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Abstract 

Objective: Libraries need to design websites to attract users to use the website and have 

interactive and valuable online experiences. One way to encourage users to use the library 

website is to apply the principles of persuasive design. Persuasive technology utilizing 

persuasive techniques to design products such as websites tries to positively influence people, 

thereby changing the attitude and behavior of a person to perform a particular action, such as 

using a website and encouraging users to perform a certain action. Libraries can use persuasion 

techniques to motivate users to interact with the library and to benefit from the services and 

information available through the library. Hence the identifying the extent of applying 

persuasive design criteria in the central library of Ferdowsi University of Mashhad was one of 

the study purposes. Furthermore, the main purpose of this study was to evaluate the role of 

persuasive design criteria in persuading the users to use the library website. 

Methodology: This study was an applied research, and its methodology was combination of the 

evaluation and survey. Research population consisted of MA students at Ferdowsi university of 

Mashhad belonging to four disciplines i.e., Basic Sciences, Humanities, Engineering, and 

Agriculture. The desired sample was selected based on Krejcie and Morgan’s sample size table 

through stratified random sampling (356 persons). The required data were collected by a check 

list and a researcher-made questionnaire. Validity and reliability of the check list and the 

questionnaire was confirmed. The gathered data were analyzed through the SPSS using 
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descriptive (i.e., frequency, percent, mean and standard deviation) and inferential statistics (i.e., 

one sample t-test). 

Findings: For eight persuasive design criteria (i.e., credibility, privacy, personalization, 

attractiveness, solicitation, priming, commitment and ascendency), 107 elements were 

identified, of which 58 percent had been applied in the library website. Furthermore, the 

findings revealed that the website designers have payed the most attention to the credibility 

criterion and the least attention to the personalization criterion. The role of persuasive design 

criteria in persuading the users to use the library website was more than average. According to 

the results, loading speed and access to the content, user’s personal information privacy, online 

chat with librarians, selecting the mode of delivering the searched information, a well-organized 

interface, simple menus and icons, internal search engine, and existence of a section for the 

library new books were the most persuasive elements of the library website from the users' 

perspectives.  

Conclusion: This is one of the rare studies in the field of persuasive design in libraries. The 

results can be used by the librarians and the website designers to design this website more 

efficiently and effectively. The Librarians can make the website more user-friendly and 

persuade the users to use the website and the library services. 

 

Keywords: Persuasive design, Persuasive Technology, Website, Academic libraries, Ferdowsi 

University of Mashhad. 
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 چکیده 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود. وبگاه: هدف این پژوهش سنجش نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از هدف

کتابخانه مرکزی دانشگاه  وبگاه، پژوهش جامعه اولترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش،  روش:

در چهار حوزه علوم پایه، علوم انسانی،  59-59جامعه دوم پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی فردوسی مشهد و 
نفر( و اعضای نمونه با روش  699از جامعه دوم بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعیین شد ) فنی مهندسی و کشاورزی بودند که حجم نمونه

های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید ساخته، داده ای انتخاب شدند. پس از تأیید روایی و پایایی سیاهه وارسی و پرسشنامه محققگیری تصادفی طبقهنمونه
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  36اس اسپیافزار اسیفی و استنباطی به کمک نرمو با استفاده از آمار توص

درصد از کل  98کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  وبگاهکه در مصداق شناسایی شد  701معیار طراحی ترغیبی،  8در مجموع برای  ها:یافته

و در مقابل کمترین توجه به معیار  وبگاهاین کتابخانه بیشترین توجه به معیار اعتبار  وبگاهدر همچنین،  د.کار گرفته شده بو های شناسایی شده بهمصداق
 کتابخانه بیش از حد متوسط بود.  وبگاهها به استفاده از از دیدگاه کاربران، نقش همه معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب آنسازی شده بود. شخصی

مورد استفاده کتابداران و تواند باشد. نتایج این پژوهش میها میها در حوزه طراحی ترغیبی در کتابخانه از معدود پژوهشاین پژوهش  اصالت/ارزش:

بب توانند س . کتابداران با آگاهی از نتایج پژوهش میکمک نماید وبگاه اینها در طراحی هر چه بهتر و مؤثرتر  قرار گیرد و به آن این کتابخانه وبگاهطراحان 
 گیری از خدمات کتابخانه شوند. و بهره وبگاهها به استفاده و مراجعه مجدد به  و ترغیب آن وبگاهبرقراری ارتباط بهتر کاربران با 

 

 ، کتابخانه دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهدگاه: طراحی ترغیبی، فناوری ترغیبی، وبهاکلیدواژه

---------------------- 

 تان قدس رضویمرکزی آس  کتابخانه

 .706-19صص.  ،85شماره پیاپی ، 7شماره  ،36، دوره 7655 رسانی، کتابداری و اطالع

 3/4/51پذیرش:  تاریخ  -  79/3/51ارسال:  تاریخ
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 مقدمه

رسانی به کاربران  تخدمو  ای به منابع اطالعاتی خود به عنوان دروازه وبگاهاز های دانشگاهی  کتابخانهامروزه 

رویکرد ها و خدمات خود از  وبگاهطراحی باز درو ( 4102، 1چاندهند ) و آن را توسعه میاستفاده کرده 

، 4دهند )سامرویل و برار می ارتقاءرا  وبگاهروند و استفاده از  پیش می یبه سمت کاربرمدار یمدار کتابخانه

هایی هستند  وبگاهند طراحی کتابخانه، نیازم وبگاهها برای جذب و استفاده بیشتر کاربران از  کتابخانه(. 4112

. (4104، 3سرکار) که در آن کاربران از تجارب تعاملی لذت برده و به تجارب برخط با ارزشی دست یابند

ها از ساختاری برخوردار باشد که امکان  کتابخانه وبگاه( معتقدند چنانچه 0311چاکلی و دیانی ) نوروزی

آورد،  تر با کاربران را فراهم ات و همچنین برقراری تعامل مناسبتر به اطالع تر و سریع تر، دقیق دسترسی آسان

و به تبع آن، میزان استفاده از منابع اطالعاتی تهیه شده توسط کتابخانه نیز افزایش خواهد  گاهاستفاده از وب

دانشگاهی را های  کتابخانه وبگاهاستفاده از  کاربرانها حاکی از آن است که  نتایج برخی پژوهش اما هنوز ؛یافت

 ها ها، همچنان استفاده از آنو نیز برخالف تمام تالش( 4101، 2)مانرو و مکلور دانند سخت و پیچیده می

 مطابق انتظار نیست. 

های  اند، به طوری که در پژوهش ها از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته کتابخانه  وبگاهدر این راستا 

(، 0311 پهلو و صابری، ؛ فرج0311پوده، )اصغری وبگاهح در طراحی های مطر صورت گرفته به ویژگی

(، 0312زاده،  حسن های سازماندهی )فتاحی و (، شیوه0321کاربردپذیری )نوکاریزی و عابدینی، 

های خالقیت )نوکاریزی  همچنین ابعاد و مؤلفه( و 0321کوهبنانی،  اسماعیل و کاظمی پذیری )محمد دسترس

از حیث  وبگاهرسد عالوه بر توجه به اصول طراحی  به نظر میاما  ؛( پرداخته شده است0321و پاکزادسرداری، 

پذیری و مانند آن، نیاز است روشی جهت تشویق  های ساختاری و محتوایی، کاربردپذیری، دسترس ویژگی

           کتابخانه، گاههای تشویق کاربران به استفاده از وب بیشتر کاربران به استفاده از آن یافت. یکی از روش

سازی در طراحی  گیری از فنون متقاعد با بهره کارگیری اصول طراحی ترغیبی است. فناوری ترغیبی به

ای مثبت بر افراد تأثیر بگذارد که در  افزارها، سعی دارد به گونه ها و نرم گاهای، وب محصوالت الکترونیکی و رایانه

تغییر دهد و کاربران را به  گاهنی نظیر استفاده از یك وبعمل معیرفتار فرد را برای انجام نتیجه آن نگرش و 

برانگیزد تا  سازی، کاربران را گیری از فنون متقاعد تواند با بهره کند. کتابخانه می انجام عملی معین ترغیب 
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2. Somerville & Brar  
3. Sarkar  
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نه مطلع رابطه متقابل مفیدی را با کتابخانه داشته باشند و از خدمات و اطالعات در دسترس از طریق کتابخا

 (.0324جو،  شده و از آن بهره ببرند )صنعت

های دانشگاهی به منزله ترغیب به استفاده عالوه بر کتابخانه گاهکارگیری اصول طراحی ترغیبی در وب به

پذیری و راحتی  روی استفاده وبگاهکه  ( معتقد است قبل از این4113) 0اصل سهولت استفاده است. فاگ

ید فرد را درگیر، تشویق و متقاعد به استفاده کند. در این راستا نتایج تنها پژوهش صورت با ؛استفاده کار کند

 وبگاهنشان داد که میزان رعایت معیارهای طراحی ترغیبی در  (0322) گرفته در این خصوص توسط کمالی

ای مرکزی هکتابخانه گاهکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط بود و در میان ده وب

در   های برتر جامع و صنعتی در مرتبه چهارم قرار داشت؛ که این نتایج، ضرورت توجه و بازنگری دانشگاه

رسد که به دیدگاه کاربران این کتابخانه به  دهد. همچنین به نظر می ای را نشان می کتابخانه وبگاهطراحی این 

که  در حالی ؛انه دانشگاهی توجه کافی نشده استکتابخ وبگاهکنندگان اصلی  عنوان جامعه هدف و استفاده

رسانی است )نوکاریزی و پاکزاد سرداری، کمك به کاربران آن برای مقاصد متفاوت اطالع گاههدف هر وب

صورت  و برای استفاده بهینه کاربران از آن، نیاز است به دیدگاه کاربران توجه شود که در غیر این (0321

، هزینه و منابع انسانی صرف شده برای طراحی آن اتالف خواهد شد. به همین دلیل زمانای از  بخش عمده

مرکزی   کتابخانه  وبگاههای طراحی ترغیبی در  کارگیری معیار  پردازد که به له میئپژوهش حاضر به این مس

 کند.  ترغیب می  وبگاهدانشگاه فردوسی تا چه میزان کاربران را به استفاده از این 

 

 و پیشینه پژوهش نظری مبانی

  4ترغیب

تعاریف که  طوری . بهاتفاق نظر ندارند «ترغیب»دانشمندان در مورد معنی دقیق  ،(0221به اعتقاد فاگ )

تالش برای »فاگ، ترغیب را با این حال . شناسی مطرح شده است زیادی برای واژه ترغیب، به خصوص در روان

نکته . کندتعریف می «احساس یا فکر در مورد یك موضوع و یا عملشکل دادن، تقویت کردن و تغییر رفتار، 

اما هر تغییر رفتار یا نگرشی  ؛کلیدی این تعریف این است که ترغیب به قصد تغییر نگرش یا رفتار اشاره دارد

ی در حال از دیدگاه فاگ ترغیب، تالشی غیر اجباری برای تغییر در نگرش و یا رفتار است. نتیجه ترغیب نیست.

که برخی از محققین بر این باورند که ترغیب تنها با تغییر نگرش مرتبط است، برخی دیگر از جمله فاگ 

 
1. Fogg 

2. Persuasion    
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به اعتقاد (. 4112، 0،کواِیلر و دنیلسونفاگ) معتقدند که ترغیب شامل تغییر رفتار به عنوان پیامد ترغیب است

 .هایی در ترغیب و متقاعدسازی افراد دارد رتامروزه ایجاد تعامل بین رایانه و انسان نیاز به مها (4112فاگ )

 

  4طراحی ترغیبی

های جهانی وب با توسعه تجاری شبکه 0221طراحی ترغیبی مفهوم نسبتاً جدیدی است که از سال 

این نوع طراحی به طور کل بیشتر در . از پیشگامان اصلی این حوزه هستند 3فاگ و چاک. تکامل یافته است

ترین حوزه طراحی کاربر محور افزار به عنوان مهمترین و راهبردی امپیوتر و توسعه نرمک -زمینه تعامل انسان

 .(0322،کند )نقل درکمالیای علمی است که کاربران را به انجام عملی ترغیب میمطرح است و در واقع حوزه

رها را در دو گروه ها این معیاهشت معیار منتسب به طراحی ترغیبی را شناسایی کردند. آن 2نمری و برنگر

 کردند:بندی دسته 6و پویا 5ایستا

کاربری ضروری است و   ی درگیر کردن کاربر با رابط است که در ایجاد فرایند پویای عناصرمعیارهای ایستا: 

 سازی، جذابیت.شامل این معیارهاست: اعتبار، حریم خصوصی، شخصی

 عتماد در کاربر نسبت به اطالعات آن است )نمری و به معنی توانایی رابط کاربری برای ایجاد ا: 7اعتبار

 (4102برنگر، 

 های  و امنیت تعامل است و تمام جنبه 2حفاظت از اطالعات شخصی، تمامیت شخصی :8حریم خصوصی

دهد. این معیار همچنین قصد دارد تا باعث اطمینان از  شود را پوشش می امنیتی که در تعامالت استفاده می

 (.4115، 01سازی سهوی اطالعات شود )لیو، مارهوکا، لو و یو شدگی، خرابی، یا فاش حفاظت در مقابل گم

 خواهدطور که می را آن وبگاهتواند ساختار محتوای  از طریق این معیار کاربر می :11سازی شخصی                   

بط دهد تا را سازی این امکان را به کاربر میهای مختلف ارائه شده، سازماندهی کند. شخصیبر اساس گزینه

 (.0221، 04کاربری را با ترجیحات خود انطباق دهد)پپرز و راجرز

 
1. Fogg, Cuellar & Danielson 
2. Persuasive design  

3. Fogg & Chak 

4. Némery & Brangier 

5. Static 

6. Dynamic 

7. Credibility 

8. Privacy 

9. Personal integrity 

10. Liu, Marchewka, Lu & Yu 

11. personalization 

12. Peppers & Rogers 
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 شناسی )تصاویر، هنر، طراحی( برای جلب توجه کاربر به منظور  جذابیت یعنی استفاده از زیبایی: 1جذابیت

 (.4102تعامل مناسب و ایجاد حس مثبت و خوشایند )نمری و برنگر، 

ك راه برای درگیر کردن کاربر در یك فرایند تعاملی است که کاربر پویایی به معنی ی در اینجامعیارهای پویا: 

 کند. چهار معیار پویا شامل تقاضا، برانگیختن، تعهد و برتری است.  کاربری درگیر  با رابطبه تدریج را 

 ای که هدف آن به طور خالصه جذب و به چالش کشیدن کاربر برای شروع یك به اولین مرحله: 2تقاضا

کند و شامل سه عنصر تقلید، پیشنهاد و تحریك است. تقاضا در واقع آغاز رابطه و تعامل اشاره می رابطه است،

بین کاربر و رسانه الکترونیکی است. زمانی که این رویکرد به وسیله رسانه الکترونیکی استفاده شود، احتمال 

 (.4116 ،3یابد )دامیجا، تایگر و هارستانجام عمل مطلوب توسط کاربر افزایش می

 شوند. این عناصر ممکن است در مراحل عناصری از رسانه که باعث نفوذ تأثیر ترغیبی می: 4برانگیختن

کند تا اولین عمل جذب کردن را تحقق بخشد. با برانگیختن، آغازین به کار گرفته شود و کاربر را تشویق 

کند یند کاربر را با سایت درگیر میافر شود سپس به تدریج در یكاولین عمل بدون اجبار یا آگاهی انجام می

 (.  0322نقل در کمالی  4102)نمری و برنگر، 

 کند.  یندی خاص درگیر میابه این معنی است که رابط کاربری به طور مداوم کاربر را از طریق فر :5تعهد

 .کند )همان(می این فرایند از تکرار عملی یا از طریق تعامالت هدفمند به تدریج کاربر را با سایت درگیر

 است. هنگامی که کاربران وارد مرحله  وبگاهشاخصی از کل سناریوی جذب و درگیری کاربر با : 6برتری

اند. در این مرحله کاربر کامالً  های الکترونیکی را پذیرفتهشوند به طور حتم، منطق و اهداف رسانهبرتری می

افتد. در این تعامل، کاربر حد رسانه الکترونیکی اتفاق میدرگیر شده و خطر اعتیاد یا حداقل، استفاده بیش از 

 به لذت بیشتر برسد و احساسات منفی را از بین ببرد )همان(. خواهد کند که گویی میای رفتار میبه گونه

های کمی در حوزه طراحی  پژوهشست که ا ها حاکی از آنکتابخانه وبگاههای مرتبط با مرور پژوهش

ها از ابعاد مختلف انجام  کتابخانه وبگاههای بسیاری در خصوص ارزیابی  ته است، اما پژوهشترغیبی صورت گرف

 شود.ها اشاره می ترین و جدیدترین این پژوهشکه در اینجا فقط به چند مورد از مرتبط شده است

 
1. Attractiveness 
2. Solicitation 

3  . Dhamija, Tygar & Hearst 

4  Priming 

5. Commitment 

6. Ascendency 
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مومی برتر های عکتابخانه گاهوب 51( با استفاده از سیاهه وارسی به بررسی وضعیت 0322محمودزاده )

پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد  0امکیوای دنیا و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر اساس روش وب

معیار قابلیت کارایی بیشترین میزان رعایت را دارا بود و پس از آن به ترتیب معیارهای قابلیت استفاده، قابلیت 

مورد  وبگاه 51ا چهارم قرار گرفتند. همچنین از بیناطمینان و قابلیت عملکرد به ترتیب در جایگاه دوم ت

در جایگاه متوسط قرار  گاهوب 01در جایگاه مطلوب و  وبگاه 32در جایگاه بسیار مطلوب،  گاهوب 4بررسی، 

کتابخانه از نظر دو این ها نشان داد داشتند و مقایسه امتیازهای کتابخانه آستان قدس رضوی با سایر کتابخانه

قابلیت استفاده و قابلیت عملکرد در جایگاه ضعیفی قرار داشت و از نظر دو معیار قابلیت اطمینان و  معیار

 قابلیت کارایی در جایگاه عالی قرار داشت.

 وبگاه( در پژوهش خود با استفاده از سیاهه وارسی و پرسشنامه به ارزیابی کاربردپذیری 4105) 4پنت

یدگاه کاربران پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد تابلوی اعالنات، امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه دهلی از د

بیشترین مواردی بودند که مورد  ،متداول و راهنمای کاربران های پرسش، فهرست خدمات، وبگاهجستجوی 

رد مو وبگاهکه منابع اطالعاتی تهیه شده در  جستجو قرار گرفته بودند. نتایج حاکی از آن بود که با وجود این

 احساس شد.  وبگاههای بصری در  نظر مفید بودند، اما نیاز به ارتقای ویژگی

کتابخانه برای افراد دارای  وبگاهکاربردپذیری  -پذیری ( به بررسی دسترس4106) 3یون، هالشر و دالز

ام شد. از کننده نابینا و از طریق پروتکل بلنداندیشی انجمشکالت بینایی پرداختند. این مطالعه با شش شرکت

 وبگاهای )دو دانشگاهی و یك عمومی( و دو کنندگان خواسته شده بود تا سه سایت مختلف کتابخانهشرکت

استفاده کردند. نتایج  2خوانافزار صفحههای خود و نرمتاپکنندگان از لپشرکت ای را مرور کنند.غیرکتابخانه

یر نبودند. همچنین این مطالعه نشان داد که کاربران با پذای واقعاً دسترسهای کتابخانهوبگاهنشان داد که 

 ای معمول نبودند.های کتابخانهوبگاهطور مستقل قادر به ناوبری یا کاوش در ه مشکالت بینایی ب

های علوم پزشکی های کتابخانه مرکزی دانشگاهوبگاهکاربردپذیری  (،4101اخوتی، کرمی، و خواجوئی )

مشکل را شناسایی  661ها  ز معیارهای کاربردپذیری اکتشافی نیلسن ارزیابی کردند. آندر ایران را با استفاده ا

( و %41) «شناسی و طراحی ساده زیبایی»های که بیشترین تعداد مشکالت مربوط به جنبه طوری کردند، به

 ( بود. %0) «راهنمایی و مستندسازی»کمترین تعداد مربوط به 

 
1. WQEM (Web quality evaluation method) 
2. Pant  

3. Yoon, Hulscher & Dols 

4. Screen reader  
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آباد پاکستان از مؤسسه فناوری اطالعات در اسالم کتابخانه وبگاهدپذیری دیدگاه کاربران در مورد کاربر

ها نشان داد که کاربران مورد بررسی قرار گرفت. یافته (4101) 0طریق یك نظرسنجی برخط توسط شیخ

کتابخانه نقش مهمی در  وبگاهراضی بودند و  کتابخانه وبگاهعمدتاً از سودمندی، راحتی، طراحی و کیفیت 

 ها داشت. های آموزشی آنلیتفعا

ها بوده است )مانند  جز کتابخانهه هایی ب های مرتبط با حوزه طراحی ترغیبی بیشتر در حوزه پژوهش

باردان، بهیومن، پتان و ؛ 4102 ،2رجی، مندریك و واسیلواا؛ 4100، 3فربی و دیویس(؛ 44112الیك 

هایی که در (. از جمله پژوهش4106همکارانش، و 1؛ کارپینن4106، 6؛ مهادیس و علی4105، 5رامامریتام

نامه  ( اشاره کرد که در پایان4101) 1توان به پژوهش مورکتابخانه است، می گاهزمینه طراحی ترغیبی در وب

ارشد خود بر روی مفهوم طراحی ترغیبی و دلیل استفاده از آن در کتابخانه مجلس کپنهاک تمرکز  کارشناسی

استفاده کرده است. مور به سنجش این موضوع  2راهبرد طراحی ترغیبی هانسن 2از کرد. این کتابخانه 

های جستجوی جدید در حال استفاده است. وی  ها و نظام وبگاهپرداخت که تا چه میزان طراحی ترغیبی در 

را افزارهای کاربردی طراحی ترغیبی را به صورت عملی سنجید و مدلی  تفاوت آشکار بین دانش نظری و نرم

راهبرد مورد نظر تا حدودی اجرا  2پردازد. نتایج نشان داد که  می وبگاهارائه داد که در سه مرحله به ارزیابی 

کتابخانه  وبگاهتواند باعث بهبود ارتباط و مشارکت کاربران  کارگیری تمام راهبردها می  شوند در حالی که به می

کارگیری معیارهای  ارشد خود به سنجش میزان به ینامه کارشناس ( در پایان0322شود. همچنین کمالی )

پایگاه بندی  رتبهها بر اساس های برتر ایران پرداخت که این دانشگاهطراحی ترغیبی در ده کتابخانه دانشگاه

تعیین شده بودند. نتایج پژوهش وی نشان داد از نظر میزان  24در سال  (ISC) استنادی علوم جهان اسالم

( در رتبه %51مصداق ) 36معیارهای طراحی ترغیبی، دانشگاه فردوسی مشهد با رعایت های  رعایت مصداق

مربوط به معیار اعتبار و کمترین آن  وبگاهگرفته شده در این  کار چهارم قرار گرفت. بیشترین مصداق به

 سازی بود.مربوط به معیار شخصی

های بسیاری به ارزیابی  رسید که پژوهش توان به این نتیجههای انجام شده می در مجموع از مرور پژوهش

های مرتبط با حوزه طراحی ترغیبی بیشتر در  اند و پژوهش های مختلف پرداخته ها از جنبه کتابخانه وبگاه

 
1. Sheikh 

2. Lykke 
3. Ferebee & Davis 

4. Orji, Mandryk & Vassileva 

5. Bardhan, Bahuman, Pathan & Ramamritham  

6. Mohadis & Ali 

7. Karppinen 

8. Mohr 

9. Hansen
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نامه  های ایران پایان ها بوده است. تنها پژوهش مرتبط با طراحی ترغیبی در کتابخانه جز کتابخانهه هایی ب حوزه

های مرکزی ده دانشگاه برتر ایران از نظر  کتابخانه وبگاه( بود که به بررسی 0322ی )ارشد کمال کارشناسی

رعایت معیارهای طراحی ترغیبی پرداخت، اما هیچ پژوهشی تاکنون به بررسی نقش معیارهای طراحی ترغیبی 

 وبگاهده از به استفا -کتابخانه هستند وبگاهکنندگان اصلی و جامعه هدف  که استفاده-در ترغیب کاربران 

های طراحی  کتابخانه نپرداخته است. بنابراین پژوهش حاضر، اولین پژوهشی است که به بررسی نقش معیار

 پردازد.کتابخانه می وبگاهترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از 

 

 های پژوهش پرسش

 های زیر است: پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به پرسش

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد  گاهعیارهای طراحی ترغیبی در وبکارگیری م .  وضعیت به0

 چگونه است؟

کتابخانه ترغیب  اهگها را به استفاده از وب.  از دیدگاه کاربران، معیارهای طراحی ترغیبی تا چه میزان آن4

   کند؟می

 کند؟ بخانه ترغیب میکتا وبگاهرا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار اعتبار،   4-0

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاهرا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار حریم خصوصی،  4-4

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاهرا به استفاده از  کاربرانسازی، تا چه میزان معیار شخصی  4-3

 کند؟ کتابخانه ترغیب می هوبگارا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار جذابیت،   4-2

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاهرا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار تقاضا،   4-5

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاهرا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار برانگیختن،   4-6

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاهرا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار تعهد،   4-1

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاهرا به استفاده از  کاربرانتا چه میزان معیار برتری،   4-1

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است. این پژوهش دو 

نه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود که توسط پژوهشگر و با کتابخا وبگاهجامعه آماری داشت. جامعه اول، 

کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی و به منظور پاسخگویی به پرسش اول ه استفاده از سیاهه وارسی از نظر ب

پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه دوم پژوهش، تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقطع 
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علوم پایه، علوم انسانی، فنی   در چهار حوزه 26-25فردوسی مشهد در سال تحصیلی  کارشناسی ارشد دانشگاه

نفر( که با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان، حجم نمونه  2123مهندسی و کشاورزی بود )

استفاده شد ای نسبتی تصادفی طبقهگیری  از روش نمونه نفر تعیین شد و برای انتخاب اعضای آن 356

 463ها در میان دانشجویان عضو نمونه، حوزه تحصیلی بود(. پس از توزیع پرسشنامه 2 منظور از طبقات،)

 پرسشنامه در زمان مناسب تکمیل و عودت داده شد.

های پژوهش، از دو ابزار استفاده شد. ابزار  گویی به پرسشهای الزم برای پاسخمنظور گردآوری دادهبه 

کتابخانه  وبگاهدر معیارهای طراحی ترغیبی از آن برای بررسی میزان استفاده از  اول سیاهه وارسی بود که

در ابتدا از طریق بررسی و مطالعه متون و اول پژوهش(.  پرسشاستفاده شد ) مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

رغیبی های طراحی ت(، معیارها و مصداق0312ویژه سیاهه کمالی )ه های خارجی و داخلی مرتبط و بپژوهش

ای از آن تهیه شد. سپس سیاهه تهیه شده جهت بررسی و تأیید در اختیار استادان  شناسایی و سیاهه وبگاهدر 

  شناسی دانشگاه فردوسی قرار گرفت و از نظرات آنان بهره گرفته شد. گروه علم اطالعات و دانش

ها، پژوهشگر و یك ارزیاب دیگر،  تأیید پایایی سیاهه وارسی و بر اساس شیوه توافق بین ارزیاببه منظور 

های سیاهه ارزیابی مورد بر اساس مؤلفه 06/3/26در تاریخ کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد را  گاهوب

اس وارد شد و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون،  اس پی افزار اس ها در نرم بررسی قرار دادند. سپس داده

دار بین  یمحاسبه شد که حاکی از نبود اختالف معن 111/1ی دار معنیسطح  و 23/1ضریب همبستگی 

 نظرات دو ارزیاب و پایایی سیاهه وارسی بود. 

 وبگاههایی از سیاهه وارسی که در  ساخته بود که بر مبنای معیارها و مصداق پرسشنامه محقق ،ابزار دوم

دوم پژوهش(. در  پرسشت پاسخگویی به کار رفته بود، تهیه شد )جهه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی ب

 های پرسشنامه از طیف پنج ارزشی لیکرت استفاده شد.  طراحی گویه

شناسی قرار گرفت و  جهت تعیین روایی، این پرسشنامه در اختیار استادان گروه علم اطالعات و دانش

که حاکی از پایایی باالی (14/1روایی آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز به کمك آلفای کرونباخ ارزیابی شد )

در سطح صورت گرفت که  44اس نسخه  اس پی افزار آماری اس ها از طریق نرم آن بود. تجزیه و تحلیل داده

توصیفی با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با استفاده از آزمون 

 ای انجام شد. تی یك نمونه
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 ها  تهیاف

 ارائه شده است. 0وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان از نظر جنسیت، سن و حوزه تحصیلی در جدول 

 

 n) =279ی )لیسن و حوزه تحص ت،یجنس یرهایبر اساس متغ انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 9جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ت
سی

جن
 

 9/96 747 زن

 4/49 733 مرد

 سن

 8/75 93 سال 37-34

 9/99 749 سال 39-38

 6/79 46 سال 35-63

 4/8 33 سال و بیشتر 66

لی
صی

تح
زه 

حو
 

 9/65 704 علوم انسانی

 5/38 19 فنی و مهندسی 

 5/71 41 علوم پایه

 1/76 69 کشاورزی 

 

قرار  41-45سنین  و درگردد، بیشتر پاسخگویان زن هستند مالحظه می 0طور که در جدول  همان

تعداد پاسخگویان مربوط به حوزه  کمترین حوزه علوم انسانی بیشترین تعداد پاسخگویان را دارد ودارند. 

 کشاورزی است.

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه  گاهکارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در وب وضعیت بهپرسش نخست: 

 فردوسی مشهد چگونه است؟

سازی، جذابیت، تقاضا، معیار اعتبار، حریم خصوصی، شخصی 1شامل معیارهای طراحی ترغیبی 

 4ها شناسایی شد. با توجه به جدول  مصداق برای آن 011برانگیختن، تعهد و برتری است که در مجموع 

. (%16)های معیار اعتبار بود کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداق گاهبیشترین درصد استفاده وب

به طور (. همچنین، %2) سازی بود های معیار شخصیاز مصداق وبگاهکمترین درصد استفاده این ابل، در مق

( از کل %51درصد ) 51کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  گاهتوان گفت در وبکلی می

  کار گرفته شده است. های شناسایی شده طراحی ترغیبی به مصداق
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 ترغیبی های طراحیکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از معیارها و مصداق گاه. وضعیت استفاده وب2جدول 

 معیارها

های طراحی فراوانی مصداق
 وبگاهترغیبی شناسایی شده در 

 کتابخانه

های طراحی ترغیبی فراوانی مصداق
کتابخانه مرکزی دانشگاه  گاهدر وب

 فردوسی مشهد

های طراحی مصداق فراوانیصد در
کتابخانه مرکزی  گاهترغیبی در وب

 دانشگاه فردوسی مشهد

 89 67 69 اعتبار

 43 6 1 حریم خصوصی

 5 7 77 سازی شخصی

 15 79 75 جذابیت

 49 9 77 تقاضا

 61 6 8 برانگیختن

 61 6 8 تعهد

 74 7 1 برتری

 98 93 701 کل

 

پرسش فرعی است که هر یك به یکی از معیارهای طراحی  1د شامل از آنجا که پرسش دوم پژوهش، خو

پرسش دوم پژوهش که پرسشی کلی است، و در انتها به  های فرعی،پرسشترغیبی اختصاص دارد، در ابتدا به 

 شود. پاسخ داده می

 

 پرسش دوم

کتابخانه  وبگاهه از ها را به استفادپرسش فرعی اول: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار اعتبار آن

 کند؟ ترغیب می

سرعت » که  طوری هبدهد. نقش معیار اعتبار را نشان میهای توصیفی مربوط به  برخی آماره 3جدول 

ها با کسب بیشترین میانگین «گاهدر دسترس بودن همیشگی وب»و همچنین  «بارگذاری و دسترسی به مطالب

ترین مصداق کم اهمیت «گاهصفحه بودن وب 5بیشتر از »ها، و  مصداقهای معیار اعتبار مهمترین از بین مصداق

 کتابخانه بوده است.  وبگاهدر ترغیب کاربران به استفاده از 

 

 کتابخانه گاه. میزان ترغیب کنندگی معیار اعتبار در ترغیب کاربران به استفاده از وب9 جدول

 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 59/0 69/4 ذاری و دسترسی به مطالبسرعت بارگ 7

 81/0 63/4 گاهدر دسترس بودن همیشگی وب 3

 51/0 38/4 گاهوبنبود تبلیغات اضافی در  6

 54/0 38/4 گاهوببه روز شدن سریع محتوای  4

 55/0 70/4 گاهوبرسمی و بدون ابهام بودن مطالب  9
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 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 51/0 09/4 در مورد هر مطلب ارائه اطالعات دقیق، صحیح و با جزئیات کافی 9

 07/7 06/4 نبود پیوندهای ناموفق/ کور 1

 51/0 07/4 در نتایج بازیابی موتورهای جستجو گاهوببازیابی  8

 07/7 51/6 گاهامکان جستجوی مطالب گذشته وب 5

 01/7 59/6 گاهوبای طراحی حرفه 70

 59/0 54/6 گاهوبمعتبر بودن پیوندهای موجود در  77

 03/7 56/6 در آرشیو و امکان دسترسی به آن گاهوبنگهداری مطالب گذشته  73

 54/0 50/6 وضوح و شرح نحوه ارائه خدمات 76

 55/0 81/6 گاهوبنبود اشکاالت تایپی و یا دستوری در محتوای  74

 04/7 89/6 دسترسی به اطالعات تماس کتابخانه 79

 07/7 84/6 ی مرتبط با کتابخانه و خدمات آنارائه اطالعات مفید و ضرور 79

 55/0 84/6 گاهوبهای مناسب و مرتبط با کتابخانه و خدمات آن در  ارائه پیام 71

 09/7 80/6 داشتن رتبه باال در نتایج بازیابی موتورهای جستجو 78

 06/7 18/6 گاهوبساده و آسان بودن نام دامنه  75

 73/7 11/6 )مرجع مجازی( گاهوبان در وجود بخش مشورت با متخصص 30

 05/7 19/6 گاهوبکوتاه و مختصر بودن نام دامنه  37

 09/7 19/6 کتابخانه گاهوباشاره به رسمی بودن  33

 48/6 08/7 (FAQ) گاهوبوجود بخش پرسش و پاسخ در  36

 73/7 43/6 گاهوبدسترسی به شماره تماس و ایمیل مدیر  34

 01/7 47/6 طرفتوسط افراد بی گاهوبارزشیابی نقد و  39

 09/7 63/6 به بیش از یک زبان گاهوبارائه محتوای  39

 01/7 75/6 گاهوببیان خط مشی و سیاست محتوای  31

 78/7 71/6 گاهوبشرح سمت و وظایف هر یک از کارکنان در  38

 ac 74/6 33/7یا  orgبا پسوند  گاهوباتمام آدرس  35

 37/7 74/6 گاهوبدرج عکس ورودی کتابخانه در  60

 59/0 06/6 گاهوبصفحه بودن  9بیشتر از  67

 96/0 19/6 کل 63

 

ها را به استفاده از پرسش فرعی دوم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار حریم خصوصی آن

 کند؟ کتابخانه ترغیب می وبگاه

 حاکی از آن 2معیار حریم خصوصی در ترغیب کاربران در جدول نقش های توصیفی مربوط به  آماره

بیشترین نقش  «گاهعدم دسترسی سایر کاربران به اطالعات شخصی کاربر در وب»از نظر پاسخگویان، ست که ا

، کمترین نقش را در ترغیب آنان به «گاههای وبها و سیاستمشی اخذ اطالعات از کاربران در چارچوب خط»و 

 کتابخانه داشته است. گاهاز وب استفاده
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 کتابخانه گاه. میزان ترغیب کنندگی معیار حریم خصوصی در ترغیب کاربران به استفاده از وب8جدول 

 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 06/7 01/4 گاهعدم دسترسی سایر کاربران به اطالعات شخصی کاربر در وب 7

 06/7 50/6 افزار دارای امنیت باالبا نرم گاهطراحی و روزآمد سازی وب 3

 03/7 94/6 گاههای وبها و سیاستاخذ اطالعات از کاربران در چارچوب خط مشی 6

 54/0 89/6 کل 4

 

 وبگاهها را به استفاده از سازی آن پرسش فرعی سوم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار شخصی

 کند؟ کتابخانه ترغیب می

با نام  گاهورود کاربران به وب»سازی، تنها از مصداق  های شناسایی شده در معیار شخصی بین مصداقاز 

 با وجود این که (. اما02/0؛ انحراف معیار=51/3کتابخانه استفاده شده است )میانگین= گاهدر وب «کاربری

در میان  وبگاه، طراحان (4100 ،4در فناوری ترغیبی را دارد )مك الگلین 0سازی، نقشی حمایت کنندهشخصی

 اند. کمترین توجه را به این معیار نشان داده معیار طراحی ترغیبی، 1

 

 وبگاهها را به استفاده از پرسش فرعی چهارم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار جذابیت آن

 کند؟ کتابخانه ترغیب می

و  «وجود فضای کافی و عدم به هم ریختگی» تهای معیار جذابی، در بین مصداق5با توجه به جدول 

کمترین میانگین  «گاهاستفاده از تصاویر متحرک در وب»بیشترین میانگین و  «های سادهوجود منوها و گزینه»

 اند. را کسب کرده

 

 کتابخانه گاهکنندگی معیار جذابیت در ترغیب کاربران به استفاده از وب . میزان ترغیب8جدول 

 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 51/0 09/4 گاهوببرخورداری از فضای کافی و عدم به هم ریختگی  7

 54/0 06/4 های سادهاستفاده از منوها و گزینه 3

 03/7 80/6 گاهوباستفاده از رنگ و قلم مناسب در طراحی  6

 73/7 14/6 گاهوبجذاب بودن و کسل کننده نبودن  4

 01/7 16/6 های مناسب برای نمایش هر منبعچسباستفاده از بر 9

 04/7 13/6 های تداعی کنندهاستفاده از عالئم و نشانه 9

 76/7 10/6 گاهوبجذاب بودن تصاویر موجود در  1

 01/7 98/6 گاهوبهای استفاده شده در وجود تعادل در رنگ 8

 
1. Supportive role 

2. McLaughlin
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 76/7 99/6 گاهوبهای متن متضاد با رنگ زمینه استفاده از رنگ 5

 74/7 41/6 های کتابخانهنمایش تورهای تصویری مجازی از تمام بخش 70

 75/7 49/6 و ... گاهوبهای آموزشی در خصوص استفاده از ارائه فیلم 77

 09/7 68/6 استفاده از تصاویر به جای نوشتار 73

 79/7 67/6 وجود بخش گالری تصاویر 76

 30/7 39/6 جذابیت لوگوی کتابخانه 74

 78/7 04/6 گاهوباستفاده از تصاویر متحرک در  79

 87/0 98/6 کل 79

 

 وبگاهها را به استفاده از پرسش فرعی پنجم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار تقاضا آن

 کند؟ کتابخانه ترغیب می

 «وبگاهی داخلی در وجود موتور جستجو»کار رفته  های بهبیانگر آن است که در میان مصداق 6جدول 

 کمترین میانگین را کسب کرده است.  «گاهوجود بخش اخبار کتابخانه در وب»مصداق  بیشترین میانگین و

 

 کتابخانه گاهکنندگی معیار تقاضا در ترغیب کاربران به استفاده از وب . میزان ترغیب7جدول 

 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 0 11/2 گاهداخلی به منظور جستجو در وبوجود موتور جستجوی  0

 22/1 24/3 مادر وبگاهپیوند بین صفحه خانگی کتابخانه با صفحه خانگی  4

 13/0 16/3 ها پیوند بین صفحه خانگی کتابخانه با صفحه خانگی سایر کتابخانه 3

 12/0 63/3 وبگاهوجود راهنمای استفاده از  2

 15/0 56/3 گاهوبوجود بخش اخبار کتابخانه در  5

 12/1 10/3 کل 6

 

 وبگاهها را به استفاده از پرسش فرعی ششم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار برانگیختن آن

 کند؟ کتابخانه ترغیب می

های وجود بخش تازه»کنندگی را به  ، پاسخگویان بیشترین نقش ترغیب1های جدول با توجه به یافته

اختصاص  «گاهامکان درج اظهارنظر/نظرسنجی در وب»کنندگی را به  میزان ترغیبترین کمو  «گاهکتاب در وب

 اند. داده

 

 

 



 19                                                                                                       9شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

 کتابخانه وبگاه. میزان ترغیب کنندگی معیار برانگیختن در ترغیب کاربران به استفاده از 6جدول 

 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 08/7 57/6 گاههای کتاب در وبوجود بخش تازه 7

 04/7 19/6 های تازه عضو شده و به طور کل تغییرات کتابخانهرسانی به کاربر جهت پایگاه اطالع 3

 77/7 99/6 گاهامکان درج اظهار نظر/ نظرسنجی در وب 6

 56/0 16/6 کل 4

 

 وبگاهها را به استفاده از پرسش فرعی هفتم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار تعهد آن

 کند؟ تابخانه ترغیب میک

، در مقابلبیشترین نقش و  «امکان گفتگوی برخط با کتابدار»، از نظر پاسخگویان 1با توجه به جدول 

 کمترین نقش را در ترغیب پاسخگویان داشته است.  «وجود گروه بحث، وبالگ یا گروه تلگرامی»

 

 کتابخانه وبگاهاستفاده از . میزان ترغیب کنندگی معیار تعهد در ترغیب کاربران به 7جدول 

 انحراف معیار میانگین هامصداق ردیف

 74/7 99/6 امکان گفتگوی برخط با کتابدار 7

 74/7 94/6 توسط کاربر گاههای مختلف وبفراهم بودن امکان امتیاز دهی به بخش 3

 36/7 37/6 گاهوجود گروه بحث یا وبالگ یا گروه تلگرامی در وب 6

 55/0 49/6 کل 4

 

 وبگاهها را به استفاده از پرسش فرعی هشتم: از دیدگاه کاربران، تا چه میزان معیار برتری آن

 کند؟ کتابخانه ترغیب می

امکان انتخاب نحوه تحویل اطالعات »، تنها از مصداق ه در معیار برتریمصداق شناسایی شد 1از بین 

شده بود و این مصداق بیشتر از سطح متوسط در ترغیب کتابخانه استفاده  بگاهدر و «جستجو شده به کاربر

 (. 12/0و انحراف معیار= 10/3کتابخانه نقش داشت )میانگین= وبگاهکاربران به استفاده از 

 

ها را به استفاده از پرسش دوم: از دیدگاه کاربران، معیارهای طراحی ترغیبی تا چه میزان آن

 کند؟کتابخانه ترغیب میگاه وب

معیار طراحی ترغیبی و همچنین کل معیارها بیش از حد  1ست که هر ا حاکی از آن 2ای جدول ه یافته

اند. اما به این جهت که در این پژوهش کتابخانه نقش داشته وبگاهمتوسط در ترغیب کاربران به استفاده از 

مون آماری است که با گیری انجام شده است، برای تعمیم آن به جامعه پژوهش نیاز به استفاده از آزنمونه



 دانشگاه فردوسی مشهد کتابخانه مرکزی گاهبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبنقش معیارهای طراحی ترغی                   12

 گاهتوجه به توزیع نرمال متغیرها و برای تعیین تفاوت نقش معیارها در ترغیب کاربران به استفاده از وب

(. نتایج آزمون تی حاکی از 2ای استفاده شد )جدول کتابخانه با سطح متوسط از آزمون پارامتری تی یك نمونه

بیش از حد  بگاهمعیارها در ترغیب کاربران به استفاده از ونقش این ست که در سطح جامعه پژوهش نیز ا آن

 متوسط بوده است.

 

در ترغیب کاربران به استفاده  طراحی ترغیبیبرای تعیین تفاوت نقش معیارهای . نتایج آزمون تی یک نمونه 1جدول 

 کتابخانه با سطح متوسط وبگاهاز 

 درجه آزادی tآماره  متغیر
ی دار معنیسطح 

 آزمون

p-value 

 میانگین
اختالف 
 میانگین

 نتیجه آزمون

 دار معنی 19/0 19/6 000/0 393 93/75 اعتبار

 دار معنی 89/0 89/6 000/0 393 88/74 حریم خصوصی

 دار معنی 97/0 98/6 000/0 393 79/8 سازیشخصی

 دار معنی 98/0 98/6 000/0 393 13/77 جذابیت

 دار معنی 87/0 87/6 000/0 393 99/79 تقاضا

 دار معنی 16/0 16/6 000/0 393 99/73 برانگیختن

 دار معنی 49/0 49/6 000/0 393 99/1 تعهد

 دار معنی 87/0 87/6 000/0 393 73 برتری

 دار معنی 14/0 14/6 000/0 393 49/79 کل

 

 

 گیریبحث و نتیجه

خدمات به کاربران را های ارائه های دانشگاهی، ساختار سازماندهی و روشفناوری اطالعات چهره کتابخانه

های دانشگاهی اطالعات مورد نیاز دانشجویان و که کتابخانه طوری (؛ به4112، 0تغییر داده است )یانکوفسکا

( معتقد است 4115) 3(. النگ4102، 4کنند )بیلینگهامخود فراهم می وبگاهخدمات در دسترس را از طریق 

ویان را به مشارکت برانگیزاند، هیجانات را تحریك کند و از دانشگاهی الزم است دانشج کتابخانه وبگاه

ی ترغیبی باشد. از این رو هدف وبگاهبه بیان دیگر  ؛های جالب برای جذب دانشجویان استفاده کند ویژگی

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی  وبگاهاصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش معیارهای طراحی ترغیبی در 

 بود.  وبگاهربران به استفاده از این مشهد در ترغیب کا
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و در  وبگاه «اعتبار»این کتابخانه بیشترین توجه به معیار  وبگاهدر های پژوهش حاکی از آن بود که یافته

( معتقد است 0324شده است، در حالی که فتاحی ) «سازیشخصی»مقابل کمترین توجه به معیار 

است. بنابراین  حرفه بقای برای اصل یك منزله به رسانی طالعا مراکز و ها در کتابخانه خدمات سازی شخصی

کتابخانه توجه خاصی داشته باشند. این  وبگاهدر های این معیار  کارگیری مصداق  به اباید ب وبگاهطراحان این 

مصداق برای معیارهای ذکر شده شناسایی کرد. نتایج  14( بود. وی 0322راستا با پژوهش کمالی )نتیجه هم

مصداق  14مصداق از بین  36کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد با دارا بودن  وبگاهپژوهش وی نشان داد 

گرفته شده مربوط به  کار کار گرفته بود و بیشترین مصداق به ها را بهاز مصداق درصد 51شناسایی شده، 

سازی  بود. این نتیجه تا حدودی با نتیجه پژوهش و کمترین میانگین مربوط به معیار شخصی معیار اعتبار

های  مؤلفه کارگیری  کتابخانه ملی ایران را از نظر وضعیت به وبگاه( که 0321نوکاریزی و پاکزادسرداری )

سازی در  ا در این پژوهش نیز میزان رعایت معیار شخصیخالقیت بررسی کرده بودند؛ نیز همسو است، زیر

( در بررسی 0320زاده ) آبادی های مورد بررسی کمترین میزان را داشت. همچنین نوکاریزی و ملك میان مؤلفه

های وابسته به ورازت علوم، تحقیقات و فناوری  های مرکزی دانشگاه کتابخانه وبگاه 35های خالقیت در  مؤلفه

های دانشگاهی ایران معطوف به مسائلی نظیر  کتابخانه وبگاهجه رسیدند که کمترین توجه طراحان به این نتی

 سازی محتوا بود. قابلیت استفاده، سودمندی، جالب بودن و شخصی

( از کل %51درصد ) 51کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  وبگاهدر که،  یافته دیگر آن

سال از پژوهش کمالی  4گذشت حدود  کار گرفته شده است و باه طراحی ترغیبی بههای شناسایی شدمصداق

این کتابخانه صورت نگرفته  وبگاهکارگیری و استفاده از این معیارها در  ( هنوز تغییر چندانی در به0322)

ها  از سایر مصداق و جهت ترغیب بیشتر کاربران نیاز استنیاز به بهبود و تغییر دارد  وبگاهاست. بنابراین این 

ای  از اهمیت ویژه وبگاهسازی در این  های معیار شخصی به ویژه توجه به مصداقبهره گرفته شود،  وبگاهدر این 

 (.4113، 0سازی یك راهبرد متقاعدسازی مؤثر برای کاربران است )چنگشخصیزیرا  برخوردار است؛

به مطالب و در دسترس بودن همیشگی  های سرعت بارگذاری و دسترسی، مصداق«اعتبار» در معیار

پهلو و  بودند. همسو با این نتیجه، در پژوهش فرج وبگاهمهمترین عوامل در ترغیب کاربران به استفاده از  وبگاه

متخصصان  دیدگاه دسترسی از سرعت بارگذاری و ساختاری، سرعت های ویژگی در میان( 0311صابری )

زاده پژوهش پشوتنیاز اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین در  ها ویژگی سایر به نسبت وبگاه طراح

 34نظر و صاحب 23های نوجوانان با نظرخواهی از وبگاههای ساختاری مهم برای ( در بررسی ویژگی0312)

نظران و نوجوانان  ویژگی شناسایی شده، سرعت بارگذاری باال از نظر صاحب 31نوجوان دریافت که از بین 
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( همسو است. زیرا نتایج 0311همچنین این نتیجه تا حدودی با پژوهش عصاره و پاپی )عامل مهم بود. دومین 

 بود.  های دولتی ایران به سرعت بارگذاری سایتهای دانشگاه کتابخانه وبگاهپژوهش آنان حاکی از توجه 

های ملی در بخانهکتا وبگاه 00( نیز تمامی 0321کوهبنانی )در پژوهش محمداسماعیل و کاظمی

 0فربی و دیویسبا مرورگرهای متفاوت توجه کرده بودند.  وبگاهکشورهای خاورمیانه به مسئله دسترسی به 

یك اصل برای کاربران عجین شده با فناوری است و  4فوریت( در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که 4100)

( معتقدند که 4112) 3همین راستا، اویناس و هاریوما در .های ترغیب شناخته شود باید به عنوان یکی از عامل

های ترغیبی باید مفید و راحت باشد و در این میان سرعت و  دهی به نیاز کاربران، استفاده از نظام برای پاسخ

عجین کاربران امروز که کاربران  رسد اند. به نظر می های مهم نظام برشمرده سهولت دسترسی را یکی از ویژگی

فناوری هستند تمایل زیادی به بالدرنگی و دسترسی فوری به اطالعات دارند، به طوری که اگر یك شده با 

 وبگاهدر عرض ده ثانیه بارگذاری نشود، کاربران زیادی را از دست خواهد داد و کاربران ممکن است  وبگاه

ای  کتابخانه وبگاهاین در یك (. بنابر4111، 2دیگری را جستجو کنند و یا حتی از جستجو دست بردارند )نیلسن

 از اهمیت بسزایی برخوردار است.  وبگاهسرعت بارگذاری و دسترسی به مطالب و در دسترس بودن همیشگی 

کمترین نقش را از نظر پاسخگویان  وبگاهصفحه بودن  5از سوی دیگر، در معیار اعتبار مصداق بیشتر از 

از نظر کاربران اهمیت  وبگاهتعداد صفحات  رسد ت. بنابراین به نظر میداش وبگاهدر ترغیب آنان به استفاده از 

 ندارد، بلکه کاربران به دنبال رفع نیاز خود در کمترین زمان هستند. 

، عدم دسترسی سایر کاربران به «حریم خصوصی»های معیار از نظر پاسخگویان در میان مصداق

ها و اخذ اطالعات از کاربران در چارچوب خط مشیبیشترین نقش و  وبگاهاطالعات شخصی کاربر در 

نتایج پژوهش کتابخانه داشته است.  وبگاه، کمترین نقش را در ترغیب آنان به استفاده از وبگاههای  سیاست

گذاری  دهد که کاربران بسیار مایلند در اشتراکراستا با پژوهش حاضر نشان می( هم4106) 5مهادیس و علی

گونه استنباط کرد که با توجه به ماهیت  توان ایندر نتیجه می. خود کنترل داشته باشنداطالعات شخصی 

اعتماد داشته و در دادن اطالعات شخصی به آن منعی ندارند اما امنیت  وبگاهکتابخانه، کاربران به این  وبگاه

 مهمتری است. کننده ها عامل ترغیباین اطالعات و عدم دسترسی سایرین به اطالعات برای آن

با نام کاربری، نیز مانند سایر  وبگاه، ورود کاربران به «سازی شخصی»کار رفته از معیار ه مصداق بتنها 

ماندریك و واسیلوا، اُرجی، های پژوهش یافتهمعیارها بیشتر از سطح متوسط در ترغیب کاربران نقش داشت. 
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سازی مورد  راهکار ترغیب 01در میان ژوهش آنان تا حدودی با این نتیجه همسو است، زیرا در پ، (4102

 .سازی بیشترین ترغیب را در افراد ایجاد کرده بودبررسی شخصی

، وجود فضای کافی و عدم به هم ریختگی و «جذابیت»های معیار از نظر پاسخگویان، در بین مصداق

کتابخانه داشت. در  وبگاهاده از های ساده بیشترین نقش را در ترغیب کاربران به استفوجود منوها و گزینه

همسو با پژوهش حاضر نشان داد که حتی در مواردی ( 4113) 0درهایدنون نتایج پژوهشراستای این یافته، 

از سوی دیگر،  .پایین است، مشاهدات بصری تأثیر بسزایی در جذب کاربران دارد وبگاهکه قابلیت استفاده 

دران و ش را در ترغیب کاربران دارا بود. در صورتی که ژانگ، اسمال، وناستفاده از تصاویر متحرک کمترین نق

شود. و رضایت کاربران می وبگاهمعتقدند که تصاویر متحرک باعث افزایش تأثیرگذاری  (0222) 4بارسلوس

ابق مانند حرکت و انیمیشن باعث ایجاد تط 2هم بر این باورند که ابزارهای تعاملی بصری 0225) 3آیك و ویلز

رسد علت  شود. به نظر میمورد نیاز کاربر می گیری و همچنین کاهش تالش بهتر بین وظیفه و محیط تصمیم

 ها باشد. وبگاهکتابخانه و اهداف متفاوت کاربران آن در مقایسه با سایر  وبگاهاین مغایرت به دلیل ماهیت 

کنندگی را کسب کرد. رین میزان ترغیببیشت وبگاه، وجود موتور جستجوی داخلی در «تقاضا» در معیار

کنند که وجود یك موتور جستجوی پیشرفته در ( بیان می4114) 5لیانگ و الیهمسو با نتیجه کسب شده، 

( 0316. ورع و حیاتی )اهمیت زیادی دارد وبگاهیك جنبه کلیدی است که در بهبود ارزیابی کاربران از  وبگاه

های دانشگاهی تحت نظر وزارت علوم به این یافته رسیدند که در میان  بخانهنیز در بررسی صفحات خانگی کتا

 ( را داشت.%15بیشترین درصد استفاده ) وبگاهوجود موتور جستجوی داخلی در ، پژوهشهای جستجو و عامل

موتور جستجوی داخلی در سهولت و سرعت جستجو و دستیابی به اطالعات مورد نیاز با توجه به نقشی که 

 وبگاهوجود بخش اخبار کتابخانه در از سوی دیگر،  رسد. دست آمده منطقی به نظر میه دارد، نتیجه ب بگاهو

در پژوهش نظری و کنندگی را از نظر پاسخگویان داشت. تا حدودی همسو با این نتیجه،  کمترین ترغیب

کتابخانه پرداختند، به  وبگاههای محتوایی ( که به نظرسنجی از کتابداران در خصوص ویژگی0324بیگدلی )

 اهمیت اختصاص داده شد. درصد 56وجود اخبار 

های کتاب در وجود بخش تازهکنندگی را به  ، پاسخگویان بیشترین نقش ترغیب«برانگیختن»در معیار 

که دانشجویان کارشناسی ارشد به جهت انجام کارهای پژوهشی خود  اختصاص دادند. با توجه به این وبگاه

تا حدودی همسو با این نتیجه، در دست آمده منطقی است. ه برم به منابع جدید دارند، نتیجه بنیاز م
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 وبگاههای کتاب در تازهکتابخانه عمومی، وجود  وبگاههای محتوایی نظرسنجی از کتابداران در خصوص ویژگی

کان درج ام»(. در مقابل، از نظر پاسخگویان مصداق 0324مهم شناخته شد )نظری و بیگدلی 

در حالی که به اعتقاد را به خود اختصاص داد. کنندگی  میزان ترغیبکمترین  «وبگاهاظهارنظر/نظرسنجی در 

های تجاری اکثر مشتریان ابتدا به دنبال اطالعات کافی در نظرات سایر کاربران وبگاه( در 4100) 0هویی

های تجاری امکانی را برای وبگاهبه همین منظور کنند. گیری میتصمیم وبگاههستند و سپس برای خرید از 

ها بتوانند نظرات خود را در مورد محصول منتشر نمایند. علت این مغایرت کنند تا آنمشتریان خود فراهم می

کتابخانه باشد، به طوری که وجود نظرات سایر  وبگاهتواند همان تفاوت در ماهیت خدماتی و نه تجاری  می

 را به خود اختصاص داده است.کنندگی کمی  ترغیبکتابخانه اهمیت چندانی نداشته و  هوبگاکاربران در 

، بیشترین نقش را در ترغیب کاربران «تعهد»های معیار  امکان گفتگوی برخط با کتابدار درمیان مصداق

( نشان داد بیش از 0312نامه کارشناسی ارشد مرادمند )در همین راستا، نتایج پایان داشت. وبگاهبه استفاده از 

را در کتابخانه ملی دارای اهمیت خیلی زیاد دانستند.  «پرسش از کتابدار»نیمی از پاسخگویان وجود امکان 

را  «از کتابدار بپرس»های عمومی ویژگی (، کتابداران کتابخانه0324پژوهش نظری و بیگدلی )همچنین در 

( حاکی از آن بود که 0311ابرقویی )رشناسی ارشد اکرمی نامه کابسیار ضروری دانستند. همچنین نتایج پایان

در ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد، استفاده از گفتگوی متنی و همزمان از 

هایی بود که در اولویت قرار داشت. از آنجایی که کتس کتابدار مرجع را میانجی بین اطالعات و جمله روش

رسد حتی در استفاده از خدمات کتابخانه به صورت غیرحضوری نقش کتابدار در به نظر می ؛داندکاربران می

کمترین  «وجود گروه بحث، وبالگ یا گروه تلگرامی»، کمك و راهنمایی کاربران هنوز پر رنگ است. در مقابل

رداد و تجعفری  در پژوهش قرائی،نقش را در ترغیب پاسخگویان داشت. تا حدودی همسو با این نتیجه، 

رسانی دانشگاه فردوسی با وبالگ آشنا  دانشجویان تحصیالت تکمیلی کتابداری و اطالع درصد 011، (0322)

کنندگی این مصداق ناشی از  کردند. شاید کمتربودن ترغیب از آن استفاده می درصد 61بودند ولی فقط 

 .ان از کاربردهای مختلف این ابزارها باشداستفاده کم دانشجویان از وبالگ یا گروه بحث و عدم آگاهی آن

کتابخانه، امکان انتخاب نحوه تحویل اطالعات  وبگاهکار رفته در ه ، تنها مصداق ب«برتری»در معیار 

تا حدودی همسو با این جستجو شده به کاربر بود و بیشتر از سطح متوسط در ترغیب کاربران نقش داشت. 

( در بررسی خدمات میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد کتابخانه ملی 0316)عصاره، بیگدلی و منصوری نتیجه، 

ویژگی مورد بررسی از  35رسانی دریافتند که در بین ایرانی رشته کتابداری و اطالع نظرانایران از نظر صاحب

افت ( تلقی شد. بنابراین امکان انتخاب شیوه دری%51ضروری ) «شیوه تحویل اطالعات به کاربر»نظر ایشان 
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از اهمیت برخوردار است و سبب  وبگاهنظران و همچنین کاربران  اطالعات توسط کاربران، از نظر صاحب

 کتابخانه خواهد شد. وبگاهها به استفاده از ترغیب آن

را  فردوسی مشهد دانشگاه کتابخانه وبگاهنتایج این پژوهش نقاط قوت و ضعف طراحی ترغیبی را در 

ها در  قرار گیرد و به آن این کتابخانه وبگاهمورد استفاده طراحان تواند این پژوهش می مشخص کرد. نتایج

توانند سبب  . کتابداران با آگاهی از نتایج پژوهش میکمك نماید وبگاه اینطراحی هر چه بهتر و مؤثرتر 

گیری از خدمات  و بهره وبگاه ها به استفاده و مراجعه مجدد به و ترغیب آن وبگاهبرقراری ارتباط بهتر کاربران با 

 کتابخانه شوند. 

 

 : پیشنهادها

و خدمات کتابخانه، به  وبگاهبا توجه به نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از 

با توجه به د تداوم داشته باشد؛ های موجوشود استفاده از مصداقکتابخانه توصیه می وبگاهطراحان و مسئوالن 

شود مواردی  کتابخانه، توصیه می وبگاهو از سویی، کمترین میزان رعایت این معیار در  ؛سازی اهمیت شخصی

متناسب  وبگاهپذیری خدمات سازی اطالعات توسط کاربر، انعطافوجود پوشه شخصی جهت ذخیرهاز جمله 

بر اساس  وبگاهه تاریخچه جستجو، و انتخاب مطالب جدید توسط با نیاز کاربران، امکان دسترسی کاربر ب

سازی،  که معیار برتری نیز پس از معیار شخصی با توجه به اینکتابخانه لحاظ شود؛  وبگاههای کاربر در اولویت

اهکارهای ارائه پیشنهادات و رهایی مانند  دارا بود، استفاده از مصداق وبگاهکارگیری را در  کمترین میزان به

، مشخص بودن زمان جهت ارتباط همزمان با کتابدار، ارائه وبگاهبهتر به کاربر هنگام جستجو و کار با 

هایی به کاربران جهت تعامل بیشتر با کتابخانه، امکان دعوت کاربران از دوستان جهت استفاده از  پاداش

کتابخانه از  وبگاها، و درگیر کردن کاربر با هخدمات کتابخانه نظیر پیشنهاد یك کتاب خاص، شرکت در کارگاه

کتابخانه، به  وبگاهنظر به اهمیت سرعت بارگذاری و دسترسی به شود؛  توصیه می طرق مختلف نظیر نقد کتاب

شود که مواردی مانند تأمین سرعت باالی اینترنت، استفاده از تصاویر با  توصیه می وبگاهطراحان و مسئوالن 

سازی سایت برای موتورهای جستجو و سایر  ، بهینهبا مرورگرهای وب وبگاه تطابقمناسب، ها و حجم  فرمت

 شود را مدنظر قرار دهند.  می وبگاههای مرتبط که سبب بهبود دسترسی به  جنبه

 های آینده عبارتند از:همچنین، پیشنهادها برای پژوهش

ها با ع تحصیلی و مقایسه نظرات آنانجام پژوهشی مشابه جهت بررسی نظرات دانشجویان سایر مقاط -

 جامعه پژوهش حاضر؛

 های دانشگاهی داخل کشور و مقایسه آن با پژوهش حاضر؛ انجام پژوهشی مشابه در مورد کاربران سایر کتابخانه -
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های دانشگاهی  کتابخانه وبگاهانجام پژوهشی در خصوص شناسایی معیارهای طراحی ترغیبی موجود در  -

 برتر دنیا؛

 کنندگی معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران در موقعیت استفاده واقعی. یزان ترغیببررسی م -

 

 منابع

کتابداری و  های دانشگاهی،کتابخانه سایت وبهای مهم در طراحی صفحات (. عناصر و ویژگی7680پوده، احمدرضا )اصغری

 .67-97 ،(4)4 رسانی، اطالع

، جی و امکان سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزدنیازسن(. 7681صفیه ) اکرمی ابرقویی،

 .، تهران(س)نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا  پایان

تحقیقات  ،ساله ایرانی 74-73های ساختاری مهم برای تارنماهای مخصوص نوجوانان ویژگی (.7685) زاده، میترایپشوتن

 .86-704 ،(96)79 ،ومی )پیام کتابخانه(مهای عرسانی و کتابخانه اطالع

فصلنامه کتابداری و  ،رسانی ی ترغیبی و کاپیتولوژی؛ کاربردها در حوزه کتابداری و اطالعورفنا(. 7653) جو، اعظم صنعت

 .791-759 ،(3)79 ،رسانی اطالع

های دولتی ایران به منظور ارائه های دانشگاهنه(های کتابخاسایت وبارزیابی کیفیت تارنما )(. 7681) زینب ،پاپی ؛هعصاره، فرید

 . 69-95 ،(4)36 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات ،هاپیشنهادهایی در جهت ارتقای کیفیت آن

یز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری (. ارائه الگویی برای م7689علی ) ،منصوری ؛زاهد ،بیگدلیعصاره، فریده؛ 

(، 6)70 رسانی،کتابداری و اطالعهای ملی جهان، اسالمی ایران بر اساس تحلیل محتوایی میزهای مرجع دیجیتالی کتابخانه

748-739. 

ن کتابخانه و جامعه آن، سازی شده: رویکردی برای برون رفت از شکاف میا(. خدمات تخصصی و شخصی7653اهلل )فتاحی، رحمت

 . 385-357(، 3)35 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات،

های  سایت کتابخانه مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطالعات در وب .(7684)محمد  ،حسن زاده ؛رحمت اهلل ،فتاحی

رسانی ایران، سازمان اسناد و  ی و اطالعرسانی ایران، تهران، انجمن کتابدار همایش انجمن کتابداری و اطالع .دانشگاهی

 . بازیابی شده  از:کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

https://www.civilica.com/Paper-ILISA01-ILISA01_026.html 

های  های کتابخانه وبگاههای ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی  بررسی ویژگی. (7681)مریم  ،صابری ؛پهلو، عبدالحسین فرج

 .739 -701 ،(99)74،پیام کتابخانه ،ها وبگاهدانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این 

رسانی به  میلی کتابداری و اطالع(. تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیالت تک7654معصومه ) ،تجعفری ؛ایرج ،ردادقرائی، ربابه؛ 

 .701-734، 75جهانی رسانه : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام نور مشهد، 0/3امکانات وب 

های دانشگاهی وابسته به وزارت کتابخانه سایت وبسنجش میزان به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در (. 7654) کمالی، جمیله

 .ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد نامه کارشناسی پایان ،وریعلوم، تحقیقات و فنا

https://www.magiran.com/magazine/2105
https://www.civilica.com/Paper-ILISA01-ILISA01_026.html
https://www.civilica.com/Paper-ILISA01-ILISA01_026.html
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 ،های ملی در کشورهای خاورمیانه کتابخانه سایت وبپذیری  دسترس(. 7650)سمیه  ،کوهبنانی کاظمی ؛اسماعیل، صدیقه محمد

 .95-91 ،(7)33، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

های  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و کتابخانهها، موزهسازمان کتابخانه وبگاه ارزیابی و مقایسه(. 7654محمودزاده، محمود )

 المللی امام رضا )ع(.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین، پایانامعمومی برتر جهان با استفاده از روش وب کیو ای

خانة ملّی جمهوری اسالمی ایران از طریق تحلیل کتاب وبگاهکیفی  ارائه الگویی مناسب برای ارتقای (.7684) مرادمند، علی

نامه پایان ،نظران ایرانیهای ملّی جهان با استفاده از نظرات صاحبهای کتابخانهوبگاههای محتوایی و ساختاری ویژگی

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

های عمومی ایران با برخی کشورهای جهان با های کتابخانهوبگاههای محتوایی مقایسه ویژگی(. 7653) زاهد ،بیگدلی ؛نظری، لیال

 .496-419 ،(4)75 ،های عمومیتحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه ،های عمومیکسب نظر از کتابداران کتابخانه

معیارهایی پیشنهادی های دیجیتالی ملی برگزیده جهان: (. ارزیابی رابط کاربر کتابخانه7656شهناز ) ،متظهری ؛نوروزی، یعقوب

 .8-30(، 4)39 فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران، 

رسانی علوم و فناوری:  ای اطالع ها و عملکردهای مرکز منطقه . ارزیابی برنامه(7688محمد حسین ) ،یانید ؛چاکلی، عبدالرضا نوروزی

 رسانی علوم و فناوری. ای اطالع . شیراز: مرکز منطقهرسانی ایران های خدماتی و مدیریتی مراکز بزرگ اطالع صشاخ  مقایسه

کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران،  وبگاههای خالقیت در  ارزیابی ابعاد و مؤلفه(. 7650) حسن ،پاکزادسرداری ؛نوکاریزی، محسن

 . 791-718 ،(3)7 ،رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالع

های  های مرکزی دانشگاه های کتابخانه وبگاههای خالقیت در  ارزیابی مؤلفه(. 7657)فاطمه  ،زادهآبادیملک ؛نوکاریزی، محسن

نامه پردازش و مدیریت اطالعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات  پژوهش ،وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 .557-7077 ،(4)38 ،ایران

های مرکزی دانشگاهای وابسته به وزارت علوم،  کتابخانه وبگاهارزشیابی کاربردپذیری  (. 7650)طیبه  ،عابدینی ؛نوکاریزی، محسن

 . 714 -796(، 7)3 ،رسانی نامه کتابداری و اطالع پژوهشتحقیقات و فناوری از دید کاربران، 

های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و خانگی کتابخانه بررسی وضعیت صفحات (.7689)زهیر  ،حیاتی ؛ورع، نرجس

 .97-18(، 4)78 ،فصلنامه کتاب، آوریفن
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