تكتابخانههایملیكشورهایآسیایی
ارزیابیوبسای 
با استفاده ازWQET
زینب پاپی | زهرا اباذری

چڪیده
هدف :ارزیابی و رتبهبندی وبسایت كتابخانههای ملی كشورهای
آسیایی.
روش /رویکرد پژوهش :بهروش پیامیشی و با استفاده از ابزار
 34 ،WQETوبسایت كتابخانه ملی مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار
گرفت.
یافت هها :توجه به مخاطبان ،اهداف وبسایت ،سهولت جستجو،
رسعت بارگذاری ،روزآمدی ،گرافیك ،وجود پیشینه و سوابق علمی
پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی ،دامنه و ساختار وبسایت ،در
وبسایتهای مورد بررسی به میزان بسیار زیاد رعایت شده است.
وبسایت كتابخانه ملی سنگاپور با امتیاز  ،80رتبه نخست و الئوس
با امتیاز  36آخرین رتبه را كسب كرده است .كتابخانه ملی ایران نیز
با امتیاز  ،76در رتبه ششم قرار گرفت و از نظر درجهبندی دارای
وبسایتیقابلاعتامداست.

ڪلیدواژهها

كیفیت وبسایتها ،ابزار ارزیابی كیفیت وبسایتها ( ،)WQETكتابخانههای ملی،
تها
بسای 
كشورهای آسیایی ،رتبهبندی و 

ارزیابیوبسایتكتابخانههایملی
كشورهای آسیایی با استفاده ازWQET
زینب پاپی  | 1زهرا اباذری
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دریافت 1392/03/05 :پذیرش1392/12/01 :

مقدمه

 .1دانشجویدکرتایعلماطالعاتو
دانششناسی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوم
وتحقیقاتتهران،کارشناسسازماناسنادو
کتابخانهملیجمهوریاسالمیایران
(نویسندهمسئول)
zeinab_papi12@yahoo.com
.2دانشیارگروهعلماطالعاتودانششناسی،
دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانشامل
abazari391@yahoo.com
3. Kalra & Verma
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با ورود وب ،قابليت استفاده و دسترسپذيري اطالعات در قالبهاي الكترونيكي آسانتر
شده است .همه سازمانها و كتابخانهها اهميت وب را نهتنها بهعنوان يك ابزار براي دسترسي
به اطالعات ،بلكه ابزاري براي اشاعه اطالعات در مورد فعاليتها ،توليدات و خدمات
شناختهاند .با وجود اين ،حتي يك كتابخانه با كيفيت باال نيز ممكن است وبسايتي با كيفيت
پايين داشته باشد و كاربران تمايلي به استفاده از آن نداشته باشند (كالرا و ورما.)2011 ،3
كتابخانه ملي هر كشوري درواقع كتابخانه مادر آن كشور محسوب ميشود و نشاندهنده
غناي فكري و معنوي آن قوم و ملت است و كتابخانههاي ملي مانند بسياري از مؤسسهها و
نهادها براي دسترس پذيركردن و سهولت بازيابي منابع اطالعاتي خود در هر زمان و مكان
و ايجاد ارتباط بيشتر با كاربران درجهت رفع نيازهاي اطالعاتياقدام به ايجاد وبسايتها
و وبپرتالهايي میکنند كه بيانگر خدمات آنها باشد .اين وبسايتها بسته به ماهيت و
وضعيت اقتصادي كشورها از لحاظ شكل ،محتوا ،اندازه و نوع امكاناتي كه ارائه ميدهند
متفاوت هستند .در عين حال ،به دليل داشتن اهداف و وظايف مشترك بايد از استانداردها
ي كوهبناني،
و قوانين خاصي پيروي كنند (تامپسون1366 ،؛ نقل در محمداسماعيل و كاظم 
 .)1390در سالهاي اخير متخصصان تالشهايی درجهت توجه بيشتر به کيفيت وبسايتها
داشتهاند ،اما نتيجه اين تالشها با ارزيابی کيفيت وبسايتها مشخص ميشود.
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مفهوم كيفيت منجر به تهيه فهرستي از معيارها شده است که به همراه مطالعات
چندگانه به شكل ابزاري جامع براي ارزيابي كيفيت وبسايت و ميزان اعتبار آن بهكار
ميرود (دومينيك و جتي .)2010 ،1درواقع ،اينترنت به سبب ماهيت و قابليتهاي فراوان
خود از نظر توليد نشر اطالعات بسيار خوب ظاهر شده است .مشكالت عمده اينترنت ،در
اعتبار ،كيفيت ،سازماندهي و بازيابي اطالعات است (عصاره و دیگران ،)1388 ،كه درواقع با
افزايش ايجاد وبسايتها توسط هر فردي ،اعتبار و كيفيت آن نيز پايين آمده است .بنابراين
با توجه به مسأله ضرورت کيفيت وبسايتها و نقش مهم و برجسته وبسايت کتابخانه
ملي درجهت ارائه خدمات گسترده به عنوان کتابخانه مادر ،در اين پژوهش از ابزار ارزيابي
كيفيت وبسايتها استفاده ميشود تا وبسايت 2كتابخانههاي ملي كشورهاي آسيايي از
نظر كيفيت مورد ارزيابي و رتبهبندي قرار گيرند.
3
مطالعات متعددي در اين زمينه انجام شده است .به طور مثال ،مک اينرني و برد ()2005
در پژوهشي تحت عنوان "ارزيابي کيفي محتواي وبسايت :بازيابي اطالعات در زمينه مواد
غذايي اصالحشده ژنتيکي بر روي وب" ،به بررسي كيفيت وبسايتهاي موردنظر پرداخته و
پژوهشگر با استفاده از ابزار  WQETکه شامل  9معيار (محتوا ،عملکرد ،روزآمدبودن ،پيوندها،
گرافيک ،اعتبار ،دامنه ،ساختار و استفاده از ابربرچسبها براي فهرستنويسي موضوعي در
وبسايت) و  40مؤلفه ،به تعيين کيفي محتواي وبسايتهاي مورد مطالعه پرداخته است.
يافتهها نشان داد که دسترسپذيري ،تنها ويژگي مطرح براي کيفيت وبسايت در بازيابي
اطالعات بوده است.
4
حنیفه و ونوگوپال ( ،)2010در پژوهشي ديگر به تحليل محتواي وبسايت کتابخانههاي
ملي در آسيا پرداختند .در اين پژوهش که تعداد  28وبسايت کتابخانه ملي آسيايي (به زبان
انگليسي) با معيارهاي اطالعات کلي وبسايت ،مجموعه کتابخانه ،خدمات ،بخشها ،کاربرد
وب  2و پيوندها بررسی شده بود نشان داد که ،تقريب ًا نيمي از وبسايتها ( 46/4درصد)
معيار اطالعات کلي را رعايت کردهاند .از نظر ميزان رعايت معيار پيوندها نيز حدود 57/1
درصد پيوندهايي به ساير کتابخانهها و فقط  3وبسايت ( 10/7درصد) پيوندهايي به تازههاي
کتابخانه داشتهاند .در مورد مجموعه کتابخانه (شامل منابع ديجيتال ،کتابها و منابع ديداري-
شنيداري) تقريب ًا تمامي وبسايتها اطالعات مناسبي را ارائه نمودهاند.
حسن و ابوالراب ،)2011( 5نيز در پژوهشي به ارزيابي كيفيت وبسايتها از چهار بُعد
كيفيت محتوا (شامل بهروزبودن ،ربط ،صحت ،هدف و اعتبار) ،كيفيت طراحي (جذابيت،
رنگ ،تناسب ،تصوير/ويدئو/صدا و متن) ،كيفيت سازماندهي (نمايه ،نقشه ،ثبات ،پيوندها،
لوگو و دامنه) و كيفيت كاربرمداري (شامل قابليت استفاده ،تعامليبودن ،حفظ حريم شخصي

1. Dominic & Jati
2. Website Quality Evaluation
)Tool (WQET
3. McInerney and Bird
4. Haneefa & Venugopal
5. Hasan & Abuelrub
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و انطباقپذيري) پرداختند .يافتههای آنان نشان داد که ابعاد محتوا با  29درصد ،كاربرمداري با
 31درصد ،طراحي با  23درصد و سازماندهي با  17درصد نسبت به ساير مؤلفههاي مطرح
در كيفيت وبسايتها بيشترين اشتراك را داشتند.
واليا و گوپتا ،)2013( 1دسترسپذيري را با استفاده از  8معيار اصلي ويژگيهاي کلي
(استفاده از لوگو ،درباره ما ،تماس با ما ،نقشه سايت) ،URL ،عنوان پنجره ،تاريخ و زمان،
ناوبري ،محتوا ،جستجو ،گرافيک و انيميشن در  23وبسايت کتابخانه ملي کشورهاي آسيا-
اقيانوسيه مورد تحليل قرار دادند .يافتهها نشان داد که وبسايت کتابخانه ملي ژاپن (امتياز )22
در رتبه اول از نظر دسترسپذيري قرار گرفت ،و سپس بهترتيب وبسايت کتابخانههاي ملي
قزاقستان (امتياز  ،)22چين (امتياز  ،)22اندونزي (امتياز ،)22ايران (امتياز  ،)22ويتنام (امتياز
 ،)21عربستان (امتياز  ،)21قطر (امتياز  ،)21فيليپين (امتياز  ،)20سوريه (امتياز  ،)20در رتبه
دوم تا دهم ،و بعد از آنها وب سايت کتابخانه ملي اردن (امتياز  ،)19ازبکستان (امتياز ،)18
پاکستان (امتياز  ،)18نپال (امتياز  ،)18ميانمار (امتياز  ،)18هند (امتياز  ،)18قبرس (امتياز ،)18
سنگاپور (امتياز  ،)17بنگالدش (امتياز  ،)17عراق (امتياز  ،)15لبنان (امتياز  ،)15بوتان (امتياز
 ،)14و مالديو (امتياز  ،)8رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
نتايج حاصل از پاياننامه مرادمند ( )1384که از طريق تحليل محتوايي و ساختاري
ويژگيهاي وبسايت کتابخانههاي ملي جهان با استفاده از صاحبنظران ايراني انجام شده بود،
نشان داد كه در طراحي وبسايتهاي کتابخانههاي ملي به نياز کاربران و اهداف و سياستهاي
کتابخانههاي ملي به اندازه کافي و الزم توجه نشده است .وی همچنين نشان داد که وبسايت
کتابخان ه کنگره امريکا 80درصد ،وبسايت کتابخانه ملي انگليس 74درصد ،و دانمارک و مالزي
 72درصد با سياه هوارسي مطابقت داشته و بهترتيب رتبه اول تا سوم را داشتهاند .وبسايت
کتابخان ه ملي جمهوري اسالمي ايران با  51درصد مطابقت رتبه دوازدهم را کسب کرده است.
پاپي ( )1386در پاياننامه خود به ارزيابي کيفي وبسايتهاي کتابخانههاي دانشگاهي
دانشگاههاي دولتي ايران با استفاده از ابزار  WQETپرداخته است 41.وبسايت با استفاده از 38
مؤلفه ،مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و يافتهها نشان داد كه ،وبسايتهاي کتابخانههاي
دانشگاهي دانشگاههاي علم و صنعت ايران و مازندران با  82امتياز از مجموع كل  82امتياز،
مشترک ًا حائز رتب ه اول شدند .وبسايتهاي کتابخانههاي دانشگاهي دانشگاههاي تهران با
 77/48امتياز ،امام صادق (ع) با  77/23امتياز ،گيالن با  73/47امتياز و تربيت مدرس با
 72/47امتياز از مجموع  82امتياز ،بهترتيب رتبههاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند
و در درجهبندي کيفيت عالي شناخته شدند؛ و از  38مؤلفه ،تناسب زبان با موضوع ،نگارش
و رعايت نكات دستوري واژگان ،كاربرديبودن ساختار سايت ،قابل خواندن و منسجم
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بودن فونتها ،منسجم بودن طرح جدولها ،وجود نقشه ،نمايه يا راهنما ،مخاطبان و هدف،
قابل درك بودن منوها براي كاربر،خوشايند و هماهنگ بودن رنگهاي استفاده شده و
گروه حمايتكننده (پشتيبان) وبسايت ،بيشترين ميانگين اهميت را در بين وبسايتهاي
موردمطالعهداشتند.
در پژوهش زارعی و اباذری ( )1388خدمات تحت وب کتابخانههای ملی قاره آسيا
با پنج وبسايت برتر دنيا مقايسه شدند .يافتههاي آنها نشان داد که در بين وبسايت
کتابخانههای ملی ،وبسايت کتابخانه ملی سنگاپور با  56درصد ،ژاپن با  51درصد و مالزی
با  50درصد به ترتيب بيشترين خدمات پيوسته را ارائه دادند .همچنين در بين وبسايتهای
مورد بررسی وبسايت کتابخانههای ملی با  96/4درصد امکان دسترسی پيوسته و خدمات
اطالعرسانی با  65/2درصد بيشترين خدمات ارائه شده از طريق وبسايت کتابخانههای
ت کتابخانهها در مؤلفه سرعت و سهولت که جزو سازه
ملی بوده است .بهطور مثال ،وبساي 
دسترسی به خدمات پيوسته بود ،وبسايتها تقريب ًا با  80درصد اين مؤلفه را رعايت کردند.
وبسايت کتابخانه ملی ايران با ميانگين  ،42از نظر خدمات پيوسته ،رتبه چهارم را در بين
ساير وبسايتها کسب کرده است.
يافتههاي حاصل از پژوهش محمداسماعيل و كاظمي كوهبناني ( )1390كه به بررسي
تطبيقي وبسايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران با وبسايتهاي
كتابخانههاي ملي كشورهاي اسالمي در منطقه خاورميانه از بُعد دسترسپذيري پرداخته بود
نيز نشان داد كه كمترين ميزان رعايت مؤلفههاي دسترسپذيري مربوط به وبسايت كتابخانه
ملي عراق با  75/3درصد ،و بيشترين آن (تقريب ًا  100درصد) مربوط به وبسايتهاي
كتابخانههاي ملي كشور ايران و تركيه است .اين امر گرچه نشاندهنده رعايت باالي مؤلفههاي
دسترسپذيري در وبسايتهاي مورد مطالعه بوده است ،اما بهمعناي رعايت  100درصدي
دسترسپذيري در تمامي آنها نيست.
با مروری بر پژوهشهای انجامشده ميتوان گفت ،برخی پژوهشها ،وبسايتها را صرف ًا
از نظر محتوايی و برخی با مؤلفههای محتوايی و ساختاری مورد ارزيابی قرار داده بودند ،بدون
اينکه رتبهبندی صورت گيرد .همچنين تعداد اندکي از پژوهشها (مك اينرني و برد ( )2005و
پاپي ( ) )1386با استفاده از ابزار  WQETصورت گرفتهاند كه مربوط به وبسايت كتابخانههاي
ملي نبوده است .بنابراين با توجه به اهميت کتابخانههای ملی و لزوم اطالعرسانی معتبر و سريع
وبسايتهای آنها ،پژوهش حاضر در نظر دارد ابتدا وبسايتها را با معيارهای مطرح در ابزار
مورد ارزيابی قرار دهد و سپس به رتبهبندی وبسايتها از نظر کيفيت بپردازد.
در اين راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تا وبسايت کتابخانههای ملی کشورهای
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آسيايی را از منظر هدف و مخاطبان ،سهولت جستجو ،سرعت بارگذاری ،روزآمدی ،پيوندها،
گرافيک ،پيشينه و سوابق نويسندگان و تنالگانها ،دامنه و محدوده اطالعاتی ،پايداری و ميزان
رعايت تمامی مؤلفهها در وبسايتها مورد بررسی و سپس رتبهبندی قرار دهد؛ با اين فرض
که بين محتواي وبسايت كتابخانههاي ملي مورد بررسي و رتبه آنها از نظر كيفيت رابطه
معنيدار و مثبتي وجود دارد.

روش پژوهش

 .1اسامی وب سایت كتابخانههای
ملی كشورهای آسیایی ،ابتدا اسامی
كشورهایآسیاییبراساسوبسایتهای
مختلفمانند:
http://www.buzzle.com/
articles/list-of-countries-in-asia.html
واطالعـاتشخصـیگـردآوری
وسپـستـكتككتابخانههایملــیاین
كشــورها در موتورهای جستجـوی
مختلـف و دروبسایـتهای
http://guides.lib.umich.edu/
content.php?pid=26052&sid=254987
و www.publiclibraries.com/
world.htm،OpenDirectory،جستجو
انجامشدودرنهایتوبسایتكتابخانههای
ملیكشورهایآسیاییمختلفبهدستآمد.
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پژوهش حاضـر با روش پيمايشـي انجام شده است و جامعه آماري  134وبسايت
كتابخانههاي ملي كشـورهاي آسيايي به زبان انگليسي بود كه در دو مرحله در اسفند /1391
مارس  2013ارزيابـي اوليه انجام گرفت؛ پس در فروردين  /92آوريل  2013با استفـاده از
ابزار  WQETشامل  38مؤلفه مورد ارزيابـي كيفي قرار گرفت.
اين ابزار شامل  9معيار (محتوا ،عملکرد ،اعتبار ،روزآمدبودن ،پيوندها ،گرافيک ،دامنه،
ساختار و استفاده از ابربرچسبها) و 37مؤلفه از ابزار ارزيابي کيفيت وبسايتها بود .امتياز
کلي کيفيت از  9معيار متفاوت با امتيازهاي تعلق گرفته از ( 7-1ضعيف ( ،)1بسيارضعيف
( ،)2متوسط -ضعيف ( ،)3متوسط ( ،)4قوي ( ،)5بسيارقوي ( ،)6عالي ( ))7براي معيارهاي
فرعي متفاوت موجود بهدست آمد 3 .معيار محتوا ،عملکرد و اعتبار با دو برابر کردن
امتيازاتشان سنجيده ميشوند .در اين مورد محتوا اشاره به محتواي فکري سايت ،تازگي و
وضوح مطالب دارد .عملکرد بهمعناي سهولت در استفاده و جستجو است و اعتبار ،اشاره
به اعتبار پديدآورنده و يا سازمان پشتيبان وبسايت دارد .سنجش اين عوامل انعکاسدهنده
ميزان اهميت و توجه متخصصان کيفيت وبسايت به امر کيفيت است .سقف امتيازات
ممکن براي هر وبسايت  82بوده و کف آن امتياز کمتر از  50است .همچنين وبسايتي که
براي فهرستنويسي موضوعي از ابربرچسبها استفاده کرده باشد 5 ،امتياز به مجموع امتيازات
آن وبسايت اضافه ميشود (پاپي.)1386 ،
براي روايي سياههوارسي ،از نظرات متخصصان استفاده شد ،كه اصالحات الزم بعد از
اخذ نظرات اعمال شد و براي پايايي نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه برابر با  0/94بود كه
نشاندهنده اعتبار باالي سياههوارسي است.
قابل ذکر است که امتيازات وبسايتهاي مورد بررسي در اين پژوهش با امتيازات
موجود در ابزار ( )82-50معادلسازي شدهاند .معادلسازي از طريق فرمول زير صورت
گرفته است:
= امتياز وبسايت ( Aعصاره ،پاپي.)1387 ،
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 = Xکل امتياز بهدست آمده براي هر وبسايت
 =yنمره وبسايتي است که باالترين امتياز را کسب کرده است.
برای تعيين کيفيت وبسايتها ،امتيازات بهدست آمده با نتايج کدگذاري تطبيق داده
شد .هرگاه امتياز کلي بين  82-71باشد ،سايت عالي و قابل اعتماد است؛ بين  70-64باشد
بسيار خوب است؛ و بين  63-57به معنی خوب است ولي با احتياط بايد از آن استفاده شود؛
و امتياز بين  56-50به معنی آن است که ممکن است در مواردي مفيد باشد ،ولي به اطالعات
ارائه شده در آن بدون تحقيق نبايد اعتماد کرد .يک سايت با امتياز کمتر از  50نامناسب بوده و
اطالعات آن کافي و معتبر نيست (مک اينرني و برد2005 ،؛ نقل در پاپي.)1386 ،
تجزيه و تحليل دادهها در سطح آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني ،درصد فراواني) و
آمار استنباطي (آزمونهاي پيرسون و اسپيرمن) با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )10و Excel
صورت گرفته است .براي تفسير پاسخها از مقياس ليكرت و همچنين براي رتبهبندي مؤلفهها
از ميانگين استفاده شده است ،كه ميانگينهاي مطرح شده در مورد مؤلفهها ،نمرهاي است كه
از يك طيف هفت گزينهاي ( )7-1انتخاب شده است که ،نتايج حاصل از يافتههاي مربوط به
سؤاالت ( درصد و فراواني و ميانگين) در قالب جدول  1و  ،2ارائه شده است .ميانگين مربوط
به مؤلفههايي كه ميانگين باالتر از ( 4از  7امتياز) بهدست آوردهاند ،نسبت به ساير مؤلفهها در اين
وبسايتها در سطح مطلوبي قرار دارند و اين مؤلفهها در اين وبسايتها بهخوبي رعايت
شدهاند.

یافتهها

 .1تعیین نوع مخاطب و اهداف وبسایت

با توجه به جدول  ،1از  34وبسايت موردمطالعه ،بيشتر از نيمي از وبسايتها21 ،
ت ( 61/7درصد) ،مشخص بودن نوع مخاطبان و هدف وبسايت در سطح عالي،
وبساي 
بسيار قوي و قوي رعايت کردهاند و تنها در بين تعداد کمي از وبسايتها اين مؤلفه در
سطح ضعيف و بسيار ضعيف قرار گرفته است .همچنين براساس جدول  ،2کسب ميانگين
 4/79از  ،7امتياز مطلوبي بوده و نشان از توجه طراحان وبسايت به اين مؤلفه دارد.

.2سهولتجستجو

يافتههاي حاصل از بررسي وبسايتها در مورد ميزان سهولت جستجو،نشان داد كه اکثر
وبسايتها،تعداد 16وبسايت( 47/1درصد)درسطحبسيارقوي 12،وبسايت(35/3درصد)
در سطح قوي و  1وبسايت ( 2/9درصد) در سطح عالي به اين مؤلفه توجه داشتهاند ،كه اين
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ويژگيدرارتقاءكيفيتوبسايتتأثيرگذاراست.همچنينميانگيناينمؤلفهباامتياز 5/38امتيازاز
 7امتياز ،در سطح بسيـار خوبي قـرار گرفته است (نتايج در جدولهاي 1و 2قابل مشاهـده است).
جدول .1توزیع فراوانی مؤلفههای موردنظر در وبسایت كتابخانههای ملی كشورهای آسیایی
مقیاس
رتبهبندی

بسیار
قوی

عالی

متوسط

قوی

متوسط-
ضعیف

ضعیف

بسیار
ضعیف

مجموع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مخاطبانو
هدف سایت

8

23/5

4

11/8

9

26/5

7

20/6

2

5/9

3

8/8

1

2/9

34

100

سهولت
جستجو

1

2/9

16

47/1

12

35/3

5

14/7

0

0

0

0

0

0

34

100

رسعت
بارگذاری

5

14/7

15

44/1

12

35/3

1

2/9

1

2/9

0

0

0

0

34

100

روزآمدی

0

0

9

26/5

10

29/4

7

20/6

1

2/9

5

14/7

2

5/9

34

100

پیوندهای
درونی

0

0

7

20/6

9

26/5

6

17/6

3

8/8

5

14/7

4

34 11/8

100

گرافیك

0

0

10

29/4

44/1 15

8

23/5

1

2/9

0

0

0

34

100

مؤلفهها

0

وجود
پیشینهو
سوابقعلمی
پدیدآورندگان

23

67/6

1

2/9

3

8/8

3

8/8

1

2/9

2

5/9

1

2/9

34

100

دامنه و
محدوده
اطالعاتی

13

38/2

8

23/5

6

17/6

0

0

1

2/9

2

5/9

4

34 11/8

100

پایداری
ساختار
وبسایت

5 32/4 11 44/1 15 2/9 1

0 5/9 2 14/7

0

0

 .3رسعت بارگذاری

0

100 34

جدول  1گوياي اين واقعيت است که از كل  34وبسايت مورد بررسي ،تعداد قابل
توجهي از آنها ،يعني تعداد  15وبسايت ( 44/1درصد) در سطح بسيار قوي12 ،
وبسايت ( 35/3درصد) در سطح قوي و  5وبسايت ( 14/7درصد) در سطح عالي به
اين مؤلفه توجه داشتهاند .ميانگين ويژگي سرعت بارگذاري نيز با امتياز  5/65امتياز ،در
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رتبه پنجم نسبت به ساير ويژگيها قرار گرفته است (جدول .)2

 .4روزآمدی

همانطور که جدول  1نيز نشان ميدهد ،تعداد  19وبسايت به اين مؤلفه در سطح بسيار قوي و
قوي توجه داشتهاند و توجه به روزآمدي مطالب وبسايتها در هيچکدام در سطح عالي نبوده
است.البتهدرسطحضعيفنيزبهمقدارناچيزيقرارگرفتهاند.همچنينميانگينروزآمديمطالب
وبسايت نيز ،با ميانگين  4/32امتياز از  ،7نشاندهنده توجه مطلوب به اين مؤلفه بوده است ،که
ميانگين مربوط به مؤلفهها و مقايسه آن با ميانگين ساير مؤلفهها در جدول 2نشان داده شده است.

.5پیوندها

از نظر پيوندهاي دروني ،از  34وبسايت مورد بررسي ،تعداد  16وبسايت ( 47/1درصد)
اين مؤلفه را در سطح بسيار قوي و قوي رعايت كردهاند .جالب آن که ميزان رعايت 18
وبسايت ( 52/9درصد) نيز در سطح متوسط به پايين بوده است که ميتوان اذعان نمود
ميزان رعايت اين مؤلفه در سطح متوسط قرار دارد و کسب ميانگين  3/94امتياز از  7امتياز،
مؤيد اين مطلب است (جدولهاي  1و .)2

 .6گرافیک وبسایت

همانگونه که در جدول  1قابل مشاهده است 73/5 ،درصد وبسايتها ويژگي گرافيکي
را در سطح بسيار قوي و قوي رعايت کرده و فقط  1وبسايت در سطح متوسط -ضعيف
و هيچکدام در سطح ضعيف به اين مؤلفه قرار نگرفتهاند .البته هيچكدام در سطح عالي قرار
نداشتند .ميانگين  5امتياز از  7نيز نشان از توجه مطلوب به اين مؤلفه است (جدول .)2

 .7پیشینه و سوابق علمی پدیدآورندگان

با توجه به جدول  ،1بيش از نيمي از وبسايتها يعني تعداد  27وبسايت ( 79/4درصد)
از نظر درج سوابق علمي پديدآورندگان وبسايت در سطح عالي قرار داشته و تعداد ناچيزي
در سطح متوسط به پايين بودند .همچنين اين مؤلفه در بين ساير مؤلفههاي ديگر با ميانگين
 5/94امتياز در رتبه دوم قرار گرفت (جدول .)2

 .8دامنه و محدوده اطالعات

جدول  1نشان ميدهد از  34وبسايت مورد بررسي ،براي مؤلفه دامنه و محدوده اطالعات،

15
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تعداد  27وبسايت ( 79/4درصد) در سطح عالي به اين مؤلفه توجه داشته و فقط تعداد
اندکي آن را رعايت نکردهاند .با توجه به دادههاي جدول  ،2اين مؤلفه با ميانگين  5/29امتياز
از  ،7امتياز بااليي را كسب نموده است.

 .9پایداری وبسایت

براي بررسی مؤلفه پايداربودن ساختار وبسايتها ،در طول زمانهاي مختلف به وبسايت
موردنظر مراجعه شد تا ميزان دسترسي به آنها در هر بار مراجعه مشخص شود .يافتههاي
حاصل از پژوهش نشان داد ،تعداد زيادي از وبسايتها 27 ،وبسايت ( 79/4درصد)،
در سطح بسيار قوي ،قوي و عالي اين مؤلفه را رعايت کرده و دسترسي به وبسايتها در
زمانهاي مختلف امکانپذير بود .هيچکدام از وبسايتها در سطح ضعيف و بسيار ضعيف
نبودند .همانگونه که در جدول  2نيز مشاهده ميشود ،ميانگين اين مؤلفه با  5/24امتياز از ،7
در سطح خوب قرارگرفته است.
جدول .2توزیع رتبهبندی مؤلفههای مطرح در كیفیت وبسایتهای كتابخانههای ملی كشورهای آسیایی

16

ردیف

مؤلفه/معیار

میانگین (از 7امتیاز(

1

نگارش و رعایت نكات دستوری واژگان /زیرمجموعه معیار محتوا

6/09

2

وجود پیشینه و سوابق علمی نویسندگان و تنالگانها /زیرمجموعه معیار اعتبار

5/94

3
4
5

اطالعات متاس با نویسنده /زیرمجموعه معیار اعتبار
رسعت بارگذاری /زیرمجموعه معیار عملكرد
تناسب زبان با موضوع  /زیرمجموعه معیار محتوا

5/91
5/65
5/62

6

كاربردی بودن ساختار /زیرمجموعه معیار گرافیك

5/56

7

قابل خواندن و منسجم بودن فونتها /زیرمجموعه معیار گرافیك

5/56

8

بازخورد كاربران

5/41

9

سهولت جستجو /زیرمجموعه معیار عملكرد

5/38

10

منسجم بودن طرح جداول /زیرمجموعه معیار گرافیك

5/32

11

خوشایند و هامهنگ بودن رنگ های استفاده شده /زیرمجموعه معیار گرافیك

5/32

12

گروه حامیتکننده (پشتیبان) /زیرمجموعه معیار اعتبار

5/29

13

دامنه و محدوده اطالعات /زیرمجموعه معیار دامنه

5/29

14

قابل درك بودن منوها /زیرمجموعه معیار عملكرد

5/24
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ردیف

مؤلفه/معیار

میانگین (از 7امتیاز(

15

پایداری  /زیرمجموعه معیار ساختار

5/24

16

ارائه اطالعات به روشی منظم /زیرمجموعه معیار عملكرد

5/15

17

وجود پیوند نشانی پست الکرتونیکی برای ارتباط رسیع و آسانتر /زیرمجموعه معیار اعتبار
مشخص بودن موضوع وبسایت و ارتباط مفاهیم و موضوعات مختلف در چارچوبی
مفهومی/زیرمجموعهمعیارمحتوا
وجود نقشهای قابل فهم و منطقی /زیرمجموعه معیار عملكرد
گرافیک/زیرمجموعهمعیارگرافیك
تاریخ ایجاد یا تاریخ بازنگری /زیرمجموعه معیار روزآمدبودن

5/12

5/03
5
4/80

22

مخاطبان و اهداف /زیرمجموعه معیار محتوا

4/79

23

جنبههایسوگیری/زیرمجموعهمعیارمحتوا

4/79

24
25
26

مستند بودن یافتههای آماری و پژوهشی /زیرمجموعه معیار محتوا
نقش ساختار وبسایت در افزایش یا کاهش محتوا /زیرمجموعه معیار ساختار
تناسب ساختار با محتوا  /زیرمجموعه معیار ساختار

4/71
4/65
4/56

27

ارائه مدارک و دالیلی دال بر صحت اطالعات /زیرمجموعه معیار محتوا

4/53

28

فعالبودنپیوندها/زیرمجموعهمعیارپیوندها

4/44

29
30
31
32

وجود نشانهای از روزآمدسازی دامئی /زیرمجموعه معیار روزآمدبودن
روزآمدیمطالب/زیرمجموعهمعیارروزآمدبودن
جامع بودن اطالعات /زیرمجموعه معیار ساختار
نقش تصاویر متحرک بهکاررفته در وبسایت در افزایش اطالعات /زیرمجموعه معیار گرافیك

4/32
4/32
4/29
4/12

33

قرار گرفنت اطالعات موجود سایت در راستای هدف سایت /زیرمجموعه معیار دامنه

4/12

34
35
36

پیوندهایدرونی/زیرمجموعهمعیارپیوندها
پیوندهایبیرونی/زیرمجموعهمعیارپیوندها
نوآوری و خالقیت /زیرمجموعه معیار ساختار

3/94
3/44
3/38

37

وجود نقشه ،منایه یا راهنام /زیرمجموعه معیار عملكرد

3/29

18
19
20
21

5/09

 .10میزان رعایت متامی مؤلفهها در وبسایتها

ن مطرح شده در مورد مؤلفهها ،نمرهاي
برای پاسخ به اين پرسش از ميانگين استفاده شد ،ميانگي 
است كه از يك طيف هفت گزينهاي ( )7-1انتخاب شده است .ميانگين مربوط به مؤلفههايي
كه ميانگين باالتر از ( 4از  7امتياز) بهدست آوردند ،نسبت به ساير مؤلفهها در وبسايتها در
سطح مطلوبي قرار دارند .همانطور که در جدول  2مشاهده شد 33 ،مؤلفه از  37مؤلفه مطرح
در كيفيت وبسايتها ،ميانگين باالتر از 4امتياز را كسب کردهاند و در سطح خوبي از نظر ميزان
رعايت توسط وبسايتهاي موردمطالعه قرار دارند .بيشترين ميانگين اهميت ويژگيها مربوط
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به نگارش و رعايت نكات دستوري واژگان با ميانگين  6/08امتياز از  7امتياز است و تنها 4
ويژگي پيوندهاي دروني ،پيوندهاي بيروني ،نوآوري و خالقيت و وجود نقشه ،نمايه يا راهنماي
وبسايت كه جزو معيارهاي پيوندها ،ساختار و عملكرد هستند ،امتياز كمتر از  4را دارند و
بين امتياز  3و  4در نوسان هستند ،که در سطح متوسط هستند و همانطور که مشاهده ميشود،
مؤلفههاي مربوط به معيار محتوا ،ميانگين خوبي را از نظر ميزان رعايت توسط وبسايتها
کسب کردهاند که نشان از اهميت اين معيار است .الزم به ذکر است ،تمامی وبسايتها مؤلفه
ابربرچسبها را رعايت کرده بودند که  5امتياز برای آنها درنظر گرفته شد.
جدول .3آزمون آماری پیرسون

محتوا

رتبه

محتوایوبسایت

رتبه وبسایت

پیرسون

1/000

0/940

sig
تعداد
پیرسون
sig

34
0/940
/000

تعداد

34

/000
34
1/000
34

با توجه به مقادير جدول  3كه در سطح معنيداري  ،0/01ضريب همبستگي پيرسون
برابر با  0/01است .يعني در سطح  0/99معنيدار بوده ميتوان گفت ،بين رتبه وبسايتهاي
كتابخانههاي ملي با محتواي آنها رابطه معنيدار و مثبتي وجود دارد .يعني با افزايش امتياز
محتوا ،رتبه وبسايت نيز افزايش يافته است.
جدول  .4آزمون آماری رواسپیرمن
محتوای وبسایت

رتبه وبسایت

1/000

0/886
/000
34
1/000

رضیبهمبستگی
sig
محتوا
تعداد
رواسپیرمنرضیبهمبستگی
sig
رتبه
تعداد
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مقادير جدول  ،4مقدار  ،)p >0/05( Pضريب اطمينان  95درصد ،و سطح معنيداري
 0/886نشان ميدهد كه رابطه مثبت و معنيداري بين دو متغير رتبه وبسايتها و محتواي
آنها وجود دارد ،يعنی هرچه امتياز محتوا بيشتر شود رتبه وبسايتها از نظر كيفيت افزايش
خواهد يافت.

ردیف

كشورها

امتیازکل

ردیف

جدول .5رتبهبندی وبسایت كتابخانههای ملی كشورهای آسیایی از نظر كیفیت

1

سنگاپور

80

18

2

روسیه

78/80

19

اردن

3

مالزی

78/32

20

قربس

66/38

4

پاكستان

77/85

21

مالدیو

65/91

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ژاپن
ایران
قطر
تركیه
هند
تایوان
ویتنام
بوتان
بنگالدش
قزاقستان
آذربایجان
كرهجنوبی

77/85
75/70
75/70
74/02
73/55
73/31
72/59
72/11
71/40
70/68
70/20
69/73

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

گرجستان
لبنان
میامنار
عربستانسعودی
عراق
امارات
ماكائو
ازبكستان
قرقیزستان
كویت
1
كتابخانهعمومیبرونئی
اندونزی

65/43
60/89
59/70
58/98
57/55
57/31
56/35
54/44
48/71
48
44/17
39/40

17

نپال

69/25

34

الئوس

36/29

كشورها

امتیازکل

چین

68/05
67/82

از آنجا كه يكي از اهداف اين پژوهش رتبهبندي وبسايتهاست ،همانطور که
در جدول  5مشاهده شد ،وبسايت كتابخانه ملي سنگاپور با امتياز  ،80بيشترين امتياز را
بهدست آورد و در رتبهبندي كيفيت وبسايتها ،رتبه نخست و عالي کسب کرد .بعد از آن
كتابخانههاي ملي روسيه با امتياز  ،78/80مالزي با امتياز  ،78/32پاكستان با امتياز  ،77/85ژاپن
با امتياز  ،77/85ايران با امتياز  ،75/70قطر با امتياز  ،75/70تركيه با امتياز  ،74/02هند با امتياز
 ،73/55تايوان با امتياز  ،73/31ويتنام با امتياز  ،72/59بوتان با امتياز  72/11و بنگالدش با امتياز

 . 1كتابخانه ملی محسوب میشود.
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 71/40بهترتيب در رتبههاي دوم تا سيزدهم قرار گرفتهاند .آخرين رتبه وبسايت كتابخانهها
به الئوس با امتياز  36/29اختصاص داشت.

نتیجهگیری

1. Boklaschuk & Kevin

20

يافتههای پژوهش حاکی از توجه طراحان به مخاطبان و اهميت آنان در وبسايتها دارد.
در مورد ميزان سهولت جستجو در وبسايتها نيز بيشتر وبسايتها اين مؤلفه را در
سطح بااليی رعايت كردهاند .سهولت جستجو ازجمله مؤلفههاي مطرح در معيار عملكرد
وبسايت است كه نشان از تأثيرگذاري اين ويژگي در ارتقاء كيفيت وبسايتها دارد.
ميانگين باالی بهدست آمده اين مؤلفه اين مسئله را تأييد ميکند و يافتهها با پژوهش زارعی
و اباذری ( )1388نيز همخوانی دارد.
بيشتر وبسايتها با توجه به سرعت پايين اينترنت ،سرعت بارگذاري خوب داشتهاند
البته با توجه به سرعت پايين اينترنت و نوسانات تالش شد تا ارزيابي سرعت بارگذاری بين
وبسايتها در زمان يكساني صورت گيرد ،اين مؤلفه با ميانگين نسبت ًا بااليی نسبت به ساير
مؤلفهها در رتبه پنجم و در وضعيت مطلوب قرار داشت که در پژوهش زارعی و اباذری
( )1388نيز به اين صورت بوده است .سرعت بارگذاری میتواند در جذب کاربر مؤثر باشد.
اگر بارگذاری مطالب در زمان کمتری صورت گيرد ،کاربران مشتاقانه به سمت استفاده از
ت کتابخانهها اقدام میکنند .همانطور که بوكالسكو و كوين )2001( 1معتقدند" :زمان
وبسای 
بارگذاري وبسايت در حداقل زمان ممكن صورت پذيرد و طراح وبسايت ،كاربر را از
مدت زمان بارگذاري وبسايت آگاه كند".
همانطور كه ميدانيم اشاعه اطالعات يكي از اهداف اصلي كتابخانههاست و ارائه
اطالعات بهروز از طريق وبسايت كتابخانه در انجام اين اهداف اثرگذار خواهد بود .از آنجا
که ديگر كتابخانهها ،كتابخانه ملي را مالك كارهاي فني و خدماتي خود قرار ميدهند عدم
روزآمدی ميتواند سبب بروز دلزدگي كاربران از اين كتابخانهها و نقض غرض كتابخانههاي
ملي در انجام رسالت اصلي آنها يعني خدمات پرسرعت ،شود .کسب نمره ميانگين متوسط
در مورد پيوندهاي دروني نشاندهنده اين است که نياز کاربران را آنگونه که مورد انتظار
است برآورده نميکنند .در پژوهش حنیفه و ونوگوپال ( )2010ديده شد كه اکثر وبسايتها
اين مؤلفه را رعايت کردهاند.
اکثر وبسايتها از نظر ويژگي گرافيكي در سطح خوبی بودهاند رنگ ،فونت ،طرح
جداول ،كاربردي بودن ساختار سايت و غيره میتواند تأثير زيادي در جذب مخاطبان داشته
باشند .استفاده از تركيب رنگها عالوه بر محتواي مناسب ميتواند در هر چه بهتر شدن
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كيفيت وبسايتهاي مورد مطالعه نقش بسزايي ايفا كند.
معرفي نويسندگان يا سازمان پشتيبان وبسايت ،نشان از اعتبار آن وبسايت است و
كاربران با اطمينان بيشتري نسبت به جستجوي اطالعات مورد نياز خود در آن وبسايت
اقدام ميكنند .هر چند برخي از وبسايتهاي مورد بررسي به اين مؤلفه توجه نداشتهاند،
اما با توجه به ماهيت ملي وبسايتها ،لزوم توجه به ارائه اطالعات و سوابق پديدآورندگان
حقيقي و حقوقي ضروري است.
توجه به دامنه و محدوده اطالعاتی که وبسايتها ارائه میکنند با درنظر گرفتن هدف
كتابخانهها كه خدمترساني است ،در وبسايتهای مورد بررسی مورد توجه نسبي قرار
داشته است .پژوهش حنیفه و ونوگوپال ( )2010نيز خاكي از رعايت اين موضوع در نيمي
از وبسايتها بوده است .در هيچکدام از وبسايتها ناپايداری مشاهده نشد .بديهي است
دسترسي مداوم كاربران به اطالعات ارتقاء كيفيت وبسايتها را به دنبال خواهد داشت.
نگارش و رعايت نکات دستوری واژگان که زيرمجموعه معيار محتواست ،نسبت به
ساير مؤلفهها در رتبه نخست قرار داشت و نشاندهنده توجه طراحان و مديران وبسايتها
به رعايت نکات نگارشی و محتوايي است .با توجه به اينكه مؤلفههای پيوندهای درونی،
پيوندهای بيرونی ،نوآوری و خالقيت و وجود نقشه و راهنمای وبسايت امتياز کمتر از
را کسب نمودند ،بهتر است طراحان وبسايت کتابخانهها به برقراری پيوندها و فعال کردن
پيوندهای کور که در برخی از وبسايتها ديده ميشود اقدام نمايند .نتايج مشاهده شده در
اين زمينه نيز با پژوهش پاپي ( )1386و يافتههاي حسن و ابوالراب ( )2011همخواني داشت.
در مورد رتبهبندي وبسايتها نتايج حاکی از آن بود که وبسايت كتابخانه ملي
سنگاپور بيشترين امتياز را بهدست آورد و در بين كشورهاي آسيايی رتبه نخست را کسب
کرد .از نظر ارائه خدمات برخط در پژوهش زارعی و اباذری ( )1388نيز كتابخانه ملي مالزي
رتبه نخست را بهدست آورد .جايگاه ايران در ميان كشورهاي آسيايي رتبه ششم است و از
اين نظر كتابخانه ملي ايران داراي وبسايتی قابل اعتماد است .همانطور كه يافتهها نشان
داد ،وبسايت کتابخانه ملی ايران نيز در بين وبسايت كتابخانههاي ملي كشورهاي حوزه
خاورميانه بعد از وبسايت كتابخانه ملي پاكستان در رتبه دوم است و در بين ساير كشورهاي
منطقه مثل تركيه ،هند ،قطر ،چين ،كره جنوبي ،عربستان سعودی ،عراق ،آذربايجان ،اردن،
گرجستان ،لبنان ،امارات ،ازبكستان ،قرقيزستان و كويت در رتبه باالتري قرار دارد .در پژوهشي
كه مرادمند ( )1384در خصوص مقايسه ويژگيهاي ساختاري و محتوايي وبسايت كتابخانه
ملي ايران با جهان انجام داده بود ،وبسايت كتابخانه ملي ايران (در مقايسه با جهان) در رتبه
 ،12قرار گرفت .بنابراين الزم است طراحان وبسايت مذکور درجهت ارتقاء کيفيت آن بيشتر
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از قبل قدم بردارند ،سپس با برنامهريزی بلندمدت و کسب تجربيات ساير کتابخانهها ،برای
دستيابی به رتبه بهتری در بين کتابخانههای ملی جهان تالش کنند.
در مورد وبسايت کتابخانههای ملی کشورهايي مانند نپال و مالديو که شايد انتظار اين
باشد که از نظر کيفيت ،وبسايت مناسبی نداشته باشند ،اما اين دو وبسايت امتياز بسيار
خوبی بهدست آوردند که حاکی از تالش کتابخانههای آنها درجهت معرفی و ارائه اطالعات
به تمامی کشورهاست .از نتايج جالب توجه در پژوهش واليا و گوپتا ( ،)2013آخرين رتبه
به وبسايت کتابخانه ملي مالديو از نظر دسترسپذيري اختصاص يافته بود که در اين
پژوهش در طيف بسيار خوبي قرار گرفته است .همچنين رتبه نخست در پژوهش واليا و
گوپتا به ژاپن اختصاص داشت که در اين پژوهش ژاپن رتبه  5و وبسايت کتابخانه ملي
سنگاپور رتبه نخست را کسب کردند که در پژوهش واليا و گوپتا رتبه پايين است .البته تعداد
اندک وبسايتهای مورد بررسی ( 23وبسايت) و بررسي فقط از نظر دسترسپذيري در
پژوهش واليا و گوپتا شايد بتواند دليل اين تفاوتها باشد.
از آنجا که کتابخانه ملی طيف وسيعی از مراجعان را دربرميگيرد ،بهتر است در
برنامهريزیهای بلندمدت و کالن به طراحی وبسايتها از نظر کيفی توجه ويژهای داشته
باشند و در طراحی آنها از مشورت کتابداران و تجربيات ساير کشورها بهره گيرند .مؤلفههای
کيفی مطرحشده در پژوهش حاضر میتواند برای طراحان نيز مثمرثمر واقع شود.

مآخذ

پاپي ،زينب ( .)1386ارزيابي کيفي وبسايتهاي کتابخانههاي دانشگاهي دانشگاههاي دولتي ايران بهمنظور ارائه
پيشنهادهايي درجهت ارتقاء کيفيت آنها .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم
و تحقيقات ،اهواز.
زارعی ،هاجر؛ زهرا اباذری ( .)1388بررسی تطبيقی خدمات پيوسته در محيط وب کتابخانههای ملی قاره
آسيا و ارائه الگوی پيشنهادی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران .اطالعشناسی،
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