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 دهیچک

 یمؤثر بر تعامل در وب )موردمطالعه کتابخانه مل تیساوب -رابط کاربر  یهامؤلفه ریتأث نییتع هدف:

 ست.اطالعات ا یابیجهت باز تیسااستفاده کاربران از وب زانی( بر مرانیا یاسالم یجمهور

از نوع  یفیک در مرحله یریگبوده و  نمونه ی، خبرگان کتابخانه مل یفیدر قسمت ک یجامعه آمار :روش

 یتمام ،یجامعه آمار زین یمشخص شد. در قسمت کم ینظر تیها بر اساس کفامند و تعداد نمونههدف

 نیآمد.  همچن دستنفر به  384شهر تهران بود که بر اساس جدول مورگان تعداد ن  یکاربران کتابخانه مل

افزار نرم  ،یساختار و با استفاده از مدل معادالت یق ساخته گردآورها با استفاده از  پرسشنامه محقداده

 شد. لیتحل زرلیاس اس،  و ل یاس پ

بر تعامل در وب  تیساوب -رابط کاربر  یهامؤلفه رینشان داد که تأث یمعادالت ساختار جینتا :هاافتهی

 زشیدر انگ ریأثت نیشتریب تیساوب یفن یطراح دمنیآزمون فر جیمثبت و معنادار است و با توجه به نتا

 را داشته است. یکتابخانه مل تیسافاده از وبکاربران به است

کتابخانه  تیساها از وبموردمطالعه در استفاده مجدد آن یهامؤلفه یازنظر کاربران، تمام  اثراصالت 

در زمان  یخانه ملطراحان و کارشناسان کتاب شود،کهیم هیهستند. لذا توص ییباال اریبس تیاهم یدارا یمل

ل کاربر مدار پژوهش و اصو نیدر ا دهشمطرح یارهایتوجه خود را  به مع تایسوب–رابط کاربر  یطراح

 .ندیبودن معطوف نما

 یکتابخانه مل تیساوب ،یتعامل ی، تعامل در وب، طراح تیساوب -رابط کاربر  :یدیکل یهاواژه

 رانیا
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 مقدمه

ت. این طراحی سایت، مواردی را سایت، فرآیند پیوند دنیای دیجیتال به کاربر اسطراحی تعاملی وب

کند تا با شود. این ارتباط و پیوند به کاربر کمک مینمایش رؤیت مینماید که در صفحهدهی میسازمان

های همراه، ارتباط و تعامل برقرار کرده ها و تلفنها در دسک تاپمحصوالت دیجیتالی نظیر وب سایت

(. طراحی تعاملی فرآیندی است که در آن طراح به 2020 ،1و از آن استفاده کنند )ماسون  و همکاران

پردازد. این نوع طراحی از ایجاد رابط وب جذاب با استفاده از منطق و تمرکز بر رفتار و اعمال کاربر می

ی کاربری خوب استفاده تکنولوژی و اصول برقراری ارتباط درست با مخاطب برای ایجاد یک تجربه

صورت تعاملی معموالً شامل سطوح مختلف (. طراحی سایت به2020، 2کند )ژانگ و همکارانمی

سایت را های مختلف است که امکان تعامل کاربر با وبها و ویژگینویسی و ایجاد اسکریپتبرنامه

طور دقیق قوانینی برای (. طی طراحی سایت تعاملی، به2020، 3کند )لی و همکارانسادگی فراهم میبه

شود، که کاربران به سهولت قادر به درج نظر و پیشنهاد ران بسته به نوع کاربر تعیین مینحوه عملکرد کارب

هایی که سایتبه موازات افزایش تعداد وب (.2020، 4ها هستند )دوان و همکارانو گفتگو و تعامل آن

ازپیش بیششود، توجه به مبانی و اصول علمی طراحی محیط رابط کاربر نیز در کشور طراحی و تولید می

که طوریمشاهده است، به(. رابط کاربری لمس کردنی و قابل2001، 5شود )الماربااهمیت شمرده می

( و 2018، 6)جوکنین، سیلونونین و کوجاال ها با سایت تعامل و ارتباط یابندتوانند از طریق آنکاربران می

پردازد، است که کاربر به تعامل با آن میترین بخش در تعامل بین انسان، رایانه و پایگاه اطالعاتی مهم

شود که کاربر بتواند از پایگاه اطالعاتی، گذارد و سبب میبنابراین تأثیر ذهنی و عینی فراوانی بر کاربر می

های آن در رو توجه به ویژگیشناخت درستی به دست آورد و به نحو شایسته از آن استفاده کند. ازاین

شود، کاربران مسیر خود را در است، زیرا یک رابط کاربر مناسب باعث می زمان طراحی الزم و ضروری

ها به علت ضعف شاخص کاربران در بعضی از پایگاه (2016، 7)اسالم های اطالعاتی بهتر بشناسندپایگاه

رو توجه رسند. ازاینمثال قابلیت جستجوی مناسب( به اطالعات مناسب خود نمیعنوانرابط کاربری ) به

گیری هر چه مؤثرتر از پایگاهمنظور بهرهها بههایی در طراحی سایتضرورت و وجود عناصر و ویژگیبه

توان (. با توجه به این می2011، 8شده است )باسکار و همکارانهای اطالعاتی، امری الزم و ضروری تبدیل

ند و طراحی و کیفیت کاثربخشی رابط کاربر نقش مهمی در موفقیت ارتباط تعاملی بازی می گفت که

_______________________________________________________________ 
1 Masson et all  

2 Zhang et all 

3 Lee et all 

4 Duan et all 

5 Lamar 

6 Jokinen, Silvennoinen & Kujala 

7 Islam 

8 Bhaskar 
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گذارد؛ بنابراین زمانی که همه صورت مستقیم در بازیابی اطالعات موردنظر تأثیر مییک رابط کاربر به

های اطالعاتی رعایت شده باشند، باعث افزایش موفقیت جستجوها، این معیارها در طراحی رابط پایگاه

های اخیر در رابطه با این زمینه (. پژوهش2017، 1شوند )بولینیتر بازیابی اطالعات میانجام بهتر و سریع

های کاربری که خوشایند و جذاب هستند، در پایگاه اطالعاتی نیز نشان داده است که کاربران به رابط

های موردنیاز تک ویژگیدهند؛ بنابراین باید در زمان طراحی رابط کاربر به تکگرایش بیشتری نشان می

ترین عامل تعیین عنوان مهم(. بعضی از نویسندگان، نیز از رابط به1999، 2در آن توجه شود )دیکس

های اطالعاتی رو رابط کاربر در نظامازاین (.2003، 3و واگان کنند )بیرموفقیت یا شکست نظام یاد می

ود ی ساختار و ارتباط اطالعات موجدهندهکننده اندیشه و فکر طراح، نشاناهمیت زیادی دارد، زیرا منتقل

شود تا کاربر از پایگاه اطالعاتی پذیر کننده اطالعات برای کاربران است و باعث میدر نظام و دسترس

(. ازآنجاکه رابط 1393نیا و گودرزیان، شناخت درستی پیدا کند و به نحوی شایسته از آن بهره ببرد )فهیم

ن به اطالعات موردنیاز محسوب های اطالعاتی عامل مهمی در تسهیل دستیابی کاربراکاربر در پایگاه

های آن بر جستجو و بازیابی منابع حائز اهمیت است شود، بررسی رابط کاربر و تأثیر ویژگیمی

های آسان در راستای (.  حال ضمن اینکه در راستای دیجیتالی سازی منابع و دسترسی1395)میرحسینی، 

تواند تابخانه مادر با ایجاد سامانه دیجیتال میعنوان کارائه خدمات پیوسته و بر خط، کتابخانه ملی به

ای را پدید آورد که همه آحاد جامعه در هر جای کشور و در هر زمان از اطالعات موجود در زمینه

کتابخانه استفاده کنند که ممکن است منجر به گسترش عدالت اجتماعی شود. طبیعی است در این زمینه، 

ی مجموعه و خدمات خود به طراحی خدمات مناسب و در خور و شایسته سازبرای دستیابی به منابع و غنی

سازی منابع و عدالت اجتماعی و مناسب با سلیقه کاربران اقدام نماید. لذا با توجه به اهمیت مباحث دیجیتال

های رابط کاربر و خدمات و کمبود منابع موجود در کشور این پژوهش درصدد است تا تأثیر مؤلفه

شده توسط کتابخانه ملی بر تعامل در وب  را ازنظران کاربران این کتابخانه بسنجد و ائهسایت اروب

سایت مناسب به جذب کاربران مشخص نماید این کتابخانه تا چه حد توانسته است از طریق طراحی وب

 اقدام نماید؟

 پیشینه تحقیق 

افت شده به مشتری بر ریسک دریارزیابی اثرات تجرکه به   ( در پژوهشی1398فریدچهر و تیموریان)

سایت و روابط اجتماعی پایدار پرداخته بودند به این نتیجه دست یافتند که مشتری، بازدید دوباره از وب

شده و رضایتمندی، بازدید دوباره از واسطه متغیرهای اعتماد و ارزش ادراکتوانند بهتجربه مشتری می

 سایت را برای کاربران محقق نماید.

_______________________________________________________________ 
1 Bollini 

2 Dix 

3 Beier & Vaughan 
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سایت، بر کیفیت ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که کیفیت طراحی وب1396و سالمی )میری 

طور مستقیم و بر میزان رضایت و درنتیجه تبلیغات کالمی درک شده اطالعات و سودمندی درک شده به

 طور غیرمستقیم اثر دارد.سایت، بهمثبت از وب

عنوان عاملی سایت، بهن نتیجه دست یافتند که کیفیت وب( در پژوهشی به ای1395ریخته گران و حریری )

شده است و رابط کاربری سایت در جذب کاربران به سایت برای حفظ و افزایش وفاداری مشتریان شناخته

 گذارد.ها با سایت تأثیر مستقیم میو افزایش تعامل آن

یجه رسیدند که رابط ن به این نتهای ایرا( با بررسی رابط کاربری وب سایت1395سلجوقی و همکاران )

آمده، چنین دستهای کشور، تا حدودی مطلوب است و با توجه به امتیازات بهکاربری در وب سایت

یشتری نیاز به توجه ب« پاسخگویی و تعامل با کاربر»و « رهنمونی و راهنمایی»شود که دو معیار استنباط می

 دارند.

تواند ی نیز در پژوهش خود دریافتند که رابط کاربری سایت می( در پژوهش2018و همکاران ) 1آلریانی

تنوع کاربران سایت را افزایش دهد، و سهولت دسترسی به منوها و بازخورد گرفتن از سایت و زیبایی 

 های رابط کاربری ازنظر کاربران تعیین شدند.ترین مؤلفهظاهر سایت مهم

طراحی واسط کاربری سایت برای کاربران چندزبانه به   ( در پژوهشی با بررسی2018و همکاران ) 2میراز

های رابط کاربری سایت عبارت از عامیانه بودن ، واضح بودن ، واکنش این نتیجه دست یافتند که مؤلفه

 گراب بودن ، ساده بودن هستند.

کتابخانه سایت های تعاملی بودن سایت بر کیفیت وب( در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مؤلفه2018) 3سرکار

آوری اطالعات و بازی ارتباط متقابل، اتصال، جمع -یافته است که  چهار بعد تعاملی به این نتیجه دست

 سایت کتابخانه دارد،  توجهی بر کیفیت وبتأثیر قابل -

های رابط کاربری سایت کتابخانه شامل یافت که مؤلفه( در پژوهش خود به این نتیجه دست2017)4ساده 

های عضویت، تمدید عضویت، اخذ یا تحویل کتاب، تمدید مهلت تحویل کتاب ماژول : طراحی

فهم برای اخذشده، درگاه پرداخت اینترنتی، درخواست کتاب، همچنین طراحی جذاب، نویگیشن قابل

ها و واکنش گرایی در ابزار موبایل و تبلت عموم کاربران، دسترسی سریع به پرکاربردترین ویژگی

 باشند.می

های دیجیتال را های رابط کاربری سایت کتابخانه( در پژوهش خود مؤلفه2017و همکاران ) 5ساستری

ها شامل : میزان دسترسی باال،، پاسخگویی به سؤاالت متداول کاربران، وبالگ کتابخانه، جستجوی کتاب

_______________________________________________________________ 
1. Aleryani 
2. Miraz 
3. Sarkar 
4. Sadeh 
5. Sastry 
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صفحات بر گری مناسب کاربران به صفحات، طراحی ساده و جذاب ها، هدایتدر سایت، صحت لینک

 شمرند.می

ای به این نتیجه های کتابخانه( در پژوهشی با بررسی تعامل کاربران با سایت : آینده سایت2017) 1لیو

رسیدند که رابط کاربر باید از طراحی مناسبی برخوردار باشد تا کاربر در حین استفاده از آن دچار مشکل 

 حس مطلوب و خوبی را تجربه کند.سایت کتابخانه نشود و بتواند حین استفاده از وب

 -های رابط کاربر یک از تحقیقات صورت گرفته به تعیین مؤلفهدر هیچدهد که ها نشان میمطالعه پیشینه

ین اسایت مؤثر بر تعامل در وب)موردمطالعه کتابخانه ملی(پرداخته نشده است که خأل تحقیقاتی در وب

سایت پرداخته بو-های رابط کاربرها به استخراج مؤلفهششود و تنها در اغلب پژوهزمینه احساس می

 شده است.  

 های تحقیقفرضیه

 شده است. فرضیه به شرح ذیل مطرح 5بر اساس مصاحبه با خبرگان کتابخانه ملی

 سایت کتابخانه ملی تأثیرگذار است.معیارهای ظاهر و زیبایی بر استفاده کاربران از وب

 سایت کتابخانه ملی تأثیرگذار است.کاربرپسندی بر استفاده کاربران از وبمعیارهای کاربردی بودن و 

 سایت کتابخانه ملی تأثیرگذار است.معیارهای راهنمایی و پاسخگویی بر استفاده کاربران از وب

 سایت کتابخانه ملی تأثیرگذار است.معیارهای پاسخگویی بر استفاده کاربران از وب

 سایت کتابخانه ملی تأثیرگذار است.تفاده کاربران از وبمعیارهای طراحی فنی بر اس

 

 شناسی تحقیقروش

ای است که به روش پیمایشی توصیفی این پژوهش ازنظر ابزار مورداستفاده، یک پژوهش دومرحله

آوری اطالعات از طریق مصاحبه انجام شد. گرفته است. در مرحلۀ اول پژوهش کیفی بوده و جمعانجام

ن تمامی افرادی در مرحله اول شامل خبرگان کتابخانه ملی است: )در اینجا منظور از خبرگاجامعه آماری 

نظر هستند. بنابراین جامعه آماری مطالعه در مرحله اول را مدیران، است که در مورد یک موضوع صاحب

شد، در این گیری هدفمند استفاده گیری از نمونهدهند(، و برای نمونهکارمندان و متخصصین تشکیل می

د. در مرحلۀ دوم پژوهش که کمّی یها بر اساس کفایت نظری مشخص گردگیری تعداد نمونهنوع نمونه

ه ملی شهر تهران است از پرسشنامه استفاده شد. در قسمت کمّی نیز جامعه آماری، تمامی کاربران کتابخان

عنوان جامعه در نظر نفر به 384اس جدول مورگان تعداد صورت تصادفی بر اساست که برحسب نمونه به

 ع کاربردی است.این تحقیق در مرحله کیفی از نوع بنیادی )اکتشافی( و در مرحله کمّی از نو .گرفته شد

 ها روش گردآوری داده

_______________________________________________________________ 
1. Liu 
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روش مصاحبه: در این مرحله ابتدا پژوهشگر با خبرگان کتابخانه ملی به مصاحبه رودررو پرداخت. در 

ها؛ پژوهشگر به بررسی پرسش و پاسخ صورت گرفت. پس از اتمام مصاحبهصورت اینجا مصاحبه به

 ها اقدام های تکراری به کدبندی پاسخشده پرداخت و پس از حذف پاسخهای انجامتک مصاحبهبهتک
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 هاگویه ابعاد هامؤلفه 

 1-5 طیف رنگی مناسب ظاهر و زیبایی رابط کاربری سایت

 اصول نوشتاری

 ی محتوا و رسانههمخوان

 تصاویر با وضوح

 قالب مناسب صفحه

 کاربردی بودن و کاربرپسندی

 

 6-9 اتپذیری به کلیه صفحدسترس

 پذیری به اطالعاتدسترس

 سهولت استفاده

 سازگاری با مرورگرها

 10-16 لینک دهی به مطالب راهنمایی

 جستوی ساده در سایت

 فتهجستجوی پیشر

 نقشه سایت

 آمار بازدیدها

 فهمص و قابلهای خطای مشخپیام

 آموزش به کاربران

 17-21 زمان دریافت پاسخ پاسخگویی

 های ارتباطیکانال

 نظرسنجی

 عضویت کاربران

 تعبیه بولتن یا تابلو اعالنات

 22-27 سرعت بارگزاری سایت طراحی فنی

 ین بودن زمان دانلود از سایتپای

 سازگاری با تلفن همراه

 هاکار کردن تمامی لینک

 قابلیت اطمینان سایت

 در دسترس بودن همیشگی سایت

 28-36 درخواست کتاب از سایت  تعامل در وب

 گفتگوی آنالین

 های آموزشی آنالینشرکت در دوره

 ایانتخاب منابع کتابخانهاخذ مشاوره آنالین در 

 شده در سایتدسترسی به محتواهای دیجیتال ارائه

 هدایت کاربران به صفحات دیگر

 ترغیب کاربران به نظر دادن

 ترغیب کاربران به عضویت

 ترغیب کاربران به تماس
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نتایج نهایی  1گردید که در جدول نامه پژوهش تهیه مانده، پرسشهای باقینمود. در مرحله بعد از مؤلفه

 مشاهده است. نامه قابلگویه در قالب پرسش 36مؤلفه و   5از مصاحبه با خبرگان، شامل 

ها در قالب پرسشنامه درآمد های اولیه و ثانویه مصاحبهروش میدانی: در این مرحله نیز پس از کدگذاری

ها در حال از نظرات آزمودنیآن پاسخ دهند و درعینملی ایران خواسته شد تا به  و از کاربران کتابخانه

منظور دریافت نظرات کاربران کتابخانه ملی با مراجعه ذکر است بهسطوح مختلف استفاده شد. . قابل

ها پاسخ دهند. بنابراین جهت نامهصورت مکرر به این مرکز تقاضا شد تا کاربران به پرسشحضوری به

صورت حضوری به این مرکز مراجعه نمودند که معموالً لی به کاربرانی که بهنظرسنجی کاربران کتابخانه م

 به خاطر اینکه این مرکز در شهر تهران قرار دارد همگی ساکنان شهر تهران بودند اکتفا گردید.

سایت مؤثر بر تعامل در وب پرسشنامه های رابط کاربر در وبهای مؤلفهمنظور سنجش درک ویژگیبه

گزینه را پیرامون وضعیت موجود و  5گویه که هرسوال  36های بسته بر مبنای کدگذاری در از نوع سؤال

کند طراحی شد. در این تحقیق جهت سنجش روایی ابزار سعی گزینه پیرامون وضعیت مطلوب ارائه می 5

را در ها، محقق آن شد روایی محتوایی پرسشنامه مذکور موردبررسی قرار گیرد. پس از تدوین پرسشنامه

مذکور، اقدامات اصالحی  اختیار تعدادی از خبرگان کتابخانه ملی قرار داده شد و پس از اخذ نظرات جمع

، با نظر نهایی استاد محترم راهنما انجام گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه، نیز از طریق آلفای در پرسشنامه

 آمده است.   2کرونباخ محاسبه شد، که نتایج آن در جدول 

 . ضرایب آلفای کرونباخ2ول جد

 آلفای کرونباخ متغیر

 743/0 ظاهر و زیبایی
 685/0 کاربردی بودن و کاربرپسندی

 695/0 راهنمایی

 704/0 پاسخگویی

 629/0 طراحی فنی

 661/0 تعامل در وب

 709/0 کل پرسشنامه

 

 تحلیل عامل تاییدی

تری بامتغیرهای اط قویتر باشد، پرسشنامه ارتبک نزدیکی درتحلیل عاملی تائیدی هرچه میزان بارعاملی به عدد

بارعاملی  .به معنای عدم ارتباط بین سؤاالت پرسشنامه با متغیراصلی است باشد صفر و اگر نزدیک به اصلی دارد

 تر مقداربه بیان دقیق. منفی به معنای معکوس بودن جهت اثرگذاری سؤاالت پرسشنامه بر متغیراصلی است

 3 نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق درجدول. باشد 5/0 ملی برای متغیرها باید بزرگترازبارهای عا

 ارائه شده است.
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 نتایج بارهای تحلیل عامل تاییدی -۳جدول 

 نتیجه سطح معناداری t-value بارعاملی گویه AVE مفهوم

 معنادار Q1 64/0 25/4 P<0.05 668/0 ظاهرو زیبایی

Q2 69/0 31/4 P<0.05 معنادار 

Q3 71/0 58/5 P<0.05 معنادار 

Q4 67/0 41/4 P<0.05 معنادار 

Q5 72/0 64/5 P<0.05 معنادار 

کاربردی بودن 

 و کاربرپسندی

688/0 Q6 64/0 94/4 P<0.05 معنادار 

Q7 69/0 15/5 P<0.05 معنادار 

Q8 66/0 94/4 P<0.05 معنادار 

Q9 61/0 37/5 P<0.05 معنادار 

 معنادار Q10 58/0 67/5 P<0.05 706/0 راهنمایی

Q11 64/0 95/5 P<0.05 معنادار 

Q12 69/0 81/4 P<0.05 معنادار 

Q13 61/0 69/5 P<0.05 معنادار 

Q14 66/0 94/5 P<0.05 معنادار 

Q15 67/0 94/6 P<0.05 معنادار 

Q16 62/0 96/5 P<0.05 معنادار 

 معنادار Q17 64/0 95/5 P<0.05 676/0 پاسخگویی

Q18 69/0 81/4 P<0.05 معنادار 

Q19 61/0 69/5 P<0.05 معنادار 

Q20 66/0 94/5 P<0.05 معنادار 

Q21 67/0 94/6 P<0.05 معنادار 

 معنادار Q22 69/0 81/4 P<0.05 714/0 طراحی فنی

Q23 62/0 96/5 P<0.05 معنادار 

Q24 64/0 95/5 P<0.05 معنادار 

Q25 69/0 81/4 P<0.05 معنادار 

Q26 61/0 69/5 P<0.05 معنادار 

Q27 66/0 94/5 P<0.05 معنادار 

 معنادار Q28 67/0 94/6 P<0.05 642/0 تعامل در وب

Q29 61/0 91/5 P<0.05 معنادار 
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Q30 71/0 95/5 P<0.05 معنادار 

Q31 66/0 95/5 P<0.05 معنادار 

Q32 80/0 94/6 P<0.05 معنادار 

Q33 69/0 94/6 P<0.05 معنادار 

Q34 75/0 71/6 P<0.05 معنادار 

Q35 68/0 65/10 P<0.05 معنادار 

Q36 76/0 54/11 P<0.05 معنادار 

 

دن می باشند. که مناسب بو 0.5مشخص گردید که کلیه بارهای عاملی باالتر از بر اساس نتایج جدول باال 

 دهد.می نشان را شاخص هر به مرتبط سؤاالت عاملی بارهای

 تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

ها درصد را خانم 46مورد مطالعه شده  384از مجموع  دهدیم نشان شناختیهای پژوهش در زمینه جمعیتیافته

نفر( و کمترین نیز  184)  40تا  30. بیشترین جامعه پاسخ دهندگان بین سن دهندتشکیل میدرصد مردان  54و 

ان داد که باالترین درصد ز نشها در مورد مدرک تحصیلی نینفر( است. یافته 31سال ) 50االی متعلق به افراد ب

 1درصد از کل جامعه آماری( و از این میان، تنها  79نفر شامل  303ها دارای مدرک کارشناسی ) آزمودنی

 با مطابق تحقیق متغیرهایبه منظور ارزیابی نرمال بودن  کتری هستند. از آنها دارای مدرک د نفر(  4)  درصد

 در . با استفاده از آزمون فرضیات نیاز است تا از نرمال بودن اطالعات حاصله مطمئن بود. اگر4شماره  جدل

 ذیرفتهپ H0 این از غیرتایید و   H1 فرض باشد   =α 0.05  یعنی خطا مقدار از بیشتر سطح معنادار آزمون این

 .شد خواهد
 اسمرینوف متغیرهای تحقیق -آزمون کولموگروف -4 جدول

سطح  مقدار آماره  متغیرهای تحقیق

 معناداری

 0.065 2.35 ظاهرو زیبایی

 0.057 1.89 کاربردی بودن و کاربرپسندی

 0.052 2.94 راهنمایی

 0.061 2.67 پاسخگویی

 0.053 2.86 طراحی فنی

 0.058 1.94 تعامل در وب

 

  H1است پس فرض  0.05بر اساس نتایج حاصل از جدول فوق سطح معناداری متغییرهای پژوهش باالتر از 

در مرحله است.  نرمال تحقیق هایمؤلفه با رابطه در شده گردآوری اطالعات نتیجه درپذیرفته می شود و  

ن همبستگی پیرسون استفاده شد.  بعد نیز بحث معادالت ساختاری جهت شناسایی روابط بین متغییرها از آزمو

برای تمامی  ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده، مقدار طورکه درجدول مشخص است،همان
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به عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین . باشد،می متغیرها بیشتر سایر متغیرها، ازهمبستگی آن متغیر با

است بر اساس  متغیرها بیشتر همبستگی این متغیر با سایر ست که مقدارشده ا(.668/0) شده برای متغیرتبلیغات

 .هستند معنادار 01/0 .  تمامی ضرایب درسطح خطایک متراز5نتایج جدول
 گین واریانس تبیین شدهمیان ماتریس همبستگی پیرسون وریشه دوم -5 جدول

 5 4 3 2 1 مفهوم

     668/0 ظ

    688/0 **581/0 ک

   706/0 **502/0 **497/0 ر

  676/0 **438/0 **219/0 **264/0 پ

 714/0 **418/0 **698/0 **367/0 **441/0 ط ف

 
 مدل بردازش یهاشاخص

  .اند. ارائه شده6درجدول  پژوهش دراین دهآم دست به ومقادیر پژوهش های برازش مورداستفاده دراینشاخص

 های بردازش مدلشاخص  -6 جدول

دهای برآور نام شاخص

 مدل 

 حد مجاز

 3کمتر از  57/2 ی آزادی(.)کای دو بر درجه

 80/0باالتر از  89/0 (.GFI)شاخص برازندگی

 80/0باالتر از  84/0 (.AGFI)شاخص تعدیل برازندگی

 090/0کمتر از  068/0 (.RMSEA)ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 90/0 باالتر از 92/0 (.CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 90/0باالتر از  93/0 (.NFI)شده برازندگی شاخص نرم

 90/0باالتر از  94/0 (.NNFI)نشده برازندگی شاخص نرم

 90/0باالتر از  94/0 (.IFI)شاخص برازندگی فزاینده 

 
 در. است شده آورده استاندارد بیضرا با توام قیتحق یها هیفرض یابیارز جهت شده آزمون مدل. 1 شکل در

 هستند یریگاندازه معادالت عنوان تحت اول یدسته. شوندیم میتقس دسته دو به بیضرا ای و اعداد نمودار نیا

 یبارها اصطالحاً را معادالت نیا. باشندی( ملیمستطآشکار ) یرهای( و متغیضیب) پنهان یرهایمتغ نیب روابط که

 یو برا باشندیپنهان و پنهان م یرهایمتغ نیب هستند که روابط یدوم معادالت ساختار ی. دستهندیگو 1یعامل

 .شودیگفته م 2ریمس بیضرا اصطالحاً  بیضرا نیا به. شوندیاستفاده م اتیآزمون فرض

 

_______________________________________________________________ 
1. Loading factor 
2. Path coefficient 
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 استاندارد بیضرا نیمدل پژوهش در حالت تخم -۱شکل 

 

دهد که برای قضاوت در مورد نشان می را tیا حالت معناداری، مقادیر آماره  tمدل در حالت ضرایب  2شکل 

 و 96/1 درصد بین 95 در سطح اطمینان tبه اینصورت که اگر مقادیر آماره . روندمعناداری روابط به کار می

شوند و در حالتی که خارج از را داشته باشند، ضرایب معنادار نیستند و منجر به رد فرضیات پژوهش می -96/1

 .باشندر میاین محدوده باشند، معنادا

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 t-value بیضرا یمدل پژوهش در حالت معنادار -2شکل 

 

کل آن  انسیمکنون را نسبت به وار ریمتغ کی یحیتوض انسی( که وارR2) نییتع بیقسمت ضر نیدر ا

متوسط و  333/0بزرگتر از  یو،ق670/0بزرگتر از  ریشاخص مقاد نیا ی. برامحاسبه شد کندیم یریگاندازه

 . شودیم یتلق فیضع 190/0کمتر از 

که نشان می دهد همه موارد در  آورده شده اند. .7جدول  در شده تست لمدشاخص های برازش حاصل از 

 سطح خوبی قرار دارند.
 

 

 

 

 ظاهر و زیبایی

 کاربرپسندی

 راهنمایی

 اپسخگویی

 تعامل در وب

56/0 

61/0 

53/0 

51/0 

57/0 

 طراحی فنی 

 ظاهر و زیبایی

 کاربرپسندی

 راهنمایی

 اپسخگویی

 طراحی فنی

 تعامل در وب

41/4 

 38/3 

 89/3 

 06/4 

 31/4 
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 وابسته یرهایمتغ یبرا مسیر نییتع بیضرا. 7جدول 

 ضریب تعیین متغیر

 706/0 ظاهرو زیبایی

 684/0 کاربرپسندیکاربردی بودن و 

 669/0 راهنمایی

 651/0 پاسخگویی

 621/0 طراحی فنی

 

 های تحقیقیافته

  p< 0.05های پژوهش در سطح مؤلفهتمامی که . مشخص شد 7تحقیق بر اساس نتایج جدول  با تست فرضیه

. تمامی متغییرهای پژوهش 7جدول توجه به نتایج . در خصوص متغییرهای پژوهش با باشندمی مثبت و معنادار

 4.59آماره تی  و(  :β 0.51) پاسخگویی بر تعامل در وب با  ،گذارند. با توجه به اینمی تأثیربر تعامل در وب 

که بیشترین ضریب تعیین  (β: 0.61)رد و کاربردی بودن )کاربرپسندی( با بر تعامل در وب را دا تأثیربیشترین 

کمتری بر تعامل در وب می گذارد. و نتایج  تأثیراست که  2.64مسیر به دست آمده است تنها دارای آماره تی 

 های مطرح شده قابل قبول می باشند.دهد که فرضیهنهایی حاصل از آزمون نشان می

 تحقیق  هایهای  فرضیه. یافته8 جدول

t Siآماره  ضریب مسیر مسیر g نتیجه 

 قبول P<0.05 63/2 56/0 ظاهر )زیبایی(. بر تعامل در وب

 قبول P<0.05 64/2 61/0 کاربردی بودن )کاربرپسندی(. بر تعامل در وب

 قبول P<0.05 67/3 53/0 راهنمایی بر تعامل در وب

 قبول P<0.05 59/4 51/0 پاسخگویی بر تعامل در وب

 قبول P<0.05 26/4 57/0 طراحی فنی بر تعامل در وب

 های رابط کاربری موثر بر تعامل در وب از آزمون فریدمن استفاده شده است:مؤلفهجهت رتبه بندی 

 آزمون فریدمن  -9 جدول

 رتبه عامل

 5.25 طراحی فنی

 4.86 ظاهر سایت

 4.71 کاربرپسندی

 4.22 گوییپاسخ

 3.86 راهنمایی
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وثر بر تعامل در وب به این های رابط کاربری ممؤلفهمبتنی بر آزمون فریدمن مشخص گردید که رتبه بندی 

بر تعامل در وب و  راهنمایی با  تأثیربیشترین  5.25با کسب رتبه  که در درجه اول، طراحی فنی صورت است

  مل کاربران در وب سایت کتابخانه ملی را داشته است.ادر  تع ثیرتأکمترین  3.86کسب رتبه 

 گیرینتیجهبحث و 

از نظر کاربران کتابخانه ملی  بر تعامل در وب تیوب سا -کاربر  رابط تأثیربررسی  ،پژوهشگر در این تحقیق

وب  -کاربر  رابط هایمولفهبر اساس بررسی  های پژوهشیافته یهالیو تحل هیتجز پایه بررا مد نظر داشت. 

مثبت و معنادار بر تعامل در وب   تأثیرکه  تمامی متغییرهای  پژوهش  مشخص شد بر تعامل در وب تیسا

و بر تعامل در وب بوده  مؤلفهگذارترین تأثیراند و  پاسخگویی بر تعامل در وب با بیشترین آماره تی داشته

 و رازیمهای پژوهش یافتهبر اساس یافته های حاصل از این بخش از مطالعه؛ نتایج آزمون قابل تایید است.  

 ،، واضح بودنبودن  انهیاز عام متشکل تیسا یرابط کاربر یهامؤلفهکه حاکی از آن است  (2018) همکاران

های پژوهش حاضر به شمار ها از ابعاد مؤلفهکه از نظر اینکه این مؤلفه .است  نساده بود، بودن واکنش گرا 

روند با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. بنابراین در مورد متغییرهای پژوهش می توان اذعان داشت که هر می

واهد بود. از این نظر می توان چه در طراحی وب سایت به کیفیت عوامل تأثیرگذار توجه شود کاربرپسندتر خ

توجهی به یکی از آنها باعث عدم رضایت و ها بر همدیگر تأثیر مثبت دارند و بیاظهار داشت که تمامی مؤلفه

تجربه ( به این نتیجه دست یافتند که 1398در نتیجه ریزش کاذب کاربران خواهد شد. فریدچهر و تیموریان )

سایت را دوباره از  دیبازد ،یتمندیرضا و اعتماد و ارزش ادراک شده یرهایتوانند به واسطه متغمی یمشتر

درک شده  تیفیبر ک ت،یوب سا یطراح تیفیک( 1396همچنین میری و سالمی ) برای کاربران محقق نماید.

، میمستق ریبه طور غ ت،یمثبت از وب سا یکالمو تبلیغات  میدرک شده به طور مستق یاطالعات و سودمند

و  آلریانی  ،یمشتر یوفادار شیحفظ و افزا( کیفیت وب سایت به عنوان عامل 1395و حریری ) ریخته گران

 (2018سرکار )، رفتن از سایت و زیبایی ظاهر سایتسهولت دسترسی به منوها و بازخورد گ( 2018همکاران )

پاسخگویی به  اال،ب یدسترس زانیم (2017ساستری و همکاران )، اطالعات  یآورارتباط متقابل، اتصال، جمع

ها، هدایت گری ها در سایت، صحت لینکسئواالت متداول کاربران، وبالگ کتابخانه، جستجوی کتاب

، را در جذب کاربران موثر دانسته اند که با نتایج مناسب کاربران به صفحات، طراحی ساده و جذاب صفحات

از  (1395) همکاران و یسلجوق همطالع جینتا نیهمچن  پژوهش حاضر از نظر تحلیل محتوایی همخوانی دارند.

 و داندا نیازمند بررسی بیشتر میر« پاسخگویی و تعامل با کاربر»و « رهنمونی و راهنمایی»دو معیار  نکهینظر ا

یگژیو به نینو همچ تیوبسا ییبایو ز ظاهرو  تیعضو یها یژگیو به نکهیا ازنظر( 2008ساده ) پژوهش جینتا

 .دارد مطابقت کند؛یم اشاره هایژگیو نیپرکارتر و عیسر یدسترس یها

رضایت کاربران از خدمات ارائه شده و انگیزش مجدد کاربر هدف اصلی در طراحی سایت است. رضایت 

ب تنها در صورتی های مثبت در وب سایت قرار دارد. لذا ارائه خدمات مناسمستقیم ویژگی تأثیرکاربران تحت 

 امکان پذیراست که نظرات مشتری متناسب با  نیازهای ضروریشان بررسی شود.
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نتایج بر مبنای آزمون  سایت گذار در وبتأثیرعالوه بر دستیابی به اطالعات در مورد سطح معناداری عوامل 

اشتیاق به استفاده از وب های موجود در طراحی فنی وب سایت در ایجاد انگیزه و فریدمن نشان داد محرک

یافته  ها ممکن است در افراد متفاوت باشد.اند که این انگیزهسایت کتابخانه بیشتر از سایر عوامل دخیل بوده

در انگیزش کاربران صادق تعامل کاربران با سایت های مؤلفه نشانگر آن است که( 2017) لیوپژوهش های 

حس  جادیرا تجربه کند. ا یکتابخانه حس مطلوب و خوب تیسااده از وباستف نیحکاربر باید بتواند است. 

 لیاز دال یکیخوب  سح نیکه ا بیترت نیمناسب است. به ا یکاربر ۀتجرب یخوب در کاربر مرهون طراح

 مرکز مورد نظر خواهد بود.  تیمجدد از سا ۀاستفاد یبازگشت کاربر برا

 کیفیتیشنهاداتی به شرح زیر جهت افزایش تحقیق پ هاییهبه دست آمده و تایید همه ی فرضر مبنای نتایج ب

و ارائه خدمات مناسب به کاربران در راستای دست یابی به اطالعات علمی رابط کاربری و تعامل در وب 

 شود:توصیه می

 پیشنهاد. هستند مثبت و معنادار وب در تعامل بر ییپاسخگو یهامولفه نشان داد 7جدول  یجکه نتا ییاز آنجا

سوال و  ارسالزمان  ی،ارتباط یهاکانال کیفیت یکتابخانه مل یتاحان و کارشناسان وب ساطر که ؛شودیم

 یتوب سا احیرو نظرات کاربران را جهت ط دهند را ارتقاء کاربران یتسهولت عضو ینو همچن پاسخ به آن

 نظرات لیتحل و ینظرسنج ستمیس از ت،یسا با کاربران تعامل شیافزا جهتداشته باشند و  یتلودر امرکز  ینا

 .شود استفاده آنها یده ازیامت و کاربران

کتابخانه  تیبر تعامل در وب و استفاده کاربران از وب سا ییراهنما بینکه نشان داد  7 جدول تایجبا توجه به ن

 شود.  داده نکیل تیارائه شده در سا مطالب به  ؛شود یم شنهادیوجود دارد. پ یمثبت و معنا دار رابطه یمل

 ،ریتصو و لمیف قالب در تیسا مختلف یاستفاده از قستمها یهنماار نیو همچن دیبازد آماربه همراه  تیه سانقش

 .گردد فراهم

مثبت  رابطه بر تعامل در وب یفن یطراح نیب یهامولفه داد نشان که 7 جدول از آمده دست به جیتوجه به نتا با

 تیو قابل یباال، سازگار کردن لود سرعتتر، تیفیبا ک ریتصاو ازاستفاده ؛ گرددیم شنهادیپ. دارند معناداریو 

 .باشند داشته کار دستور در رارسانه ها از جمله تلفن همراه  یتمام یبر رو یدسترس

  وب در تعامل بر (ی)کاربرپسند بودن یکاربرد یهامولفه  7جدول  یهاافتهی جینتا اساس رب  نکهیا به توجه با

اکسپلورر ارتقا  رفاکس،یفا کروم، یمرورگرها هیکل با تیسا یسازگارشود  یم شنهادی. پو معنادار هستند مثبت

که دارند بتوانند از آن  یبا هر سطح سواد جامعه افراد ههمشود که  یطراح یطور تیسا وب نیو همچن ابدی

 .شودیم افراد یبرخ یسردرگم باعث دهیچیپشلوغ و  یهاتیاستفاده کنند، چرا که وب سا

 شنهادیپ نیمثبت و معنا دار هستند. بنابرا وب در تعامل بر (ییبای)ز ظاهر یهامولفه 7جدول  جینتاتوجه به  با

 یاستخراج شده از مصاحبه خبرگان کتابخانه مل ؛تیسا ییبایظاهر و ز یهاابعاد مشخص مولفه براساسشود یم

 در بنفش و یآسمان یآب سبز، لیقب از شاد یهارنگ از تیسا با کاربران تعامل شیافزا جهتپژوهش به  نیا در

 و جهت شود زیو ناخوانا پره زینامناسب، ر یهااز متن با فونت استفاده نیهمچن شود، استفاده کتابخانه تیسا تم

با توجه به نتایج جدول  .صورت گیردبیشتری  تالش ریاطالعات و وضوح تصاو شینما یقالب مناسب برا انتخاب
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 طراحی وب سایت کتابخانه ملی بیشترین تاثیر در جذب کاربران به کتابخانه ملی راهای فهمولشد که مشخص  9

بخصوص   در این مرکز ی رابط کاربری در تعامل با وبهاارتقا سایر مولفهبه شود داشته است. بنابراین پیشنهاد می

 .پرداخته شودراهنمایی سایت 

 تیفیک تیوضع یبررس به حاضر پژوهش در شده مطرح یهامولفه از استفاده با یدر پژوهش شودیم شنهادیپ

 پرداختهجهان  یمل یهاکتابخانه نیبزرگتر یهاتیسا وببا  آن سهیمقا و رانیا یمل کتابخانه تیسا وب

جهان پرداخته شود  یمل یهاهکتابخان تیسا وب یهامولفه نیبرتر یبررس به یپژوهش در شود یم شنهادیپ.شود

 .شود ارائه انریا یمل کتابخانه تیسا وب کارشناسان و طراحان به یشنهاداتیپ آنو بر اساس 

 منابع

 

دومین (. تأثیر نوع و طراحی وب سایت بر رفتار و وفاداری مشتریان آنالین،  1395گران، بهاره؛ حریری، ابک )ریخته
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