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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
هدف :هدف این پژوهش سنجش نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود.
روش :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی بود .جامعه اول پژوهش ،وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد و جامعه دوم پژوهش ،دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  59-59در چهار حوزه علوم پایه ،علوم انسانی،
فنی مهندسی و کشاورزی بودند که حجم نمونه از جامعه دوم بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعیین شد ( 699نفر) و اعضای نمونه با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .پس از تأیید روایی و پایایی سیاهه وارسی و پرسشنامه محققساخته ،دادههای مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید
و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزار اسپیاساس  36مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :در مجموع برای  8معیار طراحی ترغیبی 701 ،مصداق شناسایی شد که در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  98درصد از کل
مصداقهای شناسایی شده به کار گرفته شده بود .همچنین ،در وبگاه این کتابخانه بیشترین توجه به معیار اعتبار وبگاه و در مقابل کمترین توجه به معیار
شخصیسازی شده بود .از دیدگاه کاربران ،نقش همه معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب آنها به استفاده از وبگاه کتابخانه بیش از حد متوسط بود.
اصالت/ارزش :این پژوهش از معدود پژوهشها در حوزه طراحی ترغیبی در کتابخانهها میباشد .نتایج این پژوهش میتواند مورد استفاده کتابداران و
طراحان وبگاه این کتابخانه قرار گیرد و به آنها در طراحی هر چه بهتر و مؤثرتر این وبگاه کمک نماید .کتابداران با آگاهی از نتایج پژوهش میتوانند سبب
برقراری ارتباط بهتر کاربران با وبگاه و ترغیب آنها به استفاده و مراجعه مجدد به وبگاه و بهرهگیری از خدمات کتابخانه شوند.
کلیدواژهها :طراحی ترغیبی ،فناوری ترغیبی ،وبگاه ،کتابخانه دانشگاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه

امروزه کتابخانههای دانشگاهی از وبگاه خود به عنوان دروازهای به منابع اطالعاتی و خدمترسانی به کاربران
استفاده کرده و آن را توسعه میدهند (چان )4102 ،1و در بازطراحی وبگاهها و خدمات خود از رویکرد
کتابخانهمداری به سمت کاربرمداری پیش میروند و استفاده از وبگاه را ارتقاء میدهند (سامرویل و برار،4
 .)4112کتابخانهها برای جذب و استفاده بیشتر کاربران از وبگاه کتابخانه ،نیازمند طراحی وبگاههایی هستند
که در آن کاربران از تجارب تعاملی لذت برده و به تجارب برخط با ارزشی دست یابند (سرکار.)4104 ،3
نوروزیچاکلی و دیانی ( )0311معتقدند چنانچه وبگاه کتابخانهها از ساختاری برخوردار باشد که امکان
دسترسی آسانتر ،دقیقتر و سریعتر به اطالعات و همچنین برقراری تعامل مناسبتر با کاربران را فراهمآورد،
استفاده از وبگاه و به تبع آن ،میزان استفاده از منابع اطالعاتی تهیه شده توسط کتابخانه نیز افزایش خواهد
یافت؛ اما هنوز نتایج برخی پژوهشها حاکی از آن است که کاربران استفاده از وبگاه کتابخانههای دانشگاهی را
سخت و پیچیده میدانند (مانرو و مکلور )4101 ،2و نیز برخالف تمام تالشها ،همچنان استفاده از آنها
مطابق انتظار نیست.
در این راستا وبگاه کتابخانهها از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند ،به طوری که در پژوهشهای
صورت گرفته به ویژگیهای مطرح در طراحی وبگاه (اصغریپوده0311 ،؛ فرجپهلو و صابری،)0311 ،
کاربردپذیری (نوکاریزی و عابدینی ،)0321 ،شیوههای سازماندهی (فتاحی و حسنزاده،)0312 ،
دسترسپذیری (محمد اسماعیل و کاظمیکوهبنانی )0321 ،و همچنین ابعاد و مؤلفههای خالقیت (نوکاریزی
و پاکزادسرداری )0321 ،پرداخته شده است؛ اما به نظر میرسد عالوه بر توجه به اصول طراحی وبگاه از حیث
ویژگیهای ساختاری و محتوایی ،کاربردپذیری ،دسترسپذیری و مانند آن ،نیاز است روشی جهت تشویق
بیشتر کاربران به استفاده از آن یافت .یکی از روشهای تشویق کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه،
به کارگیری اصول طراحی ترغیبی است .فناوری ترغیبی با بهرهگیری از فنون متقاعدسازی در طراحی
محصوالت الکترونیکی و رایانهای ،وبگاهها و نرمافزارها ،سعی دارد به گونهای مثبت بر افراد تأثیر بگذارد که در
نتیجه آن نگرش و رفتار فرد را برای انجام عمل معینی نظیر استفاده از یك وبگاه تغییر دهد و کاربران را به
انجام عملی معین ترغیب کند .کتابخانه میتواند با بهرهگیری از فنون متقاعدسازی ،کاربران را برانگیزد تا
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رابطه متقابل مفیدی را با کتابخانه داشته باشند و از خدمات و اطالعات در دسترس از طریق کتابخانه مطلع
شده و از آن بهره ببرند (صنعتجو.)0324 ،
به کارگیری اصول طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانههای دانشگاهی به منزله ترغیب به استفاده عالوه بر
اصل سهولت استفاده است .فاگ )4113( 0معتقد است قبل از این که وبگاه روی استفادهپذیری و راحتی
استفاده کار کند؛ با ید فرد را درگیر ،تشویق و متقاعد به استفاده کند .در این راستا نتایج تنها پژوهش صورت
گرفته در این خصوص توسط کمالی ( )0322نشان داد که میزان رعایت معیارهای طراحی ترغیبی در وبگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط بود و در میان ده وبگاه کتابخانههای مرکزی
دانشگاه های برتر جامع و صنعتی در مرتبه چهارم قرار داشت؛ که این نتایج ،ضرورت توجه و بازنگری در
طراحی این وبگاه کتابخانهای را نشان میدهد .همچنین به نظر میرسد که به دیدگاه کاربران این کتابخانه به
عنوان جامعه هدف و استفادهکنندگان اصلی وبگاه کتابخانه دانشگاهی توجه کافی نشده است؛ در حالی که
هدف هر وبگاه کمك به کاربران آن برای مقاصد متفاوت اطالعرسانی است (نوکاریزی و پاکزاد سرداری،
 )0321و برای استفاده بهینه کاربران از آن ،نیاز است به دیدگاه کاربران توجه شود که در غیر این صورت
بخش عمدهای از زمان  ،هزینه و منابع انسانی صرف شده برای طراحی آن اتالف خواهد شد .به همین دلیل
پژوهش حاضر به این مسئله میپردازد که به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانه مرکزی
دانشگاه فردوسی تا چه میزان کاربران را به استفاده از این وبگاه ترغیب میکند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ترغیب

4

به اعتقاد فاگ ( ،)0221دانشمندان در مورد معنی دقیق «ترغیب» اتفاق نظر ندارند .به طوری که تعاریف
زیادی برای واژه ترغیب ،به خصوص در روانشناسی مطرح شده است .با این حال فاگ ،ترغیب را «تالش برای
شکل دادن ،تقویت کردن و تغییر رفتار ،احساس یا فکر در مورد یك موضوع و یا عمل» تعریف میکند .نکته
کلیدی این تعریف این است که ترغیب به قصد تغییر نگرش یا رفتار اشاره دارد؛ اما هر تغییر رفتار یا نگرشی
نتیجه ترغیب نیست .از دیدگاه فاگ ترغیب ،تالشی غیر اجباری برای تغییر در نگرش و یا رفتار است .در حالی
که برخی از محققین بر این باورند که ترغیب تنها با تغییر نگرش مرتبط است ،برخی دیگر از جمله فاگ
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معتقدند که ترغیب شامل تغییر رفتار به عنوان پیامد ترغیب است (فاگ،کواِیلر و دنیلسون .)4112 ،0به اعتقاد
فاگ ( )4112امروزه ایجاد تعامل بین رایانه و انسان نیاز به مهارتهایی در ترغیب و متقاعدسازی افراد دارد.

طراحی ترغیبی

4

طراحی ترغیبی مفهوم نسبتاً جدیدی است که از سال  0221با توسعه تجاری شبکههای جهانی وب
تکامل یافته است .فاگ و چاک 3از پیشگامان اصلی این حوزه هستند .این نوع طراحی به طور کل بیشتر در
زمینه تعامل انسان -کامپیوتر و توسعه نرمافزار به عنوان مهمترین و راهبردیترین حوزه طراحی کاربر محور
مطرح است و در واقع حوزهای علمی است که کاربران را به انجام عملی ترغیب میکند (نقل درکمالی.)0322،
نمری و برنگر 2هشت معیار منتسب به طراحی ترغیبی را شناسایی کردند .آنها این معیارها را در دو گروه
ایستا 5و پویا 6دستهبندی کردند:
معیارهای ایستا :عناصری است که در ایجاد فرایند پویای درگیر کردن کاربر با رابط کاربری ضروری است و
شامل این معیارهاست :اعتبار ،حریم خصوصی ،شخصیسازی ،جذابیت.
 اعتبار :7به معنی توانایی رابط کاربری برای ایجاد اعتماد در کاربر نسبت به اطالعات آن است (نمری و
برنگر)4102 ،
 حریم خصوصی :8حفاظت از اطالعات شخصی ،تمامیت شخصی 2و امنیت تعامل است و تمام جنبههای
امنیتی که در تعامالت استفاده میشود را پوشش میدهد .این معیار همچنین قصد دارد تا باعث اطمینان از
حفاظت در مقابل گمشدگی ،خرابی ،یا فاشسازی سهوی اطالعات شود (لیو ،مارهوکا ،لو و یو.)4115 ،01
 شخصیسازی :11از طریق این معیار کاربر میتواند ساختار محتوای وبگاه را آن طور که میخواهد
بر اساس گزینههای مختلف ارائه شده ،سازماندهی کند .شخصیسازی این امکان را به کاربر میدهد تا رابط
کاربری را با ترجیحات خود انطباق دهد(پپرز و راجرز.)0221 ،04

1. Fogg, Cuellar & Danielson
2. Persuasive design
3. Fogg & Chak
4. Némery & Brangier
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6. Dynamic
7. Credibility
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10. Liu, Marchewka, Lu & Yu
11. personalization
12. Peppers & Rogers
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 جذابیت :1جذابیت یعنی استفاده از زیباییشناسی (تصاویر ،هنر ،طراحی) برای جلب توجه کاربر به منظور
تعامل مناسب و ایجاد حس مثبت و خوشایند (نمری و برنگر.)4102 ،
معیارهای پویا :در اینجا پویایی به معنی یك راه برای درگیر کردن کاربر در یك فرایند تعاملی است که کاربر
را به تدریج با رابطکاربری درگیر کند .چهار معیار پویا شامل تقاضا ،برانگیختن ،تعهد و برتری است.
 تقاضا :2به اولین مرحله ای که هدف آن به طور خالصه جذب و به چالش کشیدن کاربر برای شروع یك
رابطه است ،اشاره می کند و شامل سه عنصر تقلید ،پیشنهاد و تحریك است .تقاضا در واقع آغاز رابطه و تعامل
بین کاربر و رسانه الکترونیکی است .زمانی که این رویکرد به وسیله رسانه الکترونیکی استفاده شود ،احتمال
انجام عمل مطلوب توسط کاربر افزایش مییابد (دامیجا ،تایگر و هارست.)4116 ،3
 برانگیختن :4عناصری از رسانه که باعث نفوذ تأثیر ترغیبی میشوند .این عناصر ممکن است در مراحل
آغازین به کار گرفته شود و کاربر را تشویق کند تا اولین عمل جذب کردن را تحقق بخشد .با برانگیختن،
اولین عمل بدون اجبار یا آگاهی انجام میشود سپس به تدریج در یك فرایند کاربر را با سایت درگیر میکند
(نمری و برنگر 4102 ،نقل در کمالی .)0322
 تعهد :5به این معنی است که رابط کاربری به طور مداوم کاربر را از طریق فرایندی خاص درگیر میکند.
این فرایند از تکرار عملی یا از طریق تعامالت هدفمند به تدریج کاربر را با سایت درگیر میکند (همان).
 برتری :6شاخصی از کل سناریوی جذب و درگیری کاربر با وبگاه است .هنگامی که کاربران وارد مرحله
برتری میشوند به طور حتم ،منطق و اهداف رسانههای الکترونیکی را پذیرفتهاند .در این مرحله کاربر کامالً
درگیر شده و خطر اعتیاد یا حداقل ،استفاده بیش از حد رسانه الکترونیکی اتفاق میافتد .در این تعامل ،کاربر
به گونهای رفتار میکند که گویی میخواهد به لذت بیشتر برسد و احساسات منفی را از بین ببرد (همان).
مرور پژوهشهای مرتبط با وبگاه کتابخانهها حاکی از آن است که پژوهشهای کمی در حوزه طراحی
ترغیبی صورت گرفته است ،اما پژوهشهای بسیاری در خصوص ارزیابی وبگاه کتابخانهها از ابعاد مختلف انجام
شده است که در اینجا فقط به چند مورد از مرتبطترین و جدیدترین این پژوهشها اشاره میشود.

1. Attractiveness
2. Solicitation
3. Dhamija, Tygar & Hearst
4 Priming
5. Commitment
6. Ascendency
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محمودزاده ( )0322با استفاده از سیاهه وارسی به بررسی وضعیت  51وبگاه کتابخانههای عمومی برتر
دنیا و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر اساس روش وبکیوایام 0پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد
معیار قابلیت کارایی بیشترین میزان رعایت را دارا بود و پس از آن به ترتیب معیارهای قابلیت استفاده ،قابلیت
اطمینان و قابلیت عملکرد به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند .همچنین از بین 51وبگاه مورد
بررسی 4 ،وبگاه در جایگاه بسیار مطلوب 32 ،وبگاه در جایگاه مطلوب و  01وبگاه در جایگاه متوسط قرار
داشتند و مقایسه امتیازهای کتابخانه آستان قدس رضوی با سایر کتابخانهها نشان داد این کتابخانه از نظر دو
معیار قابلیت استفاده و قابلیت عملکرد در جایگاه ضعیفی قرار داشت و از نظر دو معیار قابلیت اطمینان و
قابلیت کارایی در جایگاه عالی قرار داشت.
پنت ) 4105( 4در پژوهش خود با استفاده از سیاهه وارسی و پرسشنامه به ارزیابی کاربردپذیری وبگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه دهلی از د یدگاه کاربران پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد تابلوی اعالنات ،امکانات
جستجوی وبگاه ،فهرست خدمات ،پرسشهای متداول و راهنمای کاربران ،بیشترین مواردی بودند که مورد
جستجو قرار گرفته بودند .نتایج حاکی از آن بود که با وجود این که منابع اطالعاتی تهیه شده در وبگاه مورد
نظر مفید بودند ،اما نیاز به ارتقای ویژگیهای بصری در وبگاه احساس شد.
یون ،هالشر و دالز )4106( 3به بررسی دسترسپذیری  -کاربردپذیری وبگاه کتابخانه برای افراد دارای
مشکالت بینایی پرداختند .این مطالعه با شش شرکتکننده نابینا و از طریق پروتکل بلنداندیشی انجام شد .از
شرکتکنندگان خواسته شده بود تا سه سایت مختلف کتابخانهای (دو دانشگاهی و یك عمومی) و دو وبگاه
غیرکتابخانهای را مرور کنند .شرکتکنندگان از لپتاپهای خود و نرمافزار صفحهخوان 2استفاده کردند .نتایج
نشان داد که وبگاههای کتابخانهای واقعاً دسترسپذیر نبودند .همچنین این مطالعه نشان داد که کاربران با
مشکالت بینایی به طور مستقل قادر به ناوبری یا کاوش در وبگاههای کتابخانهای معمول نبودند.
اخوتی ،کرمی ،و خواجوئی ( ،)4101کاربردپذیری وبگاههای کتابخانه مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی
در ایران را با استفاده ا ز معیارهای کاربردپذیری اکتشافی نیلسن ارزیابی کردند .آنها  661مشکل را شناسایی
کردند ،به طوری که بیشترین تعداد مشکالت مربوط به جنبههای «زیباییشناسی و طراحی ساده» ( )%41و
کمترین تعداد مربوط به «راهنمایی و مستندسازی» ( )%0بود.

)1. WQEM (Web quality evaluation method
2. Pant
3. Yoon, Hulscher & Dols
4. Screen reader
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دیدگاه کاربران در مورد کاربردپذیری وبگاه کتابخانه مؤسسه فناوری اطالعات در اسالمآباد پاکستان از
طریق یك نظرسنجی برخط توسط شیخ )4101( 0مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد که کاربران
عمدتاً از سودمندی ،راحتی ،طراحی و کیفیت وبگاه کتابخانه راضی بودند و وبگاه کتابخانه نقش مهمی در
فعالیتهای آموزشی آنها داشت.
پژوهشهای مرتبط با حوزه طراحی ترغیبی بیشتر در حوزههایی به جز کتابخانهها بوده است (مانند
الیك )41124؛ فربی و دیویس4100 ،3؛ ارجی ،مندریك و واسیلوا4102 ،2؛ باردان ،بهیومن ،پتان و
رامامریتام4105 ،5؛ مهادیس و علی4106 ،6؛ کارپینن 1و همکارانش .)4106،از جمله پژوهشهایی که در
زمینه طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانه است ،میتوان به پژوهش مور )4101( 1اشاره کرد که در پایاننامه
کارشناسی ارشد خود بر روی مفهوم طراحی ترغیبی و دلیل استفاده از آن در کتابخانه مجلس کپنهاک تمرکز
کرد .این کتابخانه از  2راهبرد طراحی ترغیبی هانسن 2استفاده کرده است .مور به سنجش این موضوع
پرداخت که تا چه میزان طراحی ترغیبی در وبگاهها و نظامهای جستجوی جدید در حال استفاده است .وی
تفاوت آشکار بین دانش نظری و نرم افزارهای کاربردی طراحی ترغیبی را به صورت عملی سنجید و مدلی را
ارائه داد که در سه مرحله به ارزیابی وبگاه میپردازد .نتایج نشان داد که  2راهبرد مورد نظر تا حدودی اجرا
میشوند در حالی که به کارگیری تمام راهبردها میتواند باعث بهبود ارتباط و مشارکت کاربران وبگاه کتابخانه
شود .همچنین کمالی ( )0322در پایاننامه کارشناسیارشد خود به سنجش میزان بهکارگیری معیارهای
طراحی ترغیبی در ده کتابخانه دانشگاههای برتر ایران پرداخت که این دانشگاهها بر اساس رتبهبندی پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر سال  24تعیین شده بودند .نتایج پژوهش وی نشان داد از نظر میزان
رعایت مصداقهای معیارهای طراحی ترغیبی ،دانشگاه فردوسی مشهد با رعایت  36مصداق ( )%51در رتبه
چهارم قرار گرفت .بیشترین مصداق به کار گرفته شده در این وبگاه مربوط به معیار اعتبار و کمترین آن
مربوط به معیار شخصیسازی بود.
در مجموع از مرور پژوهشهای انجام شده میتوان به این نتیجه رسید که پژوهشهای بسیاری به ارزیابی
وبگاه کتابخانهها از جنبههای مختلف پرداختهاند و پژوهش های مرتبط با حوزه طراحی ترغیبی بیشتر در

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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حوزههایی به جز کتابخانه ها بوده است .تنها پژوهش مرتبط با طراحی ترغیبی در کتابخانههای ایران پایاننامه
کارشناسی ارشد کمالی ( )0322بود که به بررسی وبگاه کتابخانههای مرکزی ده دانشگاه برتر ایران از نظر
رعایت معیارهای طراحی ترغیبی پرداخت ،اما هیچ پژوهشی تاکنون به بررسی نقش معیارهای طراحی ترغیبی
در ترغیب کاربران -که استفادهکنندگان اصلی و جامعه هدف وبگاه کتابخانه هستند -به استفاده از وبگاه
کتابخانه نپرداخته است .بنابراین پژوهش حاضر ،اولین پژوهشی است که به بررسی نقش معیارهای طراحی
ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه میپردازد.

پرسشهای پژوهش

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .0وضعیت به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
چگونه است؟
 . 4از دیدگاه کاربران ،معیارهای طراحی ترغیبی تا چه میزان آنها را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب
میکند؟
 0-4تا چه میزان معیار اعتبار ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 4-4تا چه میزان معیار حریم خصوصی ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 3-4تا چه میزان معیار شخصیسازی ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 2-4تا چه میزان معیار جذابیت ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 5-4تا چه میزان معیار تقاضا ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 6-4تا چه میزان معیار برانگیختن ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 1-4تا چه میزان معیار تعهد ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
 1-4تا چه میزان معیار برتری ،کاربران را به استفاده از وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از نظر روش ،ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است .این پژوهش دو
جامعه آماری داشت .جامعه اول ،وبگاه کتابخا نه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود که توسط پژوهشگر و با
استفاده از سیاهه وارسی از نظر به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی و به منظور پاسخگویی به پرسش اول
پژوهش ،مورد ارزیابی قرار گرفت .جامعه دوم پژوهش ،تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقطع
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کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  26-25در چهار حوزه علوم پایه ،علوم انسانی ،فنی
مهندسی و کشاورزی بود ( 2123نفر) که با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان ،حجم نمونه
 356نفر تعیین شد و برای انتخاب اعضای آن از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی استفاده شد
(منظور از طبقات 2 ،حوزه تحصیلی بود) .پس از توزیع پرسشنامهها در میان دانشجویان عضو نمونه463 ،
پرسشنامه در زمان مناسب تکمیل و عودت داده شد.
به منظور گردآوری دادههای الزم برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،از دو ابزار استفاده شد .ابزار
اول سیاهه وارسی بود که از آن برای بررسی میزان استفاده از معیارهای طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد (پرسش اول پژوهش) .در ابتدا از طریق بررسی و مطالعه متون و
پژوهشهای خارجی و داخلی مرتبط و به ویژه سیاهه کمالی ( ،)0312معیارها و مصداقهای طراحی ترغیبی
در وبگاه شناسایی و سیاهه ای از آن تهیه شد .سپس سیاهه تهیه شده جهت بررسی و تأیید در اختیار استادان
گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه فردوسی قرار گرفت و از نظرات آنان بهره گرفته شد.
به منظور تأیید پایایی سیاهه وارسی و بر اساس شیوه توافق بین ارزیابها ،پژوهشگر و یك ارزیاب دیگر،
وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد را در تاریخ  26/3/06بر اساس مؤلفههای سیاهه ارزیابی مورد
بررسی قرار دادند .سپس دادهها در نرمافزار اسپیاس اس وارد شد و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون،
ضریب همبستگی  1/23و سطح معنیداری  1/111محاسبه شد که حاکی از نبود اختالف معنیدار بین
نظرات دو ارزیاب و پایایی سیاهه وارسی بود.
ابزار دوم ،پرسشنامه محققساخته بود که بر مبنای معیارها و مصداقهایی از سیاهه وارسی که در وبگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی به کار رفته بود ،تهیه شد (جهت پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش) .در
طراحی گویههای پرسشنامه از طیف پنج ارزشی لیکرت استفاده شد.
جهت تعیین روایی ،این پرسشنامه در اختیار استادان گروه علم اطالعات و دانششناسی قرار گرفت و
روایی آن تأیید شد .پایایی پرسشنامه نیز به کمك آلفای کرونباخ ارزیابی شد ()1/14که حاکی از پایایی باالی
آن بود .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار آماری اسپیاساس نسخه  44صورت گرفت که در سطح
توصیفی با استفاده از جداول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با استفاده از آزمون
تی یك نمونهای انجام شد.
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یافتهها

وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان از نظر جنسیت ،سن و حوزه تحصیلی در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .9توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن و حوزه تحصیلی ((n=279
متغیر
جنسیت
سن
حوزه تحصیلی

زن
مرد
 34-37سال
 38-39سال
 63-35سال
 66سال و بیشتر
علوم انسانی
فنی و مهندسی
علوم پایه
کشاورزی

فراوانی
747
733
93
749
46
33
704
19
41
69

درصد فراوانی
96/9
49/4
75/8
99/9
79/6
8/4
65/9
38/5
71/5
76/1

همان طور که در جدول  0مالحظه میگردد ،بیشتر پاسخگویان زن هستند و در سنین  41-45قرار
دارند .حوزه علوم انسانی بیشترین تعداد پاسخگویان را دارد و کمترین تعداد پاسخگویان مربوط به حوزه
کشاورزی است.

پرسش نخست :وضعیت به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد چگونه است؟
معیارهای طراحی ترغیبی شامل  1معیار اعتبار ،حریم خصوصی ،شخصیسازی ،جذابیت ،تقاضا،
برانگیختن ،تعهد و برتری است که در مجموع  011مصداق برای آنها شناسایی شد .با توجه به جدول 4
بیشترین درصد استفاده وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداقهای معیار اعتبار بود (.)%16
در مقابل ،کمترین درصد استفاده این وبگاه از مصداقهای معیار شخصیسازی بود ( .)%2همچنین ،به طور
کلی میتوان گفت در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  51درصد ( )%51از کل
مصداقهای شناسایی شده طراحی ترغیبی به کار گرفته شده است.

76

کتابداری و اطالعرسانی ،9911 ،دوره  ،29شماره 9

جدول  .2وضعیت استفاده وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از معیارها و مصداقهای طراحی ترغیبی

فراوانی مصداقهای طراحی
ترغیبی شناسایی شده در وبگاه
کتابخانه
69
1
77
75
77
8
8
1
701

معیارها
اعتبار
حریم خصوصی
شخصیسازی
جذابیت
تقاضا
برانگیختن
تعهد
برتری
کل

فراوانی مصداقهای طراحی ترغیبی
در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد
67
6
7
79
9
6
6
7
93

درصد فراوانی مصداقهای طراحی
ترغیبی در وبگاه کتابخانه مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد
89
43
5
15
49
61
61
74
98

از آنجا که پرسش دوم پژوهش ،خود شامل  1پرسش فرعی است که هر یك به یکی از معیارهای طراحی
ترغیبی اختصاص دارد ،در ابتدا به پرسشهای فرعی ،و در انتها به پرسش دوم پژوهش که پرسشی کلی است،
پاسخ داده میشود.

پرسش دوم
پرسش فرعی اول :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار اعتبار آنها را به استفاده از وبگاه کتابخانه
ترغیب میکند؟
جدول  3برخی آمارههای توصیفی مربوط به نقش معیار اعتبار را نشان میدهد .به طوری که «سرعت
بارگذاری و دسترسی به مطالب» و همچنین «در دسترس بودن همیشگی وبگاه» با کسب بیشترین میانگینها
از بین مصداقهای معیار اعتبار مهمترین مصداقها ،و «بیشتر از  5صفحه بودن وبگاه» کم اهمیتترین مصداق
در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه بوده است.

جدول  .9میزان ترغیب کنندگی معیار اعتبار در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه
ردیف
7
3
6
4
9

مصداقها
سرعت بارگذاری و دسترسی به مطالب
در دسترس بودن همیشگی وبگاه
نبود تبلیغات اضافی در وبگاه
به روز شدن سریع محتوای وبگاه
رسمی و بدون ابهام بودن مطالب وبگاه

میانگین انحراف معیار
0/59
4/69
0/81
4/63
0/51
4/38
0/54
4/38
0/55
4/70
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میانگین انحراف معیار
مصداقها
ردیف
0/51
ارائه اطالعات دقیق ،صحیح و با جزئیات کافی در مورد هر مطلب 4/09
9
7/07
4/06
نبود پیوندهای ناموفق /کور
1
0/51
4/07
بازیابی وبگاه در نتایج بازیابی موتورهای جستجو
8
7/07
6/51
امکان جستجوی مطالب گذشته وبگاه
5
7/01
6/59
طراحی حرفهای وبگاه
70
0/59
6/54
معتبر بودن پیوندهای موجود در وبگاه
77
7/03
6/56
نگهداری مطالب گذشته وبگاه در آرشیو و امکان دسترسی به آن
73
0/54
6/50
وضوح و شرح نحوه ارائه خدمات
76
0/55
6/81
نبود اشکاالت تایپی و یا دستوری در محتوای وبگاه
74
7/04
6/89
دسترسی به اطالعات تماس کتابخانه
79
7/07
6/84
ارائه اطالعات مفید و ضروری مرتبط با کتابخانه و خدمات آن
79
0/55
6/84
ارائه پیامهای مناسب و مرتبط با کتابخانه و خدمات آن در وبگاه
71
7/09
6/80
داشتن رتبه باال در نتایج بازیابی موتورهای جستجو
78
7/06
6/18
ساده و آسان بودن نام دامنه وبگاه
75
7/73
6/11
وجود بخش مشورت با متخصصان در وبگاه (مرجع مجازی)
30
7/05
6/19
کوتاه و مختصر بودن نام دامنه وبگاه
37
7/09
6/19
اشاره به رسمی بودن وبگاه کتابخانه
33
7/08
6/48
وجود بخش پرسش و پاسخ در وبگاه ()FAQ
36
7/73
6/43
دسترسی به شماره تماس و ایمیل مدیر وبگاه
34
7/01
6/47
نقد و ارزشیابی وبگاه توسط افراد بیطرف
39
7/09
6/63
ارائه محتوای وبگاه به بیش از یک زبان
39
7/01
6/75
بیان خط مشی و سیاست محتوای وبگاه
31
7/78
6/71
شرح سمت و وظایف هر یک از کارکنان در وبگاه
38
7/33
6/74
اتمام آدرس وبگاه با پسوند  orgیا ac
35
7/37
6/74
درج عکس ورودی کتابخانه در وبگاه
60
0/59
6/06
بیشتر از  9صفحه بودن وبگاه
67
0/96
6/19
کل
63

پرسش فرعی دوم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار حریم خصوصی آنها را به استفاده از
وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
آمارههای توصیفی مربوط به نقش معیار حریم خصوصی در ترغیب کاربران در جدول  2حاکی از آن
است که از نظر پاسخگویان« ،عدم دسترسی سایر کاربران به اطالعات شخصی کاربر در وبگاه» بیشترین نقش
و «اخذ اطالعات از کاربران در چارچوب خطمشیها و سیاستهای وبگاه» ،کمترین نقش را در ترغیب آنان به
استفاده از وبگاه کتابخانه داشته است.
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جدول  .8میزان ترغیب کنندگی معیار حریم خصوصی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه
ردیف
7
3
6
4

میانگین انحراف معیار
مصداقها
7/06
4/01
عدم دسترسی سایر کاربران به اطالعات شخصی کاربر در وبگاه
7/06
6/50
طراحی و روزآمد سازی وبگاه با نرمافزار دارای امنیت باال
7/03
اخذ اطالعات از کاربران در چارچوب خط مشیها و سیاستهای وبگاه 6/94
0/54
6/89
کل

پرسش فرعی سوم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار شخصیسازی آنها را به استفاده از وبگاه
کتابخانه ترغیب میکند؟
از بین مصداقهای شناسایی شده در معیار شخصیسازی ،تنها از مصداق «ورود کاربران به وبگاه با نام
کاربری» در وبگاه کتابخانه استفاده شده است (میانگین=3/51؛ انحراف معیار= .)0/02اما با وجود این که
شخصیسازی ،نقشی حمایت کننده 0در فناوری ترغیبی را دارد (مك الگلین ،)4100 ،4طراحان وبگاه در میان
 1معیار طراحی ترغیبی ،کمترین توجه را به این معیار نشان دادهاند.

پرسش فرعی چهارم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار جذابیت آنها را به استفاده از وبگاه
کتابخانه ترغیب میکند؟
با توجه به جدول  ،5در بین مصداقهای معیار جذابیت «وجود فضای کافی و عدم به هم ریختگی» و
«وجود منوها و گزینههای ساده» بیشترین میانگین و «استفاده از تصاویر متحرک در وبگاه» کمترین میانگین
را کسب کردهاند.
جدول  .8میزان ترغیبکنندگی معیار جذابیت در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه
ردیف
7
3
6
4
9
9
1
8

مصداقها
برخورداری از فضای کافی و عدم به هم ریختگی وبگاه
استفاده از منوها و گزینههای ساده
استفاده از رنگ و قلم مناسب در طراحی وبگاه
جذاب بودن و کسل کننده نبودن وبگاه
استفاده از برچسبهای مناسب برای نمایش هر منبع
استفاده از عالئم و نشانههای تداعی کننده
جذاب بودن تصاویر موجود در وبگاه
وجود تعادل در رنگهای استفاده شده در وبگاه

میانگین انحراف معیار
0/51
4/09
0/54
4/06
7/03
6/80
7/73
6/14
7/01
6/16
7/04
6/13
7/76
6/10
7/01
6/98
1. Supportive role
2. McLaughlin

نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
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5
70
77
73
76
74
79
79

استفاده از رنگهای متن متضاد با رنگ زمینه وبگاه
نمایش تورهای تصویری مجازی از تمام بخشهای کتابخانه
ارائه فیلمهای آموزشی در خصوص استفاده از وبگاه و ...
استفاده از تصاویر به جای نوشتار
وجود بخش گالری تصاویر
جذابیت لوگوی کتابخانه
استفاده از تصاویر متحرک در وبگاه
کل

7/76
7/74
7/75
7/09
7/79
7/30
7/78
0/87

6/99
6/41
6/49
6/68
6/67
6/39
6/04
6/98

پرسش فرعی پنجم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار تقاضا آنها را به استفاده از وبگاه
کتابخانه ترغیب میکند؟
جدول  6بیانگر آن است که در میان مصداقهای به کار رفته «وجود موتور جستجوی داخلی در وبگاه»
بیشترین میانگین و مصداق «وجود بخش اخبار کتابخانه در وبگاه» کمترین میانگین را کسب کرده است.
جدول  .7میزان ترغیبکنندگی معیار تقاضا در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه
ردیف

مصداقها

میانگین انحراف معیار

0

وجود موتور جستجوی داخلی به منظور جستجو در وبگاه

2/11

0

4

پیوند بین صفحه خانگی کتابخانه با صفحه خانگی وبگاه مادر

3/24

1/22

3

پیوند بین صفحه خانگی کتابخانه با صفحه خانگی سایر کتابخانهها

3/16

0/13

2

وجود راهنمای استفاده از وبگاه

3/63

0/12

5

وجود بخش اخبار کتابخانه در وبگاه

3/56

0/15

6

کل

3/10

1/12

پرسش فرعی ششم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار برانگیختن آنها را به استفاده از وبگاه
کتابخانه ترغیب میکند؟
با توجه به یافتههای جدول  ،1پاسخگویان بیشترین نقش ترغیبکنندگی را به «وجود بخش تازههای
کتاب در وبگاه» و کمترین میزان ترغیبکنندگی را به «امکان درج اظهارنظر/نظرسنجی در وبگاه» اختصاص
دادهاند.
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جدول  .6میزان ترغیب کنندگی معیار برانگیختن در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه
میانگین انحراف معیار
مصداقها
ردیف
7/08
6/57
وجود بخش تازههای کتاب در وبگاه
7
7/04
اطالعرسانی به کاربر جهت پایگاههای تازه عضو شده و به طور کل تغییرات کتابخانه 6/19
3
7/77
6/99
امکان درج اظهار نظر /نظرسنجی در وبگاه
6
0/56
6/16
کل
4

پرسش فرعی هفتم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار تعهد آنها را به استفاده از وبگاه
کتابخانه ترغیب میکند؟
با توجه به جدول  ،1از نظر پاسخگویان «امکان گفتگوی برخط با کتابدار» بیشترین نقش و در مقابل،
«وجود گروه بحث ،وبالگ یا گروه تلگرامی» کمترین نقش را در ترغیب پاسخگویان داشته است.
جدول  .7میزان ترغیب کنندگی معیار تعهد در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه
ردیف
7
3
6
4

مصداقها
امکان گفتگوی برخط با کتابدار
فراهم بودن امکان امتیاز دهی به بخشهای مختلف وبگاه توسط کاربر
وجود گروه بحث یا وبالگ یا گروه تلگرامی در وبگاه
کل

میانگین
6/99
6/94
6/37
6/49

انحراف معیار
7/74
7/74
7/36
0/55

پرسش فرعی هشتم :از دیدگاه کاربران ،تا چه میزان معیار برتری آنها را به استفاده از وبگاه
کتابخانه ترغیب میکند؟
از بین  1مصداق شناسایی شده در معیار برتری ،تنها از مصداق «امکان انتخاب نحوه تحویل اطالعات
جستجو شده به کاربر» در وبگاه کتابخانه استفاده شده بود و این مصداق بیشتر از سطح متوسط در ترغیب
کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه نقش داشت (میانگین= 3/10و انحراف معیار=.)0/12

پرسش دوم :از دیدگاه کاربران ،معیارهای طراحی ترغیبی تا چه میزان آنها را به استفاده از
وبگاه کتابخانه ترغیب میکند؟
یافتههای جدول  2حاکی از آن است که هر  1معیار طراحی ترغیبی و همچنین کل معیارها بیش از حد
متوسط در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه نقش داشتهاند .اما به این جهت که در این پژوهش
نمونهگیری انجام شده است ،برای تعمیم آن به جامعه پژوهش نیاز به استفاده از آزمون آماری است که با
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توجه به توزیع نرمال متغیرها و برای تعیین تفاوت نقش معیارها در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه
کتابخانه با سطح متوسط از آزمون پارامتری تی یك نمونهای استفاده شد (جدول  .)2نتایج آزمون تی حاکی از
آن است که در سطح جامعه پژوهش نیز نقش این معیارها در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه بیش از حد
متوسط بوده است.
جدول  .1نتایج آزمون تی یک نمونه برای تعیین تفاوت نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده
از وبگاه کتابخانه با سطح متوسط
متغیر

آماره t

درجه آزادی

اعتبار
حریم خصوصی
شخصیسازی
جذابیت
تقاضا
برانگیختن
تعهد
برتری
کل

75/93
74/88
8/79
77/13
79/99
73/99
1/99
73
79/49

393
393
393
393
393
393
393
393
393

سطح معنیداری
آزمون

میانگین

اختالف
میانگین

نتیجه آزمون

6/19
6/89
6/98
6/98
6/87
6/16
6/49
6/87
6/14

0/19
0/89
0/97
0/98
0/87
0/16
0/49
0/87
0/14

معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار

p-value

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

بحث و نتیجهگیری

فناوری اطالعات چهره کتابخانههای دانشگاهی ،ساختار سازماندهی و روشهای ارائه خدمات به کاربران را
تغییر داده است (یانکوفسکا)4112 ،0؛ به طوری که کتابخانههای دانشگاهی اطالعات مورد نیاز دانشجویان و
خدمات در دسترس را از طریق وبگاه خود فراهم میکنند (بیلینگهام .)4102 ،4النگ )4115( 3معتقد است
وبگاه کتابخانه دانشگاهی الزم است دانشجویان را به مشارکت برانگیزاند ،هیجانات را تحریك کند و از
ویژگیهای جالب برای جذب دانشجویان استفاده کند؛ به بیان دیگر وبگاهی ترغیبی باشد .از این رو هدف
اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش معیارهای طراحی ترغیبی در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد در ترغیب کاربران به استفاده از این وبگاه بود.

1. Jankowska
2. Billingham
3. Long
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یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که در وبگاه این کتابخانه بیشترین توجه به معیار «اعتبار» وبگاه و در
مقابل کمترین توجه به معیار «شخصیسازی» شده است ،در حالی که فتاحی ( )0324معتقد است
شخصیسازی خدمات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به منزله یك اصل برای بقای حرفه است .بنابراین
طراحان این وبگاه باید با به کارگیری مصداقهای این معیار در وبگاه کتابخانه توجه خاصی داشته باشند .این
نتیجه همراستا با پژوهش کمالی ( )0322بود .وی  14مصداق برای معیارهای ذکر شده شناسایی کرد .نتایج
پژوهش وی نشان داد وبگاه کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد با دارا بودن  36مصداق از بین  14مصداق
شناسایی شده 51 ،درصد از مصداقها را به کار گرفته بود و بیشترین مصداق به کار گرفته شده مربوط به
معیار اعتبار و کمترین میانگین مربوط به معیار شخصیسازی بود .این نتیجه تا حدودی با نتیجه پژوهش
نوکاریزی و پاکزادسرداری ( )0321که وبگاه کتابخانه ملی ایران را از نظر وضعیت به کارگیری مؤلفههای
خالقیت بررسی کرده بودند؛ نیز همسو است ،زیرا در این پژوهش نیز میزان رعایت معیار شخصیسازی در
میان مؤلفه های مورد بررسی کمترین میزان را داشت .همچنین نوکاریزی و ملكآبادیزاده ( )0320در بررسی
مؤلفههای خالقیت در  35وبگاه کتابخانههای مرکزی دانشگاههای وابسته به ورازت علوم ،تحقیقات و فناوری
به این نتیجه رسیدند که کمترین توجه طراحان وبگاه کتابخانههای دانشگاهی ایران معطوف به مسائلی نظیر
قابلیت استفاده ،سودمندی ،جالب بودن و شخصیسازی محتوا بود.
یافته دیگر آن که ،در وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از  51درصد ( )%51از کل
مصداقهای شناسایی شده طراحی ترغیبی بهکار گرفته شده است و با گذشت حدود  4سال از پژوهش کمالی
( )0322هنوز تغییر چندانی در به کارگیری و استفاده از این معیارها در وبگاه این کتابخانه صورت نگرفته
است .بنابراین این وبگاه نیاز به بهبود و تغییر دارد و جهت ترغیب بیشتر کاربران نیاز است از سایر مصداقها
در این وبگاه بهره گرفته شود ،به ویژه توجه به مصداقهای معیار شخصیسازی در این وبگاه از اهمیت ویژهای
برخوردار است؛ زیرا شخصیسازی یك راهبرد متقاعدسازی مؤثر برای کاربران است (چنگ.)4113 ،0
در معیار «اعتبار» ،مصداقهای سرعت بارگذاری و دسترسی به مطالب و در دسترس بودن همیشگی
وبگاه مهمترین عوامل در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه بودند .همسو با این نتیجه ،در پژوهش فرجپهلو و
صابری ( )0311در میان ویژگیهای ساختاری ،سرعت بارگذاری و سرعت دسترسی از دیدگاه متخصصان
طراح وبگاه نسبت به سایر ویژگیها از اهمیت بیشتری برخوردار بودند .همچنین در پژوهش پشوتنیزاده
( )0312در بررسی ویژگیهای ساختاری مهم برای وبگاههای نوجوانان با نظرخواهی از  23صاحبنظر و 34
نوجوان دریافت که از بین  31ویژگی شناسایی شده ،سرعت بارگذاری باال از نظر صاحبنظران و نوجوانان
1. Cheng
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دومین عامل مهم بود .همچنین این نتیجه تا حدودی با پژوهش عصاره و پاپی ( )0311همسو است .زیرا نتایج
پژوهش آنان حاکی از توجه وبگاه کتابخانههای دانشگاههای دولتی ایران به سرعت بارگذاری سایت بود.
در پژوهش محمداسماعیل و کاظمیکوهبنانی ( )0321نیز تمامی  00وبگاه کتابخانههای ملی در
کشورهای خاورمیانه به مسئله دسترسی به وبگاه با مرورگرهای متفاوت توجه کرده بودند .فربی و دیویس

0

( )4100در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که فوریت 4یك اصل برای کاربران عجین شده با فناوری است و
باید به عنوان یکی از عاملهای ترغیب شناخته شود .در همین راستا ،اویناس و هاریوما )4112( 3معتقدند که
برای پاسخدهی به نیاز کاربران ،استفاده از نظام های ترغیبی باید مفید و راحت باشد و در این میان سرعت و
سهولت دسترسی را یکی از ویژگیهای مهم نظام برشمردهاند .به نظر میرسد کاربران امروز که کاربران عجین
شده با فناوری هستند تمایل زیادی به بالدرنگی و دسترسی فوری به اطالعات دارند ،به طوری که اگر یك
وبگاه در عرض ده ثانیه بارگذاری نشود ،کاربران زیادی را از دست خواهد داد و کاربران ممکن است وبگاه
دیگری را جستجو کنند و یا حتی از جستجو دست بردارند (نیلسن .)4111 ،2بنابراین در یك وبگاه کتابخانهای
سرعت بارگذاری و دسترسی به مطالب و در دسترس بودن همیشگی وبگاه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر ،در معیار اعتبار مصداق بیشتر از  5صفحه بودن وبگاه از نظر پاسخگویان کمترین نقش را
در ترغیب آنان به استفاده از وبگاه داشت .بنابراین به نظر میرسد تعداد صفحات وبگاه از نظر کاربران اهمیت
ندارد ،بلکه کاربران به دنبال رفع نیاز خود در کمترین زمان هستند.
از نظر پاسخگویان در میان مصداقهای معیار «حریم خصوصی» ،عدم دسترسی سایر کاربران به
اطالعات شخصی کاربر در وبگاه بیشترین نقش و اخذ اطالعات از کاربران در چارچوب خط مشیها و
سیاستهای وبگاه ،کمترین نقش را در ترغیب آنان به استفاده از وبگاه کتابخانه داشته است .نتایج پژوهش
مهادیس و علی )4106( 5همراستا با پژوهش حاضر نشان میدهد که کاربران بسیار مایلند در اشتراکگذاری
اطالعات شخصی خود کنترل داشته باشند .در نتیجه میتوان این گونه استنباط کرد که با توجه به ماهیت
وبگاه کتابخانه ،کاربران به این وبگاه اعتماد داشته و در دادن اطالعات شخصی به آن منعی ندارند اما امنیت
این اطالعات و عدم دسترسی سایرین به اطالعات برای آنها عامل ترغیبکننده مهمتری است.
تنها مصداق به کار رفته از معیار «شخصیسازی» ،ورود کاربران به وبگاه با نام کاربری ،نیز مانند سایر
معیارها بیشتر از سطح متوسط در ترغیب کاربران نقش داشت .یافتههای پژوهش اُرجی ،ماندریك و واسیلوا،

1. Ferebee & Davis
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 ،)4102تا حدودی با این نتیجه همسو است ،زیرا در پژوهش آنان در میان  01راهکار ترغیبسازی مورد
بررسی شخصیسازی بیشترین ترغیب را در افراد ایجاد کرده بود.
از نظر پاسخگویان ،در بین مصداقهای معیار «جذابیت» ،وجود فضای کافی و عدم به هم ریختگی و
وجود منوها و گزینههای ساده بیشترین نقش را در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه داشت .در
راستای این یافته ،نتایج پژوهش وندرهایدن )4113( 0همسو با پژوهش حاضر نشان داد که حتی در مواردی
که قابلیت استفاده وبگاه پایین است ،مشاهدات بصری تأثیر بسزایی در جذب کاربران دارد .از سوی دیگر،
استفاده از تصاویر متحرک کمترین نق ش را در ترغیب کاربران دارا بود .در صورتی که ژانگ ،اسمال ،وندران و
بارسلوس )0222( 4معتقدند که تصاویر متحرک باعث افزایش تأثیرگذاری وبگاه و رضایت کاربران میشود.
آیك و ویلز 0225( 3هم بر این باورند که ابزارهای تعاملی بصری 2مانند حرکت و انیمیشن باعث ایجاد تطابق
بهتر بین وظیفه و محیط تصمیمگیری و همچنین کاهش تالش مورد نیاز کاربر میشود .به نظر میرسد علت
این مغایرت به دلیل ماهیت وبگاه کتابخانه و اهداف متفاوت کاربران آن در مقایسه با سایر وبگاهها باشد.
در معیار «تقاضا» ،وجود موتور جستجوی داخلی در وبگاه بیشترین میزان ترغیبکنندگی را کسب کرد.
همسو با نتیجه کسب شده ،لیانگ و الی )4114( 5بیان میکنند که وجود یك موتور جستجوی پیشرفته در
وبگاه یك جنبه کلیدی است که در بهبود ارزیابی کاربران از وبگاه اهمیت زیادی دارد .ورع و حیاتی ()0316
نیز در بررسی صفحات خانگی کتابخانه های دانشگاهی تحت نظر وزارت علوم به این یافته رسیدند که در میان
عاملهای جستجو و پژوهش ،وجود موتور جستجوی داخلی در وبگاه بیشترین درصد استفاده ( )%15را داشت.
با توجه به نقشی که موتور جستجوی داخلی در سهولت و سرعت جستجو و دستیابی به اطالعات مورد نیاز
وبگاه دارد ،نتیجه به دست آمده منطقی به نظر میرسد .از سوی دیگر ،وجود بخش اخبار کتابخانه در وبگاه
کمترین ترغیبکنندگی را از نظر پاسخگویان داشت .تا حدودی همسو با این نتیجه ،در پژوهش نظری و
بیگدلی ( )0324که به نظرسنجی از کتابداران در خصوص ویژگیهای محتوایی وبگاه کتابخانه پرداختند ،به
وجود اخبار  56درصد اهمیت اختصاص داده شد.
در معیار «برانگیختن» ،پاسخگویان بیشترین نقش ترغیبکنندگی را به وجود بخش تازههای کتاب در
وبگاه اختصاص دادند .با توجه به این که دانشجویان کارشناسی ارشد به جهت انجام کارهای پژوهشی خود
نیاز مبرم به منابع جدید دارند ،نتیجه به دست آمده منطقی است .تا حدودی همسو با این نتیجه ،در
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نظرسنجی از کتابداران در خصوص ویژگیهای محتوایی وبگاه کتابخانه عمومی ،وجود تازههای کتاب در وبگاه
مهم شناخته شد (نظری و بیگدلی  .)0324در مقابل ،از نظر پاسخگویان مصداق «امکان درج
اظهارنظر/نظرسنجی در وبگاه» کمترین میزان ترغیبکنندگی را به خود اختصاص داد .در حالی که به اعتقاد
هویی )4100( 0در وبگاه های تجاری اکثر مشتریان ابتدا به دنبال اطالعات کافی در نظرات سایر کاربران
هستند و سپس برای خرید از وبگاه تصمیمگیری میکنند .به همین منظور وبگاههای تجاری امکانی را برای
مشتریان خود فراهم میکنند تا آن ها بتوانند نظرات خود را در مورد محصول منتشر نمایند .علت این مغایرت
میتواند همان تفاوت در ماهیت خدماتی و نه تجاری وبگاه کتابخانه باشد ،به طوری که وجود نظرات سایر
کاربران در وبگاه کتابخانه اهمیت چندانی نداشته و ترغیبکنندگی کمی را به خود اختصاص داده است.
امکان گفتگوی برخط با کتابدار درمیان مصداقهای معیار «تعهد» ،بیشترین نقش را در ترغیب کاربران
به استفاده از وبگاه داشت .در همین راستا ،نتایج پایاننامه کارشناسی ارشد مرادمند ( )0312نشان داد بیش از
نیمی از پاسخگویان وجود امکان «پرسش از کتابدار» را در کتابخانه ملی دارای اهمیت خیلی زیاد دانستند.
همچنین در پژوهش نظری و بیگدلی ( ،)0324کتابداران کتابخانههای عمومی ویژگی «از کتابدار بپرس» را
بسیار ضروری دانستند .همچنین نتایج پایاننامه کارشناسی ارشد اکرمی ابرقویی ( )0311حاکی از آن بود که
در ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد ،استفاده از گفتگوی متنی و همزمان از
جمله روش هایی بود که در اولویت قرار داشت .از آنجایی که کتس کتابدار مرجع را میانجی بین اطالعات و
کاربران میداند؛ به نظر می رسد حتی در استفاده از خدمات کتابخانه به صورت غیرحضوری نقش کتابدار در
کمك و راهنمایی کاربران هنوز پر رنگ است .در مقابل« ،وجود گروه بحث ،وبالگ یا گروه تلگرامی» کمترین
نقش را در ترغیب پاسخگویان داشت .تا حدودی همسو با این نتیجه ،در پژوهش قرائی ،رداد و تجعفری
( 011 ،)0322درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه فردوسی با وبالگ آشنا
بودند ولی فقط  61درصد از آن استفاده میکردند .شاید کمتربودن ترغیبکنندگی این مصداق ناشی از
استفاده کم دانشجویان از وبالگ یا گروه بحث و عدم آگاهی آنان از کاربردهای مختلف این ابزارها باشد.
در معیار «برتری» ،تنها مصداق به کار رفته در وبگاه کتابخانه ،امکان انتخاب نحوه تحویل اطالعات
جستجو شده به کاربر بود و بیشتر از سطح متوسط در ترغیب کاربران نقش داشت .تا حدودی همسو با این
نتیجه ،عصاره ،بیگدلی و منصوری ( )0316در بررسی خدمات میز مرجع دیجیتالی مرکز اسناد کتابخانه ملی
ایران از نظر صاحبنظران ایرانی رشته کتابداری و اطالعرسانی دریافتند که در بین  35ویژگی مورد بررسی از
نظر ایشان «شیوه تحویل اطالعات به کاربر» ضروری ( )%51تلقی شد .بنابراین امکان انتخاب شیوه دریافت
1. Hui
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اطالعات توسط کاربران ،از نظر صاحبنظران و همچنین کاربران وبگاه از اهمیت برخوردار است و سبب
ترغیب آنها به استفاده از وبگاه کتابخانه خواهد شد.
نتایج این پژوهش نقاط قوت و ضعف طراحی ترغیبی را در وبگاه کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد را
مشخص کرد .نتایج این پژوهش میتواند مورد استفاده طراحان وبگاه این کتابخانه قرار گیرد و به آنها در
طراحی هر چه بهتر و مؤثرتر این وبگاه کمك نماید .کتابداران با آگاهی از نتایج پژوهش میتوانند سبب
برقراری ارتباط بهتر کاربران با وبگاه و ترغیب آنها به استفاده و مراجعه مجدد به وبگاه و بهرهگیری از خدمات
کتابخانه شوند.

پیشنهادها:
با توجه به نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه و خدمات کتابخانه ،به
طراحان و مسئوالن وبگاه کتابخانه توصیه میشود استفاده از مصداقهای موجود تداوم داشته باشد؛ با توجه به
اهمیت شخصیسازی؛ و از سویی ،کمترین میزان رعایت این معیار در وبگاه کتابخانه ،توصیه میشود مواردی
از جمله وجود پوشه شخصی جهت ذخیرهسازی اطالعات توسط کاربر ،انعطافپذیری خدمات وبگاه متناسب
با نیاز کاربران ،امکان دسترسی کاربر به تاریخچه جستجو ،و انتخاب مطالب جدید توسط وبگاه بر اساس
اولویتهای کاربر در وبگاه کتابخانه لحاظ شود؛ با توجه به این که معیار برتری نیز پس از معیار شخصیسازی،
کمترین میزان به کارگیری را در وبگاه دارا بود ،استفاده از مصداقهایی مانند ارائه پیشنهادات و راهکارهای
بهتر به کاربر هنگام جستجو و کار با وبگاه  ،مشخص بودن زمان جهت ارتباط همزمان با کتابدار ،ارائه
پاداش هایی به کاربران جهت تعامل بیشتر با کتابخانه ،امکان دعوت کاربران از دوستان جهت استفاده از
خدمات کتابخانه نظیر پیشنهاد یك کتاب خاص ،شرکت در کارگاهها ،و درگیر کردن کاربر با وبگاه کتابخانه از
طرق مختلف نظیر نقد کتاب توصیه میشود؛ نظر به اهمیت سرعت بارگذاری و دسترسی به وبگاه کتابخانه ،به
طراحان و مسئوالن وبگاه توصیه می شود که مواردی مانند تأمین سرعت باالی اینترنت ،استفاده از تصاویر با
فرمتها و حجم مناسب ،تطابق وبگاه با مرورگرهای وب ،بهینهسازی سایت برای موتورهای جستجو و سایر
جنبههای مرتبط که سبب بهبود دسترسی به وبگاه میشود را مدنظر قرار دهند.
همچنین ،پیشنهادها برای پژوهشهای آینده عبارتند از:
 انجام پژوهشی مشابه جهت بررسی نظرات دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی و مقایسه نظرات آنها باجامعه پژوهش حاضر؛
 -انجام پژوهشی مشابه در مورد کاربران سایر کتابخانههای دانشگاهی داخل کشور و مقایسه آن با پژوهش حاضر؛
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 انجام پژوهشی در خصوص شناسایی معیارهای طراحی ترغیبی موجود در وبگاه کتابخانههای دانشگاهیبرتر دنیا؛
 -بررسی میزان ترغیبکنندگی معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران در موقعیت استفاده واقعی.
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