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   يدهچك
جامع از مجموعه خدمات مهم وب  ياستنتاج فاز يستمس يكن مقاله ارائه يا يهدف اصل : هدف

 يفيارتقاء ك جهت يجيتالد يها كتابخانه يتوب سا يفيتك يابيارز براي ها كتابخانه يفارس هاي يتسا
  .باشد يمخدمات  ينا

پس در ايران  يجيتالد يها كتابخانهت يبهبود وب سا و يجاداجهت  يو ضرور يخدمات اساس: روش
ده و توسط ياستخراج گردديجيتال در ايران  يها كتابخانهننده يت پر بيوب سا سي و پنج ياز بررس
. قرار گرفته است يلو تحل يمورد بررس ،محتوا سنجي اعتبار نرخو  شانونآنتروپي  يآمار يها آزمون

وب  يفيتكسيستم فازي به منظور  فازي،استنتاج  يستمس يجادا يشناس روشدر ادامه با استفاده از 
  .است طراحي گرديده يراندر ا يجيتالد يها كتابخانه يتسا

 هايكتابخانه هاي يتسا وب خدمات پركاربردترينشناسايي پژوهش مشتمل بر  ينا هاي يافته :هايافته
ديجيتال در  يها كتابخانه هاي يتسا وبكيفيت  ارزيابيجهت  فازي استنتاج سيستمطراحي  و ديجيتال

امكان را  اين يجيتالد يها كتابخانهت يران وب سايطراحان و مد يارائه شده برا سيستم. باشد يم ايران
 و نموده اقدام سايت ارزيابي به نسبت ،ها يتسا وبخدمات  ينپركاربردتر يمبنا بركه  سازد يمفراهم 
  . نمايند شناسايي را ضعف نقاط

 سيستم يجيتال،د كتابخانه يتسا وب ،شانون يمحتوا، آنتروپ ياعتبار سنج نسبت :كليدي  واژهاي
  ، خدمات فازي استنتاج
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  مقدمه
به اطالعات و  يل كاهش زمان دسترسياز قب ها يتساتوجه به منافع متعدد وب  با

مورد استفاده  يمتعدد يها حوزهدر  ها آن، يتبادل و تعامل اطالعات يسازمانده
كه  يكاربران و ارائه خدمات هاي يازمندينبه  ييگو جهت پاسخ. گيرند يمقرار 
 ها يتساارزش افزوده باشد، وب  يدارا يتسازمان و كاربران وب سا يبرا

فرد،  يوسفي ؛1388عرفان منش،  ؛2002بارتز (داشته باشند  ينيساختار مع بايستي
شامل  كنند يمكاربران فراهم  يبرا ها يتساكه وب  يانواع خدمات متنوع ).1388

از  تواند يمكه  باشد يمجستجو و خدمات  ي، خدمات اطالعاتيخدمات شخص
پست ، و رمز عبور يجاد كلمه كاربريا، ها يتسات در وب يق عضويطر

اخبار، اطالعات  ،ها يغامپ، اعالنات، وگو گفت يها اتاق ،جست و جو ك،يالكترون
و به منظور  ها يتسادر طراحي وب  خدماتاين  از استفاده. شود ارائهو غيره 

 يراهكارها از يكي ،اثربخش و كارا صورت به كاربران يازن مورد اطالعات يهارا
 در ها آن به يرسان ياري و ها يتساكاربران وب  هاي يازمندينبه  ييگو پاسخ مهم
 يطراح. )1390، و فرزانه يوانان يسيرئ(د رو يم شماربه  يازن مورد مطالب يافتن

ش استفاده، مراجعه مجدد به وب يآن را در افزات يت موفقيك وب سايمناسب 
ت يوب سا يطراحدر صورتي كه ليكن . دهد يمش ياعتماد كاربران افزا و تيسا
 ديدگاه از سازمان در يمنف يريجاد تصويا عالوه بر تواند يم ،باشدف يضع

متعدد از  يا مجموعه در اين راستا. ت گردديمنجر به شكست وب سا ان،كاربر
 هاي يژگيوك و ارائه، محتوا، يگرافنظير  سايت وب يطراح ياصول و راهبردها

 يو استراتژ يزان اثر بخشيغات، ساختار، انسجام، مي، تبليي، زمان پاسخ گويفن
 ؛1388 شهابي، و رستمي انواري( شده استارائه  رابط كاربرو  صفحات يطراح

؛ پل، 2010؛ پاگوت، 2009؛ جانسن، 2009هرناندز،  ،1387 خاوندكار، و رهنمود
  .)1388فرد،  يوسفي ؛2005، تلنگ، 2007؛ ين، 2008؛ يانگ، 2006؛ تن، 2011

است كه بتواند با ارائه  يت به نحويك وب ساي يطراح ،نجايموضوع مهم در ا
ت كاربران گشته و احتمال بازگشت و يموجب رضا يقيو تطب يخدمات شخص
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ارائه  ين چگونگيبنابرا. ش دهديت مربوطه را افزايسا نرخ استفاده آنان از وب
ت و ين بردن عدم رضايدر از ب ييت به سزايخدمات و اطالعات به كاربر از اهم

كه  يتيمطلوب يزانم در واقع. برخوردار است ها يتسات از وب يجاد رضايا
، كنند يماطالعات و خدمات قابل دسترس كسب  يت و محتوايفيكاربران از ك

نش و ي، چيبه توالبايستي  ها يتساران وب يمد؛ لذا شود يمت آنان يبه رضا منجر
ت يت وب سايقابل بتوانند تا دارند مبذول توجهت يب مناسب مطالب وب سايترت

 اهميت مسئله ينا به توجه ).2008اتير، ( دهند افزايشان را در جذب كاربر
صفحات وب و اطالعات مواجه  يكاربران با حجم باال كه چرا دارد حياتي

تطابق  ها يتساوب اين  يمحتوااوقات از  ياريبسدر از آن جا كه  و گردند يم
منجر به نارضايتي كاربر از كيفيت وب سايت  تواند يم ،ندارد آناناز يبا نالزم را 
 يد داراين رو، اطالعات ارائه شده در صفحات وب باياز ا. )2008يانگ، ( گردد

  .باشد ينيو چارچوب مع ينظم منطق
 كه است آن دارد را آن به ييگو پاسخ قصد حاضر پژوهش كه اصلي مسئله

 دارد وجود ها كتابخانه هاي يتسا وب يطراح يبرا يارهاييمع چه گردد مشخص
 ها كتابخانه هاي يتسا وب بر اين اساس سيستم استنتاج فازي جهت ارزيابي و

 هاي يژگيو ينتر مهم كه است آن بر تالش تحقيق، اينر د. طراحي و ايجاد گردد
در ايران  ديجيتال يها كتابخانه هاي يتسا وب در شونده تكرار و كاربردي
 اختيار در ها يژگيو اين از كامل يا مجموعه اساس، اين بر و شده شناسايي
 مهم اين بر تحقيق اين در محققان تالش ،به عالوه. گيرد قرار طراحان و محققان
 يها كتابخانه هاي يتسا وب پركاربرد خدمات شناسايي از پس كه است استوار

سيستم استنتاج  ،فازي هاي يتئور و فازي منطق از استفاده با در ايران، ديجيتال
 ديجيتال در ايران يها كتابخانه هاي يتسا وب كيفيت ميزانفازي جهت ارزيابي 

 مورد ايران در ديجيتال يها كتابخانه سايت وب راستا اين در. گردد طراحي
 به. است گرديده ستخراجا ها آن در شده ارائه اصلي خدمات و گرفته قرار بررسي
 يها كتابخانه سايت وب فهرست خصوص در صريح اطالعات وجود عدم علت
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 32 تعداد گوگل گرجوجست موتور در مستقيم جوي و جست از محققان ديجيتال،
 اساس بر ها آن بررسي از حاصل اطالعات كه اند كرده شناسايي را سايت وب

 جداول در ترتيب به ٢شانون آنتروپي و ١نرخ اعتبارسنجي محتوا طريق از تحليل
 وب مديران به تواند يم تحقيق اين از حاصل نتايج. است شده آورده 2 و 1
 .كند كمكها  يتسادر افزايش كيفيت اين وب  ديجيتالي ها كتابخانه هاي يتسا
  

 يموضوع ياتبر ادب يمرور

 و يآور جمع مركز ينتر مهم عنوان به تاكنون يريگ شكل بدو از ها كتابخانه 
و  يدتولشده و نقش به سزايي در  محسوب كشور هر مكتوب آثار از ينگهدار

 كشورهر  در يا يژهو يگاهجا اساس ينهم بر دانش در جامعه داشته و يعتوز
به منظور ز ني ها كتابخانه ياطالعات منبع يك عنوان به وب با ظهور. دارند

 و مكان و زمان هر خود در ياطالعات منابع يابيباز سهولت و كردن يرپذ دسترس
 يجادا به اقدام آنان، ياطالعات يازهاين رفع جهت در كاربران با يشترب ارتباط يجادا

در عصر اطالعات كه افراد و  در واقع. اند نموده ييها پرتالوب  و ها يتسا وب
براي افزايش اطالعات و دانش خود در موضوعات مختلف به منابع  محققان

مطالعه و  ياصلآسان و سريع به منابع مهم و  يابيمتعددي نياز دارند و دست 
 دسترس ؛ درشود يمآنان محسوب  يها دغدغهمختلف از  هاي يطهحپژوهش در 

 ياتنشر ،ياطالعات هاي يگاهپا يرنظ اطالعات از يمتنوع و يعوس يفط گرفتن قرار
 وب، يقطر از ها كتابخانه ي يوستهپ يها فهرست و ،يكيالكترون منابع يگرد و

، يلاسماع محمد( گردد يم يرسان اطالع خدمات يفيتك يارتقا و يعتسر موجب
1389 .( 

 كتابخانه يتسا ، وبيمجاز و يجيتاليد يايدن در و يدجد يطشرا و يطمح در
در  .است كتابخانه خدمات و مواد و كاربران يانم ارتباط و برخورد ي نقطه يناول

ي ها و كتابخانهاطالعاتي  يها بانك يجاداالكترونيك با ي ها كتابخانهواقع 
و استفاده از اطالعات و دانش در عرصه  يدسترس، بستري مناسب جهت يجيتالد
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 كه است ينا يجيتاليد كتابخانه يك هدف. آورند يمو پژوهش فراهم  يقتحق
 هاي يگاهپا در منابع موجود يقطر از يازن مورد اطالعات يافتن رد را كاربران
 را اشاعه و ساختن يرپذ دسترس ،يساز مجموعه يفوظا و كرده ياري كتابخانه

 حوزه به مرتبط يها موضوعبه  مربوط يجيتالد مواد ها كتابخانه ينا .انجام دهد
 و منظم منسجم يشكل به وكرده  يرپذ ، دسترسيگردآور را دانش از يخاص
. )1387مهربان، (د رسانن يم ياري يازن مورد اطالعات كردن يداپ در را كاربر
 به يعسر و آسان يدسترس يبرا يا يلهوس عنوانه ب يجيتالدي ها كتابخانه يايمزا

 يسو از گسترده به صورت اكنون ،يرتصاوو  يوهاآرش ،ها كتاب گوناگون انواع
 عدمه ب توان يمكه از آن جمله  شده يرفتهپذ يعمومي ها گروهو  تجارت صاحبان
 در تر يغن مراتب به يمحتوا به يدسترسزمانه،  همه يدسترس، يزيكيف مرز وجود

 ينگهدار و مورد نظر، حفاظت اطالعاتن آسا يابيباز، يافته سازمان اي يوهش
 كردن فراهم الي اطالعات و امكانسازي حجم با يرهذخ يتقابل، تر آسانو  تر يقدق
 يزدان( اشاره كرد يجيتالدي ها كتابخانه يرسا يگرد منابع از كدام هر به يوندپ

 ).1387شناس، 
 و سرعت با يننو يدهپد ينا استفاده از با تا كنند يم تالش ها كتابخانه رو ينا از

 آنان ياطالعات يازن و داده قرار ها آن ياراخت در را كاربران يازن مورد سهولت منابع
وب  يطراح كهين است ا است يتاهم يدارا يانم ينا در آنچه .سازند برطرف را
معيني  ياستانداردهاو  اصول ،يارهامع بر اساس يستيبا يا كتابخانه هاي يتسا

 ياطالعات يازهاين كردن همانا برآورده كه ها آن يجادا از ياصل هدف تا شود انجام
 نسبت يرانيا يها كتابخانه هاي يتساوب  يطراح .گردد برآورده است، كاربران

 از يكي .است برخوردار يكمتر ييكارا و انسجام از آن يخارجي ها نمونه به
 و اصول به كمتر ها يتسا وب گونهين ا يجادر اد كه آن است امر ينا يلدال

پهلو،  فرج( شود يم توجه يا كتابخانه هاي يتسا وب خاص ياستانداردها
ي بررسكه به () 1388( يراوند ينادنتايج تحقيق انجام شده از سوي  .)1387

 ،كنگره كتابخانه ،يجيتاليد يها كتابخانه يونفدراس متعددي از قبيل هاي يتسا
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و  يطراح موضوع در شده انجام پژوهش مقاله و ها دهو مطالعه  يتانيابر كتابخانه
 جامع و استاندارد كه دهد يمنشان ، )يجيتالي پرداخته استد كتابخانه يابيارز
 يجيتاليد يها كتابخانه طراحي در استاندارد يكعنوان  آن به بتوان از كه يكامل

 بر تمركزدهد كه  يمليكن مطالعه ادبيات موضوع نشان . ندارد وجود كرد استفاده
 از يكي تواند به عنوان يم ها يتسا وب در استفاده مورد مختلف خدمات

 يتسا وب يطراح در مؤثر يراهنما يك يجادا جهت مناسب يكردهايرو
 به ييپاسخگو هدف با كه خدمات ينا .به شمار رود ديجيتالي ها كتابخانه

 خود يازن مورد مطالب يافتن در ها آن به يرسان ياري و كاربران مختلف يازهاين
 يبند دسته و يسازمانده به ،گيرند يم قرار استفاده مورد كارا و يعسر يابه گونه 
 يافتن در جهت كاربران به كمك و يتسا وب در موجود اطالعات و محتوا

ن ؛ چ2003، گ چن( شوند يم منجر مؤثر صورت به خود يازن مورد اطالعات
  ). 2007، ش ؛ گوا2008

همان طور كه اشاره شد، تا كنون رويكرد جامع و استانداردي براي طراحي 
واقع امر . در ايران ارائه نگرديده است خصوصاًي ديجيتال ها كتابخانهوب سايت 

در كشور  ها كتابخانهبررسي  زمينهعمده تحقيقات انجام شده در آن است كه در 
 يملّ كتابخانهمتعدد ايران، بررسي ي ها كتابخانهمقايسه موضوعاتي همچون به 

. است پرداخته شده ها دانشگاه يها كتابخانه يتساو وب  يرانا ياسالم يجمهور
 يها كتابخانهانواع  حاضر پژوهش يكردرو با يممستقبه طور  كه يپژوهشليكن 

تالش شده ش در اين پژوه؛ لذا ندارد وجود باشد، در برگرفته را ايران يجيتاليد
 هاي يتسااست تا بر اساس منابع موثق و معتبر، نسبت به شناسايي وب 

پركاربرد اين وب  هاي يژگيوديجيتال در ايران اقدام شده و ي ها كتابخانه
معرفي  1ه در بخش ضميمها  يتسااين وب مسير . استخراج گردندها  يتسا

 توان يم، ها يتسااستخراج شده از اين وب  يها شاخصبر اساس . گرديده است
ملزم به ارائه آن  ها كتابخانه هاي يتسادريافت كه خدمات اساسي كه وب 

چه اصالحاتي در طراحي خود نيازمند ها  يتساكدامند و اين وب  باشند يم
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وب  هاي يژگيوديجيتال در ضميمه يك و فهرست ي ها كتابخانهفهرست . هستند
  .اند شدهنيز در ضميمه دو ارائه  ها كتابخانهسايت اين 

  
  پژوهش يروش شناس

 يتوب سا فهرست يگردآوربا  ها يتساوب  ياساس خدمات ييشناسا يبرا
 يبه بررس يسندگاننودر گوگل،  يممستق ياز جست و جو يجيتالد يها كتابخانه

 ها آنپرداخته و خدمات موجود در  يراندر ا يجيتالد يها كتابخانه يتوب سا 32
 اين خدمات در .اند كردهوجود داشتند، استخراج  ها يتسارا كه در اغلب وب 

 در پژوهش انجام براي اوليه مالك بازديد ميزان .اند شدهمعرفي  2بخش ضميمه 
 نيز ارزيابي المللي ينبهاي  يتسا وب اغلب در ويژگي اين. است شده گرفته نظر

ت يخدمت در وب سا 29ر مجموع د. تاسها  يتسا وب ارزيابي اصلي مالك
خدمات مهم و  افتنين مقاله يا يهدف اصل. شدند ييشناسا يجيتالد يها كتابخانه

براي طراحي  ها آنان خدمات متعدد موجود در ياز م ها يتساوب اين پر كاربرد 
ن يبد. باشد يمديجيتال ي ها كتابخانهسيستم استنتاج فازي ارزيابي وب سايت 
شده و با كمك روش  يت گردآوريمنظور خدمات ارائه شده در هر وب سا

محتوا؛ مورد  ييشانون جهت سنجش روا يمحتوا و آنتروپ نسبت اعتبار يآمار
ج به دست آمده، از ينتا يمحتوا ييروابه جهت سنجش . اند گرفتهقرار  يبررس

  : باشد يم يرز به صورتروش  ينافرمول . روش نسبت اعتبار محتوا بهره گرفته شد
  
  
  
 

هر خدمت در  يفراوان = Neو  يمورد بررس هاي يتساتعداد وب  N=كه در آن 
بوده و حاصل ) مورد نظر يژگيدارنده و هاي يتساتعداد وب  يبه عبارت(نمونه 

 يبرا يبه طور كل. باشد يم يريگ اندازهارزش شاخص مورد  يانگرعبارت فوق نما
د يبا CVRداده شود، مقدار  يصتشخك خدمت مطلوب ي يبراآنكه اعتبار محتوا 
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هستند، معتبر  N/2از  تر بزرگ يفراوان يكه دارا ييها دادهباشد و  صفراز  تر بزرگ
است  يمعن ينبرابر با صفر باشد به ا CVRگر اگر يبه عبارت د .شوند يمشناخته 

درصد از افراد خبره در حوزه موضوع مورد نظر، شاخص مربوطه را به  50كه 
در دسته . )1998 ،٣مرانگتوسانات(شناسند  يمو مهم  يك شاخص اساسيعنوان 

 0-0.25نسبت . اند يدهگرد يينبه دست آمده تع يرمقاد يرتبه برا 4ل، يذ يبند
 1رتبه  0.75- 1ت و نسب 2رتبه 0.5-0.75، نسبت 3رتبه  0.25- 0.5نسبت  ،4رتبه 

باشد  تر بزرگ CVRاست كه هر چه مقدار  يهيبد. اند دادهرا به خود اختصاص 
در صفحات وب  يشتريت بيخواهد داشت و آن خدمت از اهم يرتبه باالتر

 .برخوردار خواهد بود
 يخدمات اساس ييشانون، اقدام به شناسا يآنتروپ يكتكنبا استفاده از  ينهمچن

 ،گيري تصميم هاي شاخص بودن مشخص به توجه با. ديگرد ها يتسا وب
 و ارزيابي انجام منظور به ،گيري تصميم ماتريس همچنين و تصميم هاي زينهگ

 وزن ارزيابي براي شانون آنتروپي روش از توان مي ها شاخص بندي رتبه
هر  يروش، با استفاده از فراوان ينادر  .كرد استفاده ها سايت وب هاي ويژگي

 ها آناز  يكهر  يتاهم يبضرخدمات،  يو بار اطالعات يخدمت در نمونه آمار
است، از  يباالتر يبار اطالعات يدارا كه ياست كه هر خدمت يعيطب. گردد يممحاسبه 

مورد نظر ابتدا  يها شاخصوزن  ييندر تع. باشد يمبرخوردار  يشتريب يتاهمدرجه 
  :يدآيل به دست مينان از رابطه ذيار عدم اطميمع

  
  
  
  

ا همان ي ها ينهگزتعداد  mو  Ln(m)/1برابر با به عنوان مقدار ثابت  Kكه در آن 
محاسبه شده و  Wjشاخص  ينان برايزان عدم اطميدر ادامه م. باشد يمها شاخص

ق ياز طر) خدمات(ها اصالح شده هر كدام از شاخص يسپس مقدار بار اطالعات
   ) :a, b ،1387محامدپور( يدگرد ر محاسبهيق زينون به طراش يروش آنتروپ



 

 ________   43 

 

 يحساب ينگ
ت به دست 

 

   

 W' jمقدار 
 خدمات به 
دار در وب 
 ير اطالعات

شناخته  ها ت
كه در نمونه 
 اساسي و 

و  روشن 
 خدمات، به 

خدمات  طعاً
 است مورد 
فاده از ابزار 

 مجدداًشين 
بر شناسايي 

____________

انگيم يمركز
هر خدمت يرا

، متوسط مها ت
انتخاب ي برا
مقد ينا. شود

با يكه دارا 
يتساوب ر تب

يه خدماتي ك
وان خدمات

نيا يري كارگ
اين خ. نمايد ي

قطو  اند شده
سايت ممكن

با استف ادامه 
ه در گام پيش

خدمت معتب 1

__  ...هاي كتابخانه

از شاخص م
دست آمده بر

يتسار وب 
ن قابل قبول

ش يمر گرفته 
يخدمات .ست

ن خدمات معت
كلياز ميان ت

شدند، به عنو
حاصل از به

يمارائه را  آن
ش نظر گرفته 

 در هر وب س
در.باشند ينم

شناسايي شده
10از خدمت 

ك سايت وب كيفيت

 ها يتساب
به د ياطالعات

ن خدمات د
ن حداقل وز

ت در نظريسا
اس يدهگرد 0

شند، به عنوان
ده خدمتش،

ن شناسايي ش
ج حينتا 1ول

با استفاده از
 خدمات در

خاص صورت
 مقاله مدنظر

خدمات شا و
خ 7ين اساس

ك ميزان ارزيابي ي

ت معتبر وب
 تا معدل بار

و وز W' jع
كه به عنوا شد
وب سا يساس

025.برابر با
اد شده باشي ر

ه از اين روش
تال در ايران

جدو. رديدند
ناسايي شده ب

ترين يعموم
به صدارند كه

 كه در اين
محتو يرسنج

بر اين.  گرفتند

برا كاربردي ستمي

افتن خدماي 
ده شده است

 

عجه به مجمو
باش يم N/1با 

 خدمات اسا
ب يرانيا هاي 
يراز مقاد يتر 

با استفاد. وند
ديجيت يها انه

گر برد تعيين
ت اساسي شن

ين وتر مهم 
ي نيز وجود د
ده قرار گيرند
ش نرخ اعتبار
 ارزيابي قرار

سيس ارائه

  
يبرا 

استفاد
 :يدآ

 

  
با توج
برابر ب
عنوان

يتسا
بزرگ

شو يم
كتابخا
پركارب

خدمات
عنوان
ديگري
استفاد

سنجش
مورد



  1389،زمستان 54رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ______________________   44

وب سايت  خدمات ينتر مهمبه عنوان  شانون يروش آنتروپاس شده بر اس
مرتبط با استخراج  يجنتا 2جدول . ي ديجيتال در ايران تبيين گرديدها كتابخانه

اد شده را با ي يان نمونه آماريدر م يزان فراوانين ميشتريخدمات با ب ينتر مهم
  دهد يمنشان  ين آزمون آمارياستفاده از ا

  
 يروش آنتروپ يده يتبر اساس اولون يرادر ا يجيتالد يها كتابخانهت يوب سا هاي يژگيوفهرست . 1دول ج

  شانون
W' j  يفرد خدمت 

 1 اخبار 0410/0
 2 انتخاب زبان 0458/0

0283/0  3 يوآرش 

 4 تماس با ما 0613/0

 5 جست و جو 0740/0

 6 محصوالت/خدمات 0681/0

 7 درباره ما 0534/0

 8 يتعضو 0388/0
 9 مرتبطهايينكل 0641/0

 10 ورود 0324/0

  

 طراحي سيستم استنتاج فازي

 يك هاي يچيدگيپ شناخت در بشري ابزار و دانش ضعف از ناشي قطعيت عدم
 از استفاده و انساني يها قضاوت و گفتار در شفافيت و صراحت عدم نيز و پديده
 بهتر، كمي مناسب، ناكافي، زياد، نسبتاً بيش، و كم حدودي، تا نظير( مبهم كلماتي
 كالسيك آماري و رياضي يها مدل كه است شده باعث...)  باال و به متوسط
 يها داده و قضاوت تجربيات، دانش، نظير پارامترهايي يريگ اندازه براي نتواند
 از يريگ بهره لزوم ها يينارسا اين و گيرد قرار استفاده مورد ناقص، و مبهم
 است نموده مبدل انكار قابل غير ضرورتي به را فازي منطق نوين هاي يافتره
 يقنادق اطالعات توان يم منطق كمك با). 1388 مختاري، ؛1388 پور، يلاسماع(
 يساز مدل يفازي ها مجموعه با يراحت به را هستند اطمينان عدم با همراه كه



 45   ___________________   ...هاي كتابخانه سايت وب كيفيت ميزان ارزيابي براي كاربردي سيستمي ارائه

 ينا با آمدن كنار و برخورد جهت يمناسب ياربس ابزار يفاز يكردرو واقع در. نمود
 ،جعفر نژاد( باشد يم يزبان يرهايمتغ يساز مدل و يناناطم عدم و ها يقيني نا

 يبرا يرندهگ يمتصمدر آن  كه يككالس تفكربر خالف  بنابراين). 1387
و  موجود يطشرا از جانبه همه و يقعم يآگاه به يازمندن گيري يمتصم
 در شده ارائه فنون يريكارگ به با توان يم ،باشد يم كامل يناناطم در گيري يمتصم
 اعداد و كامل اطالعات به يازن بدون مبهم يطشرا در گيري يمتصم به يفاز منطق
 آن در فازي منطق يريكارگ به بارز امتياز .)1389 ،يربان محب( پرداخت يقطع
 يا گسترده مجموعه از استفاده امكان ،ها يلتحل و تجزيه در فازي منطق كه است

 انسان مغز در آنچه شبيه و تقريبي استداللي و نموده فراهم را زباني متغيرهاي از
 خصوصاً ميان اين در فازي نظريه برجسته نقش. كند يم ئهاار را گيرد يم انجام
 بسيار كنند يم تحقيق انساني علوم مباحث خصوص در كه پژوهشگراني براي
 سروكار نظري مباني و متغيرها تشخيص با تنها محقق زيرا ؛است اهميت حائز
ي ها گزاره گرديده و تبديل هاي يكتكن پردازش فرايند درگير كمتر و داشته
 و نموده فازي استنتاج موتور وارد مجزا طور به را فازي نظريه بر مبتني منطقي
كند  يم مشاهده را نهايي نتيجه ،ها آن بودن آميز تناقض دغدغه داشتن بدون

  ).1388 مختاري،(
  

با استفاده از ن يرادر ا يجيتالد يها كتابخانهت يوب سا ياساس هاي يژگيوفهرست استخراج شده از  -2جدول 
  CVRروش 

CVR رتبه  يفرد خدمت

4  0602/0 ورود 1
4  1084/0 يتعضو 2
4  1746/0 درباره ما 3
2 5120/0 محصوالت/خدمات 4
2 6325/0 تماس با ما 5
2 6566/0 جست و جو 6
2 6566/0 بطتمرهايينكل 7
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  :يردگ انجام يدبا مرحله 5 ،يفاز استنتاجطراحي سيستم  يندفرا در
 يينو تع ها يورود يافتدردر اين مرحله : يورود يرهايمتغ يساز يفاز -

 يتتوابع عضو يقاز طر يفاز يها مجموعهاز  يكبه هر  ها آن يتدرجه عضو
 ميزان كهاست  1و  0 ينماب يدرجه فاز يكمرحله  ينا يخروج. گيرد يمانجام 

  .كند يم تعيين فازي مجموعه در را ورودي عضويت
 براي فازي عملگرهايدر اين مرحله از  ) :اي ؛و( يعملگرها بردن كار به -

 قسمت درستي درجه عنوان به عدد يك توليد و ها بخش درستي درجه تركيب
. شود يم اعمال خروجي تابع به فرايند اين از حاصل عدد. شود يم استفاده فرض

 عملگرها تبيين براي »يا« و »و« منطقي عملگرهاي از توان يم راستا، اين در
 .نمود استفاده

 مشخص قاعده هر وزندر اين مرحله : يجهنت به مقدمه از استنتاج -
 مقدار روي بر بوده كه 1 و 0 مابين وزني داراي شده يفرتع قاعده هر. شود يم
 به مناسب مقادير تخصيص از پس. گردد يم اعمال فرض قسمت از آمده دست به

 يك اين امر نتيجه. شود يم سازي پياده داللت روش ،قواعد از يك هر يها وزن
 داللت فرايند ورودي. باشد يم عضويت تابع توسط شده تعيين فازي مجموعه

 . باشد يم فازي مجموعه يك آن خروجي و عدد يك
بر  يماتتصم ياستنتاج فاز يستماز آن جا كه در س: ينقوان يجنتا يبترك -

 تا شوند يببا هم ترك يستي، لذا قواعد باشود يمهمه قواعد اتخاذ  يابياساس ارز
 يكاز قواعد با هم در قالب  يكهر  يارائه دهنده خروج يفاز يها مجموعه

هر  ياز هب يمجموعه فاز يكمرحله،  ينا يخروج. شوند يبترك يمجموعه فاز
 .  باشد يم يخروج يرمتغ
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)FLow(متو ،
ي تعريف شده

به قواعد استن
شو يمه بيان

واعد منطق فاز
 در حقيقت نح

____________

گا پنجفازي  
از عضو يا جه
اشاره شده د ه

فازي يها وعه
. گرفته است

تواب – 2شكل

(عضويت كم
فازي يها وعه

 استنتاج فازي
ل فازي نياز ب

آنگاه-كل اگر
ز است تا قو

اين قواعد. د

48  ________

يها مجموعه
درجتوابع، با 

گانه سهتوابع 
مجمويك از 

استفاده قرار
  

  
براي توابع ع

مجمويك از 

تعريف قواعد
براي استدالل
فازي به شك
پژوهش، نياز
تعريف شوند
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كيفيت بر  ها آنگذاري  يرتأثدر سيستم استنتاج فازي با يكديگر و نحوه 
 يها دادهبه عبارت ديگر، . كند يمرا توصيف  ديجيتال يها كتابخانه يتسا وب

خروجي تبديل  يها دادهورودي سيستم استنتاج فازي از طريق اين قواعد به 
ه اول استفاده شد، به براي طراحي اوليه قواعد فازي، از تحليل پرسشنام. شود يم

مرتبط با  يها شاخصاين صورت كه با محاسبه ميانگين امتيازات هر يك از 
 ها آنبراي هر يك از  ها شاخصعوامل چهارگانه اصلي پژوهش، ميانگين كل 

سپس وزن هر يك از عوامل چهارگانه نسبت به هم با در نظر گرفتن . بدست آمد
با كمك اين الگوريتم ساده، . محاسبه گرديد ها آنميانگين محاسبه شده براي 

در تعريف قواعد، براي هر يك از . قاعده فازي منطقي تدوين شد 14تعداد 
بهره گرفته شده  »زياد«و  »متوسط«، »كم« يذكر شده از عبارات كالم يها مجموعه

  .دهد يمقواعد فازي طراحي شده را نشان  3جدول . است
قرار  يدو تائ يمورد بررس مطلع در حوزه كتابداري قواعد توسط خبرگان اين
خبرگان شامل افرادي هستند كه مسلط به حوزه كتابداري بوده و با . اند گرفته

اين . مرتبط نيز آشنايي مطلوبي دارند هاي يتساوب  هاي يژگيوساختار و 
كشور شناسايي  يها كتابخانهو  ها دانشگاهمتخصصين از طريق جستجو در سطح 

 در پرسشنامه يك طي ،3 جدول در شده ارائه شرح همان به قواعد يهكل. اند شده
 مورد زير يها آزمون توسط گردآوري، از پس كه گرفتند قرار خبرگان اختيار

  :گرفتند قرار تائيد و سنجش
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  قواعد فازي تعريف شده براي سيستم استنتاج فازي پژوهش - 3جدول 

 شرح قواعد رديف

 .كيفيت ورود به سايت كم و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي باال استاگر  1

 .مرتبط كم و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي باال استهايينكلاگر كيفيت ورود به سايت و 2

مرتبط كم و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي متوسط هايينكلاگر كيفيت ورود به سايت، عضويت در سايت و 3
 .است

 .مرتبط كم و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي باال استهايينكلاگر كيفيت درباره ما و  4

 .باال استمحصوالت كم و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي / اگر كيفيت خدمات  5

 .متوسط و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي متوسط استجستجو اگر كيفيت  6

 .مرتبط متوسط و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي متوسط استهايينكلو جستجو اگر كيفيت  7

تماس با ما متوسط و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي اگر كيفيت ورود به سايت، عضويت در سايت، درباره ما و 8
 .پايين است

 .متوسط و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي پايين استااگر كيفيت ورود به سايت، عضويت در سايت، درباره م 9

 .و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي پايين استاگر كيفيت ورود به سايت، عضويت در سايت، درباره ما پايين 10

متوسط و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه جستجواگر كيفيت ورود به سايت، عضويت در سايت، تماس با ما كم، كيفيت 11
 .ارزيابي پايين است

م و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي متوسط خدمات ك/اگر كيفيت ورود به سايت، عضويت در سايت، محصوالت 12
 .است

 .مرتبط كم و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي پايين استهايينكلوجستجواگر كيفيت تماس با ما، 13

مرتبط متوسط و كيفيت  هايينكلخدمات و /اگر كيفيت ورود به سايت، درباره ما، تماس با ما كم، عضويت در سايت، محصوالت 14
 .ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي پايين است

 
 
 كرونباخ يآلفا يبضر از ،يبازگشت يها پرسشنامه ياييپا يينتع يبرا -

برابر با  پژوهش سؤال اين يبرا يبضر ينا مقدار كه آن به توجه با .شد استفاده
  .تاس برخوردار يقبولقابل  ياييپا از آزمون ،است 0.768

 شده يبررس يرنوفاسم-كولمگروف آزمون توسط ها داده يعتوز يتوضع -
 توجه با. باشد يم نرمال يعتوز از نمونه يعتوز بعيتتصفر اين آزمون  يهفرض. است

يع توز از خدماتيه كل ياز به ها داده يعتوز شد؛ مشخص آزمون ينا يجنتا به
 .كند ينم يتتبع نرمال
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  :نماي كلي قواعد فازي تعريف شده، در شكل زير ارائه شده است
  

   

  

  فازي تعريف شده براي سيستم استنتاج فازي پژوهشنماي كلي قواعد  .  3شكل
  

براي كه  ييها شاخص جهت شناساييناپارامتريك  يها آزموندر نتيجه، از 
راستا، از آزمون دوجمله  ينادر . ؛ استفاده گرديدبعدي مناسب هستند هاي يابيارز
هر شاخص،  يبرا. استفاده شده است يازامتبه حداقل  يابيدستسنجش  يبرا يا

 در نظر 5و  4 هاي ينهگز ينباز  ها پاسخدرصد  60 يدتائبه حداقل نسبت  يابيدست
به  يازدهيامتدر  كهاست  ينافرض صفر بر  يگردبه عبارت . گرفته شده است

 5و  4 هاي ينهگز، شامل يشترب ياو  ها پاسخدرصد از  60 كم، دست ها شاخص
پس از بررسي يك قاعده از مجموع قواعد شناسايي شده حذف . بوده است

  :قاعده حذف شده به شرح زير است. گرديد
خدمات /، عضويت در سايت، محصوالتتماس با مااگر كيفيت ورود به سايت، 

مرتبط متوسط و كيفيت ساير خدمات باال باشد، آنگاه نتيجه ارزيابي  هاي ينكلو 
  . تاس متوسط
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  پژوهش يهاافتهي
هر يك از سطر هاي . دهد يمسيستم استنتاج فازي پژوهش را نمايش  4شكل 

براي مثال هشت نمودار ريف اول، . باشد يمنمودار، نشان دهنده يك قاعده فازي 
همچنين هر ستون اين . نشان دهنده فرض و نتيجه مربوط به قاعده اول هستند

، هر يك از شود يمكه مشاهده  طور همان. باشد يمنمودار، مربوط به يك عامل 
زرد رنگ سمت چپ، مرتبط با يكي از عوامل اصلي سنجش ميزان  يها ستون

سمت چپ نمودار، نشان دهنده توابع  يها ستون. باشد يمكيفيت وب سايت 
ستون آخر نشان دهنده . هستند) "اگر"قسمت (د عضويت مربوط به فرض قواع

 يرمقادعوامل و . باشد يم) "آنگاه"قسمت (توابع عضويت مربوط به نتيجه قواعد 
در واقع خطوط قرمز . اند شدهنمايش داده  ها ستوندر باالي هر يك از  ها آنفعلي 

. اند كردهرنگ، نشان دهنده ميانگين امتيازاتي است كه هر يك از عوامل كسب 
ستون آبي رنگ سمت راست، نشان دهنده حاصل اعمال هر يك از قواعد فازي 

امتياز  طبق، فازي تعريف شده براي آن قاعده يها مجموعهبر روي هر يك از 
اتوماتيك توسط نرم  به صورتكه  شدبا يمكسب شده براي هر يك از عوامل 

در نهايت خروجي فازي . اند شدهمحاسبه  Centroidافزار و بر مبناي روش 
به صورت يك خط عمودي قطور ، )امتياز ارزيابي كيفيت وب سايت(شده زدايي 

  .شود يمروي نمودار انتهايي ستون سمت راست نمايش داده 
فازي طراحي شده قادر است تا بر اساس اعداد دريافتي به تفكيك هر سيستم 

، از قواعد فازي ارائه شده در جدول ها يوروديك از عوامل ارائه شده در بخش 
سپس بر . دهد يمرا انجام  ها يخروجاستفاده نموده و محاسبات مربوط به  3

براي محاسبه امتياز نهايي  centroidمحاسبه شده، از روش  هاي يخروجاساس 
استفاده نموده و وضعيت كلي سايت را عالوه بر وضعيت مربوط به هر يك از 

ياري  ها يتسااين سيستم به كاربران و مديران . قواعد به كاربر ارائه نمايد
مورد پذيرش در  وب سايت را بر اساس معيارهايفازي تا ارزيابي  رساند يم

. انجام داده و تقريب بهتري از وضعيت وب سايت ايجاد نمايد المللي   بين سطح
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، سنجش مجدد قابل انجام بوده و يابد يمهمچنين به هر ميزان كه سايت بهبود 
 شود يمكه هر مرتبه به سيستم ارائه  ييها دادهامكان بهبود وب سايت بر اساس 

   .نيز وجود خواهد داشت
  سيستم استنتاج فازي طراحي نهايي  – 4شكل

  يريگيجهبحث و نت
 ياطالعات هاي يستمس ترين ياصلاز  يكير به عنوان ياخ يها سالدر  ها يتساوب 

از افراد و  يعيف وسيارائه خدمات به ط ها آنجاد ياز ا يشناخته شده وهدف اصل
جاد ارزش افزوده يد با هدف ايبا ها يتساانواع خدمات در وب . باشد يمكاربران 

از وب  يمجموعه ا يبا بررس. ارائه گردد يستم اطالعاتيكاربر و س يبرا
و با  اند يدهگرداستخراج  ها يتساخدمات پر كاربرد وب  يرانيا هاي يتسا

و  يشانون خدمات اساس يل محتوا و آنتروپينسبت تحل هاي يكتكناستفاده از 
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 يها كتابخانه هاي يتساوب  يطراح يبرا ينيمع يدند تا مبنايگرد ييمعتبر شناسا
 يانجام محاسبات بر رو يبرا يبه عنوان روش يفاز منطق. گردد يجادا يجيتالد

استفاده  يرنظ يمتعدد يلدال. رود يمبه شمار  ينانعدم اطم يطدر شرا يممفاه
از  تر مهمو  يچيده،پ يخط يرتوابع غ يمدل ساز يتقابل يري،آسان، انعطاف پذ

 يشاز پ يشاستفاده از آن را ب يعيزبان طب يبر مبنا يهمه استوار بودن منطق فاز
  . مورد توجه قرار داده است

وب  يطراحارزيابي و بهبود در  تواند يمسيستم طراحي شده در اين تحقيق 
فراهم كردن خدمات . گيرد قرار استفاده مورد يكالكترون يها كتابخانه يتسا

وب  ينه طراحان اياول، مبنا و گام مطلوب به صورت شده ييشناسا ياساس
عوامل هوشمند همچنين استفاده از . رود يمآن به شمار  يجادا يدر راستا ها يتسا

كاربرد  يتن قابليمتنوع خود و همچن يو كاركردها ها يژگيوبه جهت  ينرم افزار
اد شده با ارزش افزوده يخدمات بهبود و گسترش در  توانند يم يبر،سا يدر فضا
و امتياز اختصاص يافته از طريق سيستم استنتاج فازي را  رسان باشند ياريبيشتر 

نتايج حاصل از اين تحقيق منجر به ايجاد سيستمي جهت مقايسه . افزايش دهند
در انتهاي اين بنابراين . ديجيتال گرديده است يها كتابخانه هاي يتسامستمر وب 

ديجيتال در ايران توسط  يها كتابخانهكه وب سايت  شود يمپژوهش پيشنهاد 
قرار گيرند تا كيفيت اين مقايسه اي راحي شده مورد بررسي و ارزيابي سيستم ط

   .نيز فراهم گردد ها آنو امكان ايجاد رقابت بين  گشتهتعيين  ها يتساگونه از وب 
  
  
  

 
1 Content Validity Ratio (CVR) 
2 Shannon Entropy 
3 Rungtusanatham 
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 منابع
 فرآيند كنترل مدل ارائه). 1388(فاروق  اُف، كاظم محمدرحيم؛ رضا؛ رمضانيان، پور، اسماعيل

 صنعتي، مديريت نشريه. محصول نقصهاي تعداد كنترلبراي  فازي مد روش با فازي آماري
1)2: ( 3 -18.  

تحليلي : مديريت دانش و سازمان يادگيرنده). 1388(انواري رستمي، علي اصغر؛ شهابي، بهنام 
: 2فصلنامه علمي پژوهشي مديريت فناوري اطالعات، . بر نقش مستندسازي دانش و تجربه

3-18 . 
ها توسط كودكتن و ) وب سايت(ارزيابي تارنما ). 1387(علي پشوتني زاده، ميترا؛ منصوري، 

 .50-37: 24) 1(علوم و فناوري اطالعات، . نوجوانان و كتابداران كودك و نوجوان
 هاي پروژه در ريسك بندي رتبه فازي مدل ارائه). 1387(زنوز، رضا  يوسفي احمد؛ جعفرنژاد،

 .38-1، 21) 1(صنعتي،  مديريت نشريه. پتروپارس حفاري شركت
تاثير اشتراك دانش بر توفيق در برون سپاري ). 1387(رهنورد، فرج اله؛ خاوندكار، جليل  

 . 64-49: 1فصلنامه علمي پژوهشي مديريت فناوري اطالعات، . خدمات فناوري اطالعات
 وب پركاربرد خدمات تأثير جامع بررسي). 1390(فرزانه، ماندانا  ايمان؛ واناني، رئيسي

 .54-7، 37) 3(اطالعات،  فناوري مديريت. ها آن بر كيفيت خبري هاي سايت
ارزيابي ظاهري، ضريب تاثير گذاري و ميزان بازديد ). 1388(منش، محمد امين؛ ديدگاه، فرشته 

 .191-169) : 3(15پيام كتابخانه، . هاي علوم پزشكي ايران هاي دانشگاه از وب سايت
 محتواي مطرح و ساختاري هاي ويژگي بررسي) . 1387(مريم  صابري، عبدالحسين؛ پهلو، فرج

 و متخصصان كاربران ديدگاه از ايران هاي دانشگاهي هاي كتابخانه سايت وب طراحي در
 .126-107: 14)4(كتابخانه،  پيام. ها سايت وب اين طراح ايراني

 ارزيابيمدل  طراحي). 1388( اله رهقي، سيف لطفي، محمد رضا؛ رشيدي، عليرضا؛ قادري
: 2اي،  رشد آموزش فني و حرفه. شهر تهران حسابداري بندي هنرآموزان رتبه و عملكرد

14-25. 
هاي يك مركز  رتبه بندي پژوهشكده). 1387... (محامدپور، مريم؛ اصغري زاده، عزت ا

هاي مديريت،  پژوهش. ORESTEتحقيقاتي از طريق روش تصميم گيري چندشاخصه 
1 :217-233. 

براي  MAUT  و MBSC هاي تلفيق مدل). 1387... (مريم؛ اصغري زاده، عزت ا محامدپور،
سومين . هاي مركز تحقيقات مخابرات ايران بندي پژوهشكده ارزيابي عملكرد و رتبه

 .1-18: كنفرانس ملي مديريت عملكرد



  1389،زمستان 54رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ______________________   56

 
 جامع آرماني ريزي برنامه مدل ارائه). 1389(بالغ، هادي  قره حيدري سعيد؛ رباني، محب

- 48 : 18، )پژوهشگر(مديريت  نفت، فصلنامه پااليش صنعت در فازي رويكرد با توليد
60. 

طراحي كتابخانه ديجيتال شبكه ملي فناوري ). 1387(مهربان، سحر؛ حسن الريجاني، حجت اله 
) : 3). (علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(دانش شناسي نانو، فصلنامه 

101-115. 
 تطبيقي ارزيابي در مؤلفه ).1389(كوهبناني، سميه  اسماعيل، صديقه؛ كاظمي محمد

 و عراق ايران، اسالمي كشورهاي جمهوري هاي ملي كتابخانه ياه سايت وب كاربردپذيري
:   11،)اطالعات فناوري و رساني اطالع و كتابداري علوم(شناسي  دانش فصلنامه. تركيه

3-18. 
ارائه يك مدل فازي ). 1388(مختاري، ميكائيل، حسين زاده لطفي، فرهاد؛ وحيدي، عليرضا 

 .47-33:  20) 6( ،دي    رياضيات كاربر. براي اندازه گيري رضايت شغلي اساتيد دانشگاه
هاي طراحي و ارزيابي  شاخص). 1388(نادي راوندي، سميه؛ حاجي زين العابديني، محسن 

 .48-37: 12) 38(مديريت سالمت، . هاي ديجيتالي كتابخانه
فصلنامه علمي كتابخانه مركزي و مركز اسناد . كتابخانه ديجيتال). 1387(يزدان شناس، هديه 

  16.-9: 1، دانشگاه علوم پزشكي كرمان
هاي  هاي مناسب براي سيستم ارائه ويژگي) 1388(فرد، مهرداد؛ فدايي، غالمرضا يوسفي 

هاي دانشگاهي ايران بر اساس عناصر مطرح در  هاي كتابخانه مديريت محتواي وب سايت
  .93-65: 15) 1. (پيام كتابخانه. هاي دانشگاهي دنيا هاي كتابخانه وب سايت

Chan, C.-C.H., Cheng, C-B. & Hsu, C-H. (2007). Bargaining 
strategy formulation with CRM for an e-commerce agent. 
Electronic Commerce Research and Applications, 6(4) : 490–498. 

Chang, C. C. & Lin, I.C. (2003). The strategy of reducing the 
location update traffic using forwarding pointers in virtual layer 
architecture. Computer Standards & Interfaces, 25(5) : 501-513. 

Chen, R-S. & Chen, D-K. (2008). Apply ontology and agent 
technology to construct virtual observatory. Expert Systems with 
Applications, 34(3) : 2019–2028. 

Choi, B., Hong, J. W., Lee, C. & Lee, H. (2010). Deriving web usage 
strategies for online sales: A decision framework and empirical 
exploration. Expert Systems with Applications, 37(5) : 3695-3705. 



 57   ___________________   ...هاي كتابخانه سايت وب كيفيت ميزان ارزيابي براي كاربردي سيستمي ارائه

 
Djamasbi, S., Siegel, M., Tullis, T. & Generation, Y. (2010). Web 

design, and eye tracking. Int. J. Human-Computer Studies, 68(5) : 
307-323. 

Éthier, J., Hadaya, P.,; Talbot, J. & Cadieux, J. (2008). Interface 
design and emotions experienced on B2C Web sites: Empirical 
testing of a research model. Computers in Human Behavior, 24(6) : 
2771–2791. 

Guasch, J.C. & Ugas, L. (2007). The Digital Gap in Maracaibo city 
in Venezuela. Telematics and Informatics, 24(1) : 41-47. 

Hernández, B., Jiméneza, J. & Martín, M. J.(2009). Key website next 
factors in e-business strategy. International Journal of Information 
Management, 29(5) : 362-371. 

Janssen, M., Chun, S. A. & Garcia, J. R. G. (2009). Building the next 
generation of digital government infrastructures. Government 
Information Quarterly, 26(2) : 233- 237. 

Paquette, S., Jaeger, P. T. & Wilson, S. C. (2010). Identifying the 
security risks associated with governmental use of cloud 
computing. Government Information, 27(3) : 245-253. 

Paul, S., Pan, J. & Jain, R. (2011). Architectures for the future 
networks and the next generation Internet: A survey. Computer 
Communications, 34(1) : 2-42. 

Rungtusanatham, M. (1998). Let’s Not Overlook Content Validity; 
Decision Line, 10-13. 

Tan, G. W. & Wei, K. K. (2006). An empirical study of Web 
browsing behaviour: Towards an effective Website design. 
Electronic Commerce Research and Applications, 5(4) : 261-271. 

Telang, R. & Mukhopadhyay, T. (2005). Drivers of Web portal use. 
Electronic Commerce Research and Applications, 4(1) : 49–65. 

Wang, S. (2001). Toward a general model for web-based 
information systems. International Journal of Information 
Management, 21(5) :. 385–396. 

Yang, S-Y. (2008). An ontological website models-supported search 
agent for web services. Expert Systems with Applications, 35(4) : 
2056–2073. 

 Yen, B., Hub, P. J. H., & Wanga, M. (2007). Toward an analytical 
approach for effective Web site design: A framework for modeling, 
evaluation and enhancement. Electronic Commerce Research and 
Applications, 6(2) , 159-170. 

  
  



  1389،زمستان 54رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ______________________   58

 
  ضميمه

هاي ديجيتال بررسي شده و ليست خدمات استخراج شده در  هاي كتابخانه ليست وب سايت
 . هر كدام به ترتيب در جداول ضميمه ذيل آورده شده است

  در ايران هاي ديجيتال هاي كتابخانه ليست وب سايت -1ضميمه
www.irvl.net www.aftab.ir/e-library
www.kitablar.org www.digitallib.aut.ac.ir/default.aspx
www.did.ir www.dl.ical.ir
www.dlib.ir/fa/index.aspx www.217.219.14.83/default.aspx
www.parstech.org www.irpdf.com
www.diglib.tums.ac.ir www.hamketab.ir
www.bayaz.ir www.srlst.com
www.irandoc.ac.ir/library www.tebyan-golestan.ir
www.payambarazam.ir/books www.library.aut.ac.ir
www.ghafaseh.ir www.rose-net.co.ir
www.irebooks.com www.iranbar.org/pltren.php
www.98ia.com/index.html www.srlst.com
www.aryapdf.com www.ebookpars.com
www.nlai.ir www.datiki.com
www.dlib.ut.ac.ir www.library.iust.ac.ir
www.yasoob.com www.lib.istt.ir/Default.aspx

  
  ها هاي ديجيتال در ايران و فراواني آن هاي كتابخانه ليست خدمات در وب سايت -2ضميمه 

  
 زمان ورود به سايت 2  پرسش و پاسخ 5 آرشيو 12 

 وبالگ 2  پست الكترونيك 7 انتخاب زبان 13 
 اتاق گفت و گو 4  اعالنات 8 اخبار 15 

 پشتيباني 4  سواالت متداول 8 ورود به سايت/عضويت 16 
 پيشنهادات 4  نقشه سايت 9 درباره ما 20 

 تاريخ ورود به سايت 4  RSS  10 تماس با ما 25 
 قوانين و مقررات 4  آمار سايت 10 جست و جو 27 

 هاگروه 4  هاترينپر بيننده 10 مرتبطهايلينك 27 
 نظر سنجي 4  راهنمايي 10 خدمات/محصوالت 28 
 اخبار سايت 5  تبليغات 11

 


