"، "از دستور زبان کاربر استفاده شده است"های: مولفه

یک "های باشند و مولفهبهترین وضعیت را دارا می "شودبه شکل روشن و با زبان ساده پرسیده می

هر نامی که برای عملی ارائه شده با آن عمل تناسب "، "جود داردهای منو وتوالی طبیعی برای گزینه
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بدترین رتبه را دارند. در مورد  "شوندکارها با واژه های آشنا با کاربر توضیح داده می"و  "دارد

رتبه یکسان و کامل را  "تطبیق بین نظـام و جهـان واقعی"ی دانشگاه های برتر همه موارد در مؤلفه

 .انددریافت کرده

ضعف همگی  "کنتـرل و آزادی کاربـر"ی در مورد نقاط ضعف در هر سه دسته دانشگاه مؤلفه 

 است. 7بندی سواالت آن به ترتیب جدول هستند که رتبه
 یدانشگاه گروه سه در کاربـر آزادی و کنتـرل مؤلفه سواالت در ضعف و قوت نقاط: 7جدول 

 سوال

-دانشگاه

های 

وابسته به 

وزارت 

 عتف

های اهدانشگ

آزاد 

 اسالمی

-دانشگاه

های برتر 

 جهان

 اگر نظام دارای منوی چندگانه باشد مکانیسمی که به کاربر

 امکان برگشت به منوی قبلی را بدهد وجود دارد؟

9/3  2 167/4  1 5/

3 

 2 

/3 2  083/2 3  2/2 در هر فرمان ویژگی ویرایش در دسترس است؟

2 

 3 

/3 2  083/2 5  2/2 مال خود را بازگشت دهند؟کاربران می توانند به راحتی اع

2 

 5 

 کاربران می توانند زمان ورود داده ها را از طریق کپی کردن

 و اصالح داده های موجود کاهش دهند؟

7/4  1 583/4  1 8/

4 

 1 

/3 2  083/2 4  2/2 کاربران می توانند عملیات در حال پیشرفت را متوقف کنند؟

2 

 4 

توانند به راحتی اعمال کاربران می"شود که در سه گروه دانشگاهی مولفة می مشاهده 7در جدول 

کاربران می توانند زمان ورود داده ها را از  "نقطه ضعف مشترک و مولفة  "خود را بازگشت دهند

باشد. همچنین نقطه قوت مشترک می "طریق کپی کردن و اصالح داده های موجود کاهش دهند

جزو نقاط  "امکان برگشت به منوی قبلی در منوی چندگانه "اسالمی مولفة  های آزاددر دانشگاه

درهر فرمان ویژگی ویرایش در دسترس "های شود و مولفهقوت آن در این مؤلفه محسوب می

نیز جزو نقاط ضعف دیگر  "کاربران می توانند عملیات در حال پیشرفت را متوقف کنند"و  "است

 گردد.ه محسوب میها در این مؤلفاین دانشگاه

و  یانتخاب هایدانشگاه کیجهان اسالم/وبومتر یاستناد گاهیپا بندیرتبه نیب ایآ -
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 ارتباط وجود دارد؟ یریکاربردپذ های مولفه براساس هادانشگاه نیا بندیرتبه

 پذیریکاربرد یابیارز حینتا اساسهای مورد پژوهش بربندی دانشگاهنتایج رتبه 8در جدول 

بندی ها در رتبهی در کل جامعه آماری نشان داده شده است و در ستون آخر رتبه آنلیموبا تیساوب

 شود.پایگاه استنادی جهان اسالم/وبومتریک جهت مقایسه نمایش داده می
 یریکاربردپذ یابیارز حینتا براساس پژوهش مورد هایدانشگاه کتابخانه بندیرتبه: 8جدول 

 نام دانشگاه
میانگین 

 یارتبه

بندی در رتبه 

کل جامعه 

 آماری

پایگاه بندی رتبه

استنادی جهان 

 وبومتریک/اسالم

 12 1 6/29 دانشگاه مازندران
 16 2 95/28 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1 3 85/28 دانشگاه هاروارد
 17 4 7/28 دانشگاه الزهرا )س(

 1 5 65/28 دانشگاه تهران
 14 6 1/28 دانشگاه یاسوج

 3 7 05/26 ماساچوست دانشگاه
 10 7 05/26 دانشگاه کاشان

 2 9 9/25 دانشگاه تربیت مدرس
 15 10 35/25 دانشگاه یزد

 4 11 25/25 دانشگاه فردوسی مشهد
 20 11 25/25 دانشگاه خوارزمی

 13 13 95/24 دانشگاه گیالن
 2 14 55/24 دانشگاه استنفورد

 14 15 35/24 خمینی )ره( واحد یادگار امام  دانشگاه آزاد اسالمی 
 18 16 1/23 دانشگاه سمنان

 4 17 9/22 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 
 9 18 1/22 دانشگاه بوعلی سینا

 11 19 6/21 دانشگاه رازی
 7 20 5/21 دانشگاه اصفهان

 7 21 25/21 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان 
 20 22 8/20 زویندانشگاه آزاد اسالمی واحد ق 
 13 23 5/20 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
 1 24 1/20 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 

 8 25 05/19 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
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 5 26 19 دانشگاه تبریز
 6 27 35/18 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 

 3 28 4/17 دانشگاه شیراز
 17 29 9/16 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 

 6 30 7/16 دانشگاه شهید بهشتی
 8 31 7/14 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 
 10 32 3/14 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 

 19 33 14 دانشگاه پیام نور
 2 34 35/12 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
 15 35 12 زاد اسالمی واحد یزددانشگاه آ 
 11 36 7/11 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
 12 36 7/11 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه 
 19 36 7/11 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 
 5 39 25/11 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
 3 40 5/4 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 

های موردمطالعه براساس نتایج هبندی کتابخانه دانشگاپیداست، در رتبه 8انگونه که از جدول هم

درصد، شهید 6/29سایت موبایلی، دانشگاه مازندران با میانگین رتبه ای ارزیابی کاربردپذیری وب

درصد ،  85/28درصد و دانشگاه هاروارد با میانگین رتبه ای  95/28باهنر کرمان با میانگین رتبه ای 

اند و دانشگاه آزاد های مورد پژوهش کسب نمودههای اول تا سوم را در دانشگاهترتیب رتبهبه

 5/4ای به ترتیب اسالمی واحد مشهد، تهران جنوب ، رشت، ساوه، و تهران شمال با میانگین رتبه

اده از درصد کمترین رعایت استف 7/11درصد و  7/11درصد ،  7/11درصد ،  25/11درصد ، 

های چهلم، سی ترتیب رتبههای مورد مطالعه را داشته و بههای کاربردپذیری را در بین دانشگاهمؤلفه

 اند.و نهم، سی و ششم، سی و ششم،  سی و ششم، را کسب کرده

سایت موبایلی های مورد پژوهش براساس کاربردپذیری وبهبندی دانشگاباتوجه به رتبه 9در جدول 

بندی پایگاه استنادی جهان اسالم / وبومتریک به دنبال این ها در رتبهبندی دانشگاهتبهو همچنین ر

 ای بین این دو رتبه وجود دارد یا خیر؟هستیم که آیا رابطه
 جامعه کل در یریکاربردپذ بندیرتبه و کیوبومتر/اسالم جهان یاستناد گاهیپا بندیرتبه یهمبستگ یبررس:  9جدول

 یآمار

 آماری جامعه کل در ندیب رتبه  

 وبومتریک/اسالم جهان استنادی پایگاه بندیهرتب

 

 -003/0 ضریب همبستگی 

 983/0 سطح معنی داری
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 40 تعداد

 جهان استنادی پایگاه بندیهرتبشود که میزان همبستگی بین مشاهده می 9با توجه به جدول 

باشد می  -003/0برابر  آماری جامعه کل در براساس کاربردپذیری بندی رتبهو  وبومتریک/اسالم

بزرگتر است که نشان دهنده پذیرش فرض  05/0است که از مقدار  983/0که سطح معنی داری برابر 

و  وبومتریک/اسالم جهان استنادی پایگاهبندی دار بین رتبهصفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنی

 .باشدمی آماری جامعه کل در کاربردپذیری بندیرتبه

سایت موبایلی های دانشگاهی ایران در مقایسه با وبسایت موبایلی کتابخانهوب -

 های برتر جهان در چه وضعی قرار دارند؟های دانشگاهکتابخانه

های مورد پژوهش به سایت کتابخانه دانشگاه، میانگین کاربردپذیری خدمات وب10در جدول 

شان داده شده است. مطابق این جدول نیز، میانگین های برتر جهان نهمراه مقایسه با دانشگاه

درصد  6/77های وابسته به وزارت عتف ایران  سایت کتابخانه دانشگاهکاربردپذیری خدمات وب

های باشد. همچنین دانشگاهدرصد می 3/82های برتردرصد و دانشگاه 72/65های آزاد  و دانشگاه

 85/79های آزاد نیز  درصد و دانشگاه 3/94برتر   هایوابسته به وزارت عتف به نسبت دانشگاه

 درصد کاربردپذیر هستند. 
 یریکاربردپذ نظر از جهان و رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه تیساوب سهیمقا:  10جدول 

 دانشگاه برتر دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه وابسته به وزارت عتف 

درصد نسبت به  میانگین درصدی میانگین

 برتردانشگاه 

درصد نسبت به دانشگاه  میانگین درصدی

 برتر

 میانگین درصدی

6/77 3/94 72/65 85/79 3/82 

 

 گیریبحث و نتیجه

تواند اش است که توجه به آن میسایت موبایلی مفید و مؤثر، میزان کاربردپذیریهای وباز ویژگی

سایت اشد. کاربردپذیری وبسایت کتابخانه داشته بتأثیر مثبتی بر ارائه خدمات از طریق وب

گیری خدمات تواند با تأثیر بر رفتار بازدید کاربران، در استفاده کارآمد و نیز بهرهکتابخانه می

سایت و سایت تأثیرگذار باشد و عدم توجه به این عوامل باعث کاهش بازده وبموجود در وب
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 رانیا یدانشگاه هایکتابخانه یلیموبا تسایوبدرنتیجه نارضایتی کاربران شود. در این پژوهش، 

 مقایسه شدند. برتر جهان هایدانشگاه از نظر کاربردپذیری مورد مطالعه قرار گرفتند و با

های وابسته به وزارت سایت دانشگاهتوان گفت وببه طور کلی، براساس نتایج حاصل از پژوهش می

های درصد در مقابل دانشگاه 3/94درصد کاربردپذیری در وضعیت خوب و با نسبت   7/74عتف با  

درصد  1/63های آزاد با  برتر جهان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند. همچنین در رابطه با دانشگاه

های برتر جهان در درصد در مقابل دانشگاه 85/79کاربردپذیری در وضعیت متوسط و با نسبت  

سایت در وب "کنترل و آزادی کاربر"مؤلفه وضعیت خوبی قرار دارند. همانگونه که نتایج نشان داد 

تطبیق بین نظام و "های مورد پژوهش کمترین امتیاز را دارد و همچنین مؤلفه موبایلی کلیه دانشگاه

( نیز در پژوهش خود 1396بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نارمنجی ) "جهان واقعی

های ترین مؤلفهترین و قویعنوان ضعیفه این دو مؤلفه بهب "سامان"در رابطه با کاربردپذیری پورتال 

 کرده است. کاربردپذیری اشاره 

ثبات و "و  "پیشگیری از خطا"های ، مؤلفه"کنترل و آزادی کاربر"همچنین عالوه بر مؤلفه 

ای هبه ترتیب در وضعیت ضعیف و متوسط قرار دارند. نتایج این پژوهش در رابطه با مؤلفه "استاندارد

با پژوهش فانگ و  "ثبات و استاندارد"و   "پیشگیری از خطا"های ، مؤلفه "کنترل و آزادی کاربر"

تطبیق "و  "وضعیت رویت سیستم"باشد ولی در رابطه با دو مؤلفه دیگر ( همسو می2016دیگران )

ش مذکور که به ترتیب در وضعیت خوب و بسیار خوبی قرار دارند با پژوه "بین نظام و جهان واقعی

در هر سه  "کنترل و آزادی کاربر"باشند. باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مؤلفه غیرهمسو می

در  "تطبیق بین نظـام و جهـان واقعی"مؤلفه  گردد.ترین گزینه محسوب میگروه دانشگاهی ضعیف

های ولی در دانشگاه های برتر جهان دارای رتبه باالیی هستندهای آزاد و دانشگاهدو گروه دانشگاه

( نیز 1396اختصاص دارد. نارمنجی ) "زیباشناختی"وابسته به وزارت عتف باالترین رتبه به مؤلفه 

های این ای ضعیف معرفی نموده که یافتهرا در پژوهش خود مؤلفه "کنترل و آزادی کاربر "مؤلفه 

( نیز به ارزشیابی 1391نی )هد. نوکاریزی و عابدیپژوهش را با نتایج پژوهش او همسو نشان می

های وابسته به وزارت عتف پرداختند، های مرکزی دانشگاههای کتابخانهسایتکاربردپذیری وب

های سایت کتابخانهکارگیری ابعاد کاربردپذیری در وبها نشان داد که بهکه نتایج پژوهش آن

های ر دارد. همچنین دانشگاهدرصد( قرا 80تا  60خوبی )بین »مذکور از دید کاربران در وضعیت 

های کاربردپذیری رعایت مؤلفه 1/63های آزاد نیز با %و دانشگاه 7/74وابسته به وزارت عتف با %

ترتیب در وضعیت خوب و متوسطی قرار دارند و با نتایج نوکاریزی و عابدینی سایت موبایلی بهوب
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 در خصوص ارزیابی کاربردپذیری ( که1388باشد.  پژوهش دهقان ابراهیمی )( همسو می1391)

 هایدانشگاه هایسایتباشد نشان داد که وبپزشکی ایران می علوم هایه دانشگا هایسایتوب

پزشکی از نظر کاربردپذیری مناسب هستند. بنابراین نتایج مربوط به کاربردپذیری در این  علوم

( نیز سطح کاربردپذیری 2008باشد. مصطفی و الزوعَبی )ها همسو میپژوهش با پژوهش آن

گونه که در این پژوهش نیز وضعیت به های اردن را خوب ارزیابی کردند، همانسایت دانشگاهوب

های پژوهش در وضعیت مناسب و سایت موبایلی کتابخانهکارگیری ابعاد کاربردپذیری در وب

 یزمان ریدر آن د لیخد یهاتمیو آ هاتیساوب یریپژوهش در حوزه کاربردپذخوبی قرار دارد. 

توجه امروزه  ن،یحوزه را به خود جلب کرده است؛ بنابرا نیمندان ااست که نظر پژوهشگران و حرفه

 ای یسنت یهاتیسا)خواه وب هاتیساوب یاستاندارد هنگام طراح یهاتمیآ نیبه استفاده از ا

 دیرود. شایوب به شمار م یطراح یهااز برنامه کیهر  یهاتیاولو( جزو یلیموبا یهاتیساوب

پژوهش نسبتاً  نیتحت مطالعه در ا یهاتیساوب یریکاربردپذ تیباشد که وضع لیدل نیبه هم

 یهاکتابخانه یهاتیساوب یریکاربردپذ نیکه ب یدر باب تفاوت نیهمچن شده است. یابیخوب ارز

 یرسد عواملیارد، به نظر مآزاد وجود د یهاوابسته به وزارت عتف و دانشگاه یهادانشگاه یمرکز

آنان به  یبندیوابسته به وزارت عتف و پا یهادانشگاهمرکزی  یهاهمچون قدمت کتابخانه

بوده  لیدل نیبه هم دیبوده است. شا رگذاریتأثای گیری چنین نتیجهدر شکل یالمللنیب یاستانداردها

وابسته به وزارت عتف  یهاهمربوط به دانشگا یهاپژوهش حاضر، کتابخانه جیکه بر اساس نتا

در « کاربر یکنترل و آزاد» ةنکته که مؤلف نیالبته ا نخست را به خود اختصاص داده اند. یهاگاهیجا

 ردیف( در یو چه خارج ی)چه داخل هاتیساوب یریکاربردپذ یابیارز یهااکثر پژوهش

 دیجد یموضوع پژوهش تواندیدارد که م یشتریب یبررس یجا است ها قرار گرفتهمولفه نیترفیضع

 .ردیقرار گ

 وبومتریک/اسالم جهان استنادی پایگاه بندیهرتبهمچنین باتوجه به بررسی میزان همبستگی بین 

 جهان استنادی پایگاهبندی دار بین رتبه، رابطه معنی آماری جامعه کل در بندی رتبهو 

 جامعه کل درسایت موبایلی ری وبها براساس کاربردپذیدانشگاه بندیهرتبو  وبومتریک/اسالم

 وبومتریک رتبه بین ( نشان دادند1394یافت نشد، نظیر آنچه که اخوتی و دیگران ) آماری

 همبستگی وجود هاآن مرکزی کتابخانه سایتوب کاربردپذیری رتبه و پزشکی علوم هایدانشگاه

 ندارد.
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-ان در ارائه کیفیت خدمات کتابخانههای ایرقابل تأمل این است که دانشگاه به طور کلی، نکته

سایت موبایلی جای کار زیادی دارند و البته با رعایت چند شاخص کیفیت های دانشگاهی در وب

دسترسی به کامپیوتر در فضای "، "نقشه/پالن طبقات کتابخانه "، "رزرو سالن مطالعه "ازجمله 

توانند جایگاه خوبی را در می "ابخانهاخبار و رویدادهای کت"و  "پرسش از کتابدار "، "کتابخانه 

 این پژوهش به خود اختصاص دهند. 

تواند مؤثر و کارآمد باشد که کاربران به آن توجه داشته ای درصورتی میسایت کتابخانهیک وب

سایت کتابخانه باشند و این توجه ناشی از ارائه خدمات مناسب، روزآمد و کاربردی از طریق وب

های موبایلی کتابخانه سایت(. بدون تردید کاربردپذیری وب1392ی و دیگران، خواهد بود )اصناف

ها سایتتر از خدمات موجود در این وبگیری بیشدانشگاهی در استفاده کارآمد و نیز بهره

های دانشگاهی باعث سایت موبایلی کتابخانهتاثیرگذار است و عدم توجه به کاربردپذیری در وب

های پژوهش حاضر موارد ذیل رو براساس یافتهرضایتی کاربران خواهد شد. از اینکاهش بازده و نا

 گردد:های ایران پیشنهاد میسایت موبایلی کتابخانه دانشگاهبرای ارتقای کاربردپذیری وب

اش را با صفحات دیگر نشان گذاری شود تا رابطهای هر صفحه نامهای چند صفحهدادهدر  -

 .دهد

 ها بازنگری شوند تا تمایز بین آیکون انتخاب شده و نشده مشخص گردد.نمادها و آیکون -

سایت سایت به صورتی انجام پذیرد تا در مرورگرهای مختلف موبایل، وبطراحی وب -

 به یک شکل نمایش داده شوند.

های موبایلی در خصوص متوقف کردن اعمال و امکان بازگشت به سایتامکانات وب -

 چندگانه ارتقاء یابد.منوی قبلی در منوهای 

سعی گردد اطالعات کمکی با استفاده از کلیدهای میانبر یا نمایش آیکونی کوچک در  -

ها قابل دسترس گردد تا دسترسی به اطالعات راهنما ساده شود.)همانند دانشگاه کنار گزینه

 الزهرا)س((

یل از جمله های مختلف موباعاملسایت به صورتی انجام پذیرد تا در سیستمطراحی وب -

عامل سایت به یک شکل نمایش داده شوند و با هر دو سیستم، وبعامل اندروید و آیفون سیستم

 سازگار باشند.

 امکانات توقف کردن عملیات در حال پیشرفت فراهم گردد. -
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ها نمایش داده شود و یا راهکاری برای پیشگیری از ورود محل خطا در زمان ورود داده -

 ائه گردد.اطالعات اشتباه ار

 فنون جلب توجه بیشتر از قبل مورد بازنگری قرار گیرد. -

های مورد نظر توسط سایتاست که در این پژوهش کاربردپذیری وبذکر این نکته ضروری

ها اعضای سایتای از کاربران این وبمتخصص وب مورد ارزیابی قرار گرفت، اما بخش عمده

های مشابه بعد سعی گردد باشند. لذا در پژوهشلمی میها، دانشجویان و اعضای هیأت عکتابخانه

ها در تعامل هستند نیز سایتهر نحوی با این وبها از دید اعضا و سایر افرادی که به سایتاین وب

 مورد بررسی قرار گیرد.

 فهرست منابع

مرکزی  هایسایت کتابخانهی وببند(. رتبه1394اخوتی، مریم، کرمی، فاطمه و خواجویی، رضا، )

های علوم پزشکی ایران بر اساس کاربردپذیری و رتباط آن با رتبه وبومتریک. دانشگاه

 .30-17(، 18)61، مدیریت سالمت

های سایت(. بررسی وضعیت وب1392، امیررضا، ارشدی، هما، پیری، زهرا و همکاران، )اصنافی

شناسی)علوم دانش. ای در دانشگاه شهید بهشتیای و پژوهشکدههای دانشکدهکتابخانه
 .34-23(، 21)6، رسانی و فناوری اطالعات(کتابداری و اطالع

 41به  لیموبا نترنتی؛ شمار مشترکان ا ICT یآمار شاخص ها نیآخر(. 1396پور، معصومه )بخشی

 شهریور(. 6. خبرگزاری مهر )دیرس ونیلیم

ها و مراکز وبگاه کتابخانهطراحی و مدیریت (. 1395خاصه، علی اکبر، مکرمی سفیداب، مهدی، )
 ، تهران، دانشگاه پیام نور.اطالع رسانی

ی کیفیت خدمات بند(. اولویت1395فریبا، ) نهاد، ی، سعید، سپهریمحمدسورانی، آزاده، گل

موبایل در مدیریت روابط مشتری. مورد مطالعاتی: سازمان انفورماتیک و بانک. پنجمین 

 ن در حسابداری، مدیریت و اقتصاد. ی نویهای پژوهشالمللکنفرانس بین

و  هاسایتی، روشی کیفی برای ارزیابی رابط کاربر وبایابی مکاشفهارز(. 1388)جواد پور،عباس

 .279-265(، 3)12، یرسانکتابداری و اطالعهای اطالعاتی. پایگاه
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ز فناوری ی با استفاده ارسانها و مراکز اطالع(. خدمات کتابخانه1389کیانی، محمدرضا، )

 .231-215(، 2)13، یرسانکتابداری و اطالعهمراه. تلفن

 .16ـ  41، 38( 10، )تدبیر(.  استانداردهای کاربردپذیری. 1384ماکویی، محمد و سرخوش، علی )

ی رسانهمراه در خدمات اطالع(. کاربرد تلفن1393ی، الله، )سارومحمداسماعیل، صدیقه و جوالهی

 .19-7(،  1)5، دیریت بهداشت و درمانمبه دانشجویان پزشکی. 

های عمومی ی مدیریت کتابخانه(. ارزیابی کاربردپذیری سامانه1396نارمنجی، سیدمهدی )

ی و رسانفصلنامه تحقیقات اطالعی نیلسن. کشور)سامان( بر اساس اصول دهگانه
 .217-199(، 2) 23، های عمومیکتابخانه

ی کتابداری ایران در رابطه با ارائه (. تحلیل دیدگاه جامعه1391ینه، )سک پور،نازی، ایوب و قاسم

 خدمات و هانظامهای کشور. همراه در کتابخانهی مبتنی بر تلفناخدمات کتابخانه
 .46-33(، 4)1، یاطالعات
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