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کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سایت وب پذیریاستفادهارزیابی میزان 

 یدگاه دانشجویان دوره تخصص دندانپزشکیاز د

 Evaluating the usability of Central Library website of Mashhad University 
of Medical Sciences from dental post-graduate Students’ Point of view  

 

 چكيده

 اطالعات، هر سازمانی به عنوان درگاهی برای ارائه سایتوب: مقدمه

ساس ی برااقعولیدات و خدمات آن سازمان به شمار می رود که باید به طور تو
 تعیین میزان ان طراحی شود. پژوهش حاضر با هدفنیازهای کاربر

ز اهد سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشپذیری وباستفاده
 دیدگاه دانشجویان دوره تخصصی دندانپزشکی انجام گرفته است. 

بررسی آن  جامعه مورد ش انجام این پژوهش پیمایشی است ورو روش کار:

 با ؛دانشجویان دوره تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است
 ارائه شد و نامهپرسش از این دانشجویان نفر 80توجه به جدول مورگان به 

 افزارهایعودت داده شده با استفاده از نرم نامهپرسش 59 هایدرنهایت داده

Excel, SPSS ای بود نامهپرسشها نیز صورت گرفت. ابزار گردآوری داده
این حوزه،  های صورت گرفته دره استانداردهای موجود و از پژوهشکه بر پای

 پایایی آن با ی از اساتید ونامه با نظرسنجپرسشاقتباس شده است. روایی 
(، در نفری تایید شده است 50یک نمونه  )که در روش آلفای کرونباخ

 سنجیده شده بود. نیپیشمطالعات 

ابعاد  کارگیریبهکلی  نتایج این پژوهش نشان داد به طور ها:یافته

سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی پذیری در وباستفاده
 (درصد 80تا  60)بیش از  "خوب"وضعیت مشهد از دید کاربران در 

 کمترین و رصد(د 66) 28/3با میانگین  "محتوا"قرار داشت. 

 بیشترین درصد( 73) 64/3قابلیت خوانایی با میانگین  سازماندهی و
 نمره را کسب کردند.

این پژوهش، توجه به ابعاد باتوجه به نتایج  گيری:نتيجه

ت و اعمال نظرا هاسایت کتابخانهپذیری در طراحی وباستفاده
 ضروری است. کاربران

 م پزشکیدانشگاه علو رکزی،سایت، کتابخانه موب ها:کليد واژه
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 به نیاز مورد منابع به دستیابی برای کاربران، ایکتابخانه پژوهشهای
 و بوده مناسب کتابخانه سایتوب کهاین از اطمینان .روندمی ارشم

 قرار آنان اختیار در راحتی به را کاربران انتظار مورد خدمات و اطالعات
 آن از استفاده افزایش و کاربر رضایتمندی موجب یک سو از دهد، می

 و تهیه صرف که فراوانی هایهزینه دیگر سوی از و شد خواهد
 این در .رفت نخواهد هدر به ،است شده سایتوب نوع نای سازماندهی

 کرده سعی نوین فناوریهای ظهور با که هاکتابخانه انواع از یکی میان
 ( و1) است دانشگاهی هایکتابخانه دهد، تطبیق جدید شرایط با را خود
 زمینه در دانشگاهی هایکتابخانه که هدفی و رسالت به توجه با

 و سایتهاوب گونهاین طراحی به توجه ،کندیم ایفا پژوهش و آموزش
 .است دارربرخو ایویژه اهمیت از آن در مفید و کارآمد عناصر اعمال
 مورد معیار یا ویژگی دسته دو ،سایتهاوب ارزیابی هنگام به کل در

 -2 ؛ وداخلی یا عینی یویژگیها -1: از عبارتند که گیردمی قرار بررسی
 از هدست آن داخلی یا عینی ویژگیهای .خارجی یا ذهنی ویژگیهای
 پذیریستفادها .دارند بستگی سایتوب کاربرد به که هستند ویژگیهای

 از شود،یم بیان نیز کارآمدی و کاربردپذیری چون دیگر عناوین با که
 و کامل سنجش که است سایتوب ارزیابی در ذهنی معیارهای دسته
 نیست یسرم ارزیاب توسط اییتنه به و کاربر حضور بدون آن جانبههمه
(2.) 

 ایاستاندارده مهمترین از مورد دو ،ISO9241و ISO9126 استاندارد
 در. هستندپذیری استفاده زمینه در استاندارد المللیبین سازمان
 ایجموعهم :از است عبارت پذیریاستفاده ISO9126(1999) استاندارد

 و فهم قابلیت یادگیری، قابلیت جذابیت، شامل خاصه صفات از
 توسط بیارزیا و استفاده برای نیاز مورد تالش با که، برداریبهره
 این در. شودمی بیان ضمنی یا عینی صورت به کاربران از ایعده

 کیفیت از مستقل و گرامحصول رویکردی پذیریاستفاده استاندارد
 گونگیچ و رابط محیط مانند ایخاصه صفات روی بر و است افزارنرم
 .دارد تاکید آن از استفاده سازیانآس

 عنوان به را پذیریاستفاده نیز ISO9241(1998) ایزو استاندارد
 وسیله به بتواند محصول یک که است کرده تعریف ایمحدوده
 سهولت کارایی، با توام خاص اهدافی به دستیابی جهت ،معین کاربرانی

 این در. ردگی قرار استفاده مورد مشخص بافتی در رضایتمندی و
 را وظایفش دهد اجازه کاربر به که است مفید زمانی محصول استاندارد

 .دهد انجام مشخص، بافتی در رضایت با و کارا اثربخش، صورت به
 خصوصیات عنوان به رضایت و اثربخشی یی،اکار خصوصیت سه

 این از اطمینان برای استاندارد این در .است شده تلقی پذیریاستفاده
 رضایت باید ایم،یافته دست پذیریاستفاده از قبولی قابل حسط به که
 افق که این بر عالوه تعریف این .شود سنجیده محصول از کاربر

 که دارد تکیه امر این بر دهد،می نشان را پذیریاستفاده گسترده
 و استفاده( زمینه) بافت به وابسته محصول، یک پذیریاستفاده
 هایشیوه سایتهاوب پذیریاستفاده یابیارز برای .است کاربردش
 مانند عواملی به هاشیوه این که شوند می گرفته کار به نیز متفاوتی
 بودن بحرانی انتظار، مورد کاربران تعداد طرح، تازگی طراحی، مرحله
 موجود زمان ارزیابی، برای یافتهصتخصی بودجه و هزینه رابط، محیط
 میزان جنبه از تاکنون. (3) دارد بستگی ارزیابی گروه تجربه و

 هدف با حاضر پژوهش و است نشده انجام پژوهشی ،پذیریاستفاده
 پذیریاستفاده ارزیابی به شده، مطرح پرسشهای به پاسخگویی

 دید از مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه سایتوب
 به و است پرداخته دانشگاه این دندانپزشکی تخصصی دوره دانشجویان

 سایتوب این قوت و ضعف نقاط کردن مشخص در سعی آن لدنبا
 .دارد
 

  متون بر مروری

 به و سایتوب کاربردپذیری موضوع به خاص طور به که پژوهش چند
 در اند،پرداخته کشوراز خارج و داخل در ایکتابخانه یسایتهاوب ویژه
 گزارش ار متفاوتی نتایج موارد برخی در و یکسان نتایج موارد برخی
 بررسی و نامهپرسش از تامز و گیلیزمک پژوهش در .اندکرده

 2 حدود در را وظایفشان از درصد 75 کاربران .شد استفاده آزمایشگاهی
رضایت  سایتوب نظم و سازماندهی از و دادند انجام موفقیت با دقیقه
 اطالعات اریمعم در مشکالتی کاربران دیدگاه از ،این وجود باداشتند؛ 

 وهشگرانپژدر پایان،  .داشت وجود برچسبها و طبقات درک در هویژبه
 اطالعاتی نیازهای تامین در ایکتابخانه یسایتهاوب که کردند ادعا

 را بخانهکتا سنتی ساختارهای اغلب و هستند مواجه مشکل با کاربران
 .(4) کنندمی منعکس
 برای را 2 یوز وب نام به ابزاری خود پژوهش در( 2003) سلیم و چیو

 بررسی با شگرانپژوه. کردند طراحی سایتهاوب کاربردپذیری ارزیابی
 ارزیابی برای را اصلی معیار و دستورالعمل 24 شده انجام پژوهشهای
 4 در را عیارهام این سپس،؛ کردند شناسایی سایتهاوب کاربردپذیری

 و یابیمسیر خوانایی، قابلیت و سازماندهی محتوا، :شامل کلی بعد
 کردند بندیدسته اثربخشی و عملکرد کاربر، رابط طراحی پیوند، یتقابل
    در سایتهابو ارزیابی برای پرسش 24 با اینامهپرسش آن پایه بر و
 برای یوز وب داشتند اظهار پژوهشگران .کردند طراحی کلی طبقه 4

 به همچنین ،است مناسب ایحوزه هر و سایتهاوب انواع ارزیابی
 .(2) کند می کمک سایتوب بهبود در ایتسوب مدیران
 بخش سایتوب کاربردپذیری (2009) بوتما و تویت پژوهش در
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 ارزیابی بازرگانی دانشجویان دید از جنوبی آفریقای دانشگاه بازرگانی
 برای یوز وب ابزار از و انجام اکتشافی شیوه به پژوهش این ؛شد

 متوسط حد در سایتوب این کاربردپذیری سطح .شد استفاده ارزیابی
 سایتوب بهبود برای پیشنهاداتی هایافته به توجه با پایان در و بود
 .(5) شد ارائه

 توسط یرانا دانشگاههای ایکتابخانه سایتوب سه کاربردپذیری
 توضعی داد نشان وی هاییافته .شد بررسی (1386عبادی، صیاد)

 ابلیتق ثربخشی،ا یابی، جهت) پژوهش این در بررسی مورد یهامولفه
 .است( خوب) بخشرضایت حد در (رضایت و کاربرپسندی یادگیری،

 کارگیریبه رهدربا معناداری تفاوت نیز دانشجویان و کتابداران نظر بین
 رسشهایپ تحلیل با ،نهایت در .نداشت وجود کاربردپذیری هایمولفه
 ردمو در انکاربر دالیل نیز و سایتوب این ضعف و قوت نقاط باز،

 .(6) دش شناسایی را هامولفه این اهمیت
 پزشکی علوم یدانشگاهها یسایتهاوب کاربردپذیری دیگر پژوهشی در

 داد نشان وی هاییافته (.1388ابراهیمی، دهقان) شد سنجیده ایران
 کاربردپذیری رنظ از ایران پزشکی علوم دانشگاههای یسایتهاوب که

 را ضعیتو بهترین ترتیب به تجوجس و تعامل یهامولفه .بودند مناسب
 شهید پزشکی علوم دانشگاه سایتوب. داشتند هامولفه دیگر میان در

 نباالتری رایدا که سایتهایی و بود کاربردپذیری باالترین دارای بهشتی
 .(7شدند ) تهگرف نظر در الگو مناسبترین عنوان به بودند، کاربردپذیری

 کلی ورط به داد نشان نتایج (1390نوکاریزی، عابدینی،) پژوهش در
 مرکزی هایکتابخانه سایتوب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه

 بیش) "خوب" وضعیت در کاربران دید از عتف به وابسته یهادانشگاه
 4/68 معادل) 42/3 نمره میانگین با "محتوا" .داشت قرار (80 تا 60 از

 معادل) 53/3 نمره میانگین با "کاربر رابط طراحی" و کمترین (درصد
 (.8) کردند کسب را نمره بیشترین (درصد6/70

 پزشکی معلو دانشگاه مرکزی کتابخانه سایتوب حوزه در تاکنون
 فشینا) از پژوهشی در تنها .است نشده انجام مجزا پژوهشی مشهد
 دانشگاههای یهاکتابخانه سایتوب ارزیابی به که( 1390پور، حمدی
 آن یتوضع بهبود جهت در پیشنهادهایی یهارائ و کشور پزشکی علوم
 این نتیجه و گرفته قرار ارزیابی مورد سایتوب ایناست،  پرداخته
 87) گینمیان با مشهد پزشکی علوم دانشگاه که است بوده این پژوهش
 ،هاانشگاهد سایر از بیشتر ،زنجان پزشکی علوم دانشگاه همپای، (درصد
 استفاده اصلی یصفحه محتوای ماقال از کتابخانه سایتوب طراحی در
 (.9) ستا کرده

 کار روش

 تخصص دوره دانشجویان تمامی شامل پژوهش این آماری جامعه

 کل تعداد که است مشهد پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی
 مورگان جدول به توجه با و باشد می نفر 106 دوره این دانشجویان

 تحلیل نهایت در که شد دبرآور نفر 80 گیرینمونه برای مطلوب تعداد
 افزارهاینرم از استفاده با شده داده عودت نامهپرسش 59 یهاداده

Excel وSPSS  گرفت صورت . 
 استانداردهای ایهپ بر که بود ای نامهپرسش نیز هاداده گردآوری ابزار
 در .بود شده طراحی حوزه این در گرفته صورت یهاپژوهش و موجود
 کلی بقهط 5 در کاربردپذیری ارزشیابی هایمعیار نامهپرسش این

 مسیر"،(سوال 4)" خوانایی قابلیت و سازماندهی"،(سوال10)"محتوا"
 عملکرد"،(لسوا 6)"کاربر رابط طراحی"،(سوال 5)"پیوند قابلیت و یابی
 برای هاطبقه این از کدام هر .شدند بندیدسته( سوال 6)"اثربخشی و

 روایی جشسن. شدند ارائه ترفرعی یاهگویه قالب در ارزیابی و بررسی
 و عابدینی شپژوه جمله از مختلف پژوهشهای در نامهپرسش پایایی و

 و پژوهش انهم در آن پایایی که است گرفته قرار تایید مورد نوکاریزی
 شده اییدت نفری 50 نمونه یک در کرونباخ آلفای روش از استفاده با

 آن از مذکور نامهپرسش در تغییرات بدون نیز مطالعه این در. است
 .شد استفاده
 به شهدم پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه سایتوب وضعیت
 یهاارزش از یک هر برای که شد محاسبه صورت این به کلی طور

 انتها در .شد گرفته نظر در پنج تا یک از اینمره لیکرت طیف پنجگانه
 هر به مربوط مختلف یهاگویه به پاسخ از حاصل یهانمره و میانگین
 5 عدد بر بعد هر یهاگویه از آمده دست به میانگین و شد محاسبه بعد

 هانمره تا شد  ضرب 100 در آمده دست به عدد نهایت در و شد تقسیم
 نمره ختلفم یهاروش با مقایسه قابل و شود تبدیل استاندارد واحد به

 .باشد مختلف یهاپژوهش در گذاری ارزش و گذاری
 80 از باالتر نمره ،سایتوب این پذیریاستفاده میزان محاسبه برای
 درصد 60 تا 40 بین، "خوب"درصد 80 تا 60  بین ؛" مطلوب" درصد

 در "بد"ترکم یا درصد 20 و "ضعیف" درصد 40 تا 20 بین ،"متوسط"
 انجام مختلف یهاپژوهش در ارزش تعیین روش این .شد گرفته نظر
 برای .است شده گرفته کار به سایتهاوب ریپذیاستفاده حوزه در شده
 آزمون از نامهپرسش دوم بخش از حاصل یهاداده تحلیل و تجزیه

Tنمونه، یکt  یک واریانس تحلیل،مستقل یهانمونه برای دونمونه 
 و توصیف برای .شد استفاده(  دانکن) چندگانه تعقیبی آزمون ،عامله

  SPSS و Excel یهاارافزنرم از شده گردآوری یهاداده تحلیل
 .شد استفاده

  هایافته

 قرار  خوبی وضعیت در بررسی مورد ابعاد تمامی ،پژوهش این در
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 ابعاد سایر از بیشتر درصد 73 با"خوانایی قابلیت" و ساختار بعد. داشتند
سایت وب طراحی در ابعاد سایر از کمتر درصد، 66 با "محتوا" بعد و

 گرفته قرار توجه مورد مشهد پزشکی معلو دانشگاه مرکزی کتابخانه
 به هم، بر متقابل تاثیرگذاری و ابعاد این تمامی ارتباط به توجه با .بود
 و ابعاد تمام به باید مطلوب وضعیت به رسیدن در رسدمی نظر
 .کرد توجه اندازه یک به پذیریاستفاده هایمولفه
 توجه با هدشم پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب کیفیت
 :گرفت قرار ارزیابی مورد شده مطرح هایفرضیه و پرسشها به
 کتابخانهسایت وب پذیریاستفاده ابعاد وضعیت کاربران، دیدگاه از (1

 (1جدول) است؟ چگونه مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی
 

: میانگین و انحراف معیار نمرات  ابعاد 1جدول 

 آنهابا  و درصد و وضعیت مرتبط پذیریاستفاده

 بعدهای

 پذیریاستفاده

يانگين م

 هاینمره

 استفاده

 پذیری

درصد 

نمره 

 استفاده

 پذیری

وضعيت 

 استفاده

 پذیری

%66 0.46±3.28 محتوا  خوب 

 و سازماندهی

 خوانایی قابليت

3.64±0.55 73%  خوب 

 و مسيریابی

 پيوند قابليت

3.34±0.48 67%  خوب 

 محيط طراحی

 کاربر رابط

3.51±0.56 07%  خوب 

 عملكرد

 واثربخشی

3.46±0.59 69%  خوب 

 کلی وضعيت

 کاربرپذیری

3.45±0.40 69%  خوب 

 
  کتابخانهسایت وب پذیریاستفاده بعد پنج میانگین وضعیت 1جدول 
 کل میانگین .دهدمی نشان را مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی
 مجموع داد نشان  که آمد دست هب (درصد69% معادل) 45/3
 دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب پذیریاستفاده ابعاد کارگیریبه

 80 تا 60 از بیش)" خوب" وضعیت در کاربران، دیدگاه از مشهد،
 .رددا قرار (درصد
 دانشگاه زیمرک کتابخانهسایت وب وضعیت کاربران، دیدگاه از (2

 است؟ چگونه" محتوا" بعد کارگیریبه لحاظ به مشهد پزشکی علوم
 تا 1 هایگویه) گویه 10 بعد به این از هاسایتوب وضعیت سبهمحا برای
 ها گویه این از آمده دست به هاینمره میانگین .شد طراحی (10
 مرکزی کتابخانهسایت وب داد نشان که است،( 66% معادل 64/3)

 دیدگاه از "محتوا" بعد کارگیریبه نظر از مشهد پزشکی علوم دانشگاه
 .دگیرمیقرار  " بخو" وضعیت در کاربران

 دانشگاه یمرکز کتابخانهسایت وب وضعیت کاربران، دیدگاه از (3
 لیتقاب و سازماندهی" بعد کارگیریبه لحاظ به مشهد پزشکی علوم

 است؟ چگونه"خوانایی
 (14 تا 11 هایگویه) گویه 4 از آمده دست به هاینمره میانگین
( 73% معادل 64/3) "خوانایی قابلیت و سازماندهی" بعد به مربوط
 وضعیت اربرانک دیدگاه از بعد این کارگیریبه نظر از که بود آن نشانگر
 .دوشمی ارزیابی "خوب"سایت وب این
 دانشگاه زیمرک کتابخانهسایت وب وضعیت کاربران، دیدگاه از (4

 قابلیت و ابیمسیری" بعد کارگیریبه لحاظ به مشهد پزشکی علوم
 است؟ چگونه"پیوند
 بعد به مربوط (19 تا 15) گویه 5 از آمده دستبه هایرهنم میانگین

 که معنیبدین (67% معادل 34/3) "پیوند قابلیت و مسیریابی"
 لحاظ هب مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب
 . داشت قرار خوب وضعیت در کاربران دیدگاه از ،بعد این کارگیریبه
 انشگاهد مرکزی کتابخانهایت سوب وضعیت کاربران، دیدگاه از (5

 رابط محیط طراحی " بعد کارگیریبه لحاظ به مشهد پزشکی علوم
  ؟ است چگونه" کاربر

 طراحی" بعد (25 تا 20های گویه) گویه 6 هاینمره از حاصل میانگین
 کتابخانهسایت وب که بود آن بیانگر (70% معادل51/3) کاربر رابط

 از بعد این کارگیریبه نظر از مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی
 .دارد قرار" خوب" وضعیت در کاربران دیدگاه
 علوم دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب وضعیت کاربران، دیدگاه از (6

 "ثربخشیا و عملکرد" بعد کارگیریبه لحاظ به مشهد پزشکی
   ؟ است چگونه
 مربوط (31تا26 هایگویه) گویه 6 از آمده دست به هاینمره میانگین

 که داد نشان (69% معادل46/3) "اثربخشی و عملکرد" بعد به
 در کاربران دیدگاه زا بعد این کارگیریبه لحاظ به مذکورسایت وب

  گیرد.می قرار خوب وضعیت
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 ها فرضيه آزمون

 
 مشهد مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه (1

 .دارد ریمعنادا تفاوت مطلوب، وضعیت به نسبت

 2 جدول .شد استفاده اینمونه یکt  آزمون از فرضیه این آزمون برای
 هاینمره میانگین بین تفاوت ،%5 سطح در که دهدمی نشان
 دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه
 قابل آماری اختالف ( درصد80) مطلوب وضعیت با مشهد پزشکی علوم
 (2جدول).دارد دوجو توجهی

 

 .مقایسه نمره قضاوت کل با وضعیت مطلوب2جدول

 

قضاوت میانگین تعداد پاسخگویان وضعیت نمره  

 مطلوب

 T p-value درجه آزادی اختالف میانگین

59 68.98% 80% -11.02 58 -10.50 <0.001 

 
 ابعاد کارگیریبه درباره مرد و زن کاربران قضاوت هاینمره بین (2

 پزشکی لومع دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری
 .دارد وجود معناداری تفاوت مشهد
. شد استفاده مستقل ایدونمونه t آزمون از فرضیه این بررسی برای
 میانگین و (53/3) مردان هاینمره میانگین که دهدمی نشان 3 جدول
 رد کل قضاوت نمره میانگین گرچه که است (39/3) زنان هاینمره
 اختالف مقدار این %5 سطح در اما است زنان از بیشتر قدری مردان

 این به کاربران دهیپاسخ نحوه به توجه با همچنین. نیست دار معنی
 تا سال ا از بیش" و "کمتر و سال ا "یعنی اول گزینه دو به که فرضیه
 گزینه دو با فرضیه این آزمون بنابراین .نشد داده پاسخی "سال 3

 t آزمون به توجه با که ددهنشان می نتایج بررسی .گرفت مانجا بعدی

 تفاوت که است آن دهندهنشان گروه دو بین قضاوت کل نمره میانگین
 (3جدول) .ندارد وجود گروه دو این بین داریمعنی آماری

 مقایسه نمره قضاوت کل بر حسب جنسیت.  3جدول 

درجه  لوننتيجه آزمون  انحراف معيار ميانگين تعداد متغير

 آزادی

t p-value 

 F=0.136 P=0.714 57 -1.29 0.201 40/0 39/3 34 زن جنسيت

 40/0 53/3 25 مرد 

 5 از کمتر سابقه

 سال

12 43/3 55/0 F=3.86 P=0.054 57 -0.169 0.866 

 یا سال 5

 بیشتر

47 45/3 36/0 

 
 

 علوم دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه درباره مختلف هایرشته کاربران قضاوت هاینمره بین (3
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 .دارد وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی
 عاملی یک واریانسشدن  مشخص از پس فرضیه، این آزمون برای
 دستیاران بین گذاریارزش نمره میانگین ،آنالیز آزمون از استفاده با

-F=2.54,P) شد ردامعنی مختلف هایرشته( کاربران)

value=0.018)  دو به دو مقایسه جهت دانکن تعقیبی آزمون از 
 رادیولوژی رشته دستیاران قضاوت. شد استفاده هارشته دستیاران

 دستیاران از بهتر پریو و کودکان، ترمیمی هایرشته از غیر به البته
 طور به ترمیمی رشته دستیاران همچنینبود.  هارشته سایر
 همچنین. بود بهتر شناسیآسیب رشته دستیاران از داریمعنی

 دستیاران از کدامهیچ با کودکان و پریو گروه دو  دستیاران
 (4جدول) .شتندندا داریمعنی تفاوت دیگر گروههای

 

 رشته ها دستیاران .مقایسه دو به دوی نمره قضاوت کل در بین4جدول

 α=0.05زیر گروهها برای  تعداد رشته تحصيلی

1 2 3 

   2.8667 3 لوژیرادیو

  3.2460 3.2460 5 ترميمی

 3.2683 3.2683 3.2683 9 کودکان

 3.2933 3.2933 3.2933 6 پریو

 3.4511 3.4511  12 پروتز

 3.5444 3.5444  3 دهان بيماریهای

 3.5757 3.5757  6 جراحی

 3.6860 3.6860  5 اندو

 3.7032 3.7032  4 ارتدنسی

 3.7856   6 شناسی آسيب

p-value  .095 .094 .058 

 
 درباره لفمخت سنی های گروه کاربران قضاوت هاینمره بین" فرضیه
 دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه
رار ق آزمون مورد "دارد وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی علوم
 گرفت.

 ستفادها طرفه یک واریانس تحلیل آزمون از فرضیه این آزمون برای 
 بین  اریمعناد تفاوت %5 سطح در که داد نشان آزمون این نتایج .شد

 ابعاد ربارهد مختلف سنی هایگروه کاربران قضاوت هاینمره میانگین
 .ندارد وجود هدمش دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری

(P-value=0.483; F=0.736) 
 سابقه دارای کاربران قضاوت هاینمره بین که رضیهف این ،همچنین

 کاربردپذیری ارزشیابی ابعاد کارگیریبه درباره رایانه از استفاده متفاوت
 تفاوت مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی هایکتابخانهسایت وب در

 آنالیز آزمون به توجه با گردید مشخص ؛شد آزمون دارد وجود معناداری
 آماری اختالف سایت از استفاده دوره چهار بین ،یعامل یک واریانس
 .ندارد وجود کل قضاوت نمرهدر  داریمعنی

 ورود سال) تحصیلی سابقه با کاربران قضاوت هاینمره بین" فرضیه 
سایت وب پذیریاستفاده ابعاد کارگیریبه درباره متفاوت (دانشگاه به

 وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه
 عاملی یک واریانس آنالیز آزمون به توجه با که شد آزمون نیز "دارد

 به ورودی سال چهار بین کل قضاوت نمره بین که دشومی مشاهده



 

 

 18 فاطمه رضاپور –ن استفاده پذیری وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه........ ارزیابی میزا

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد مجله   

شماره دوم -8دوره  -69تان سزم -افق توسعه آموزش علوم پزشکی  
 

 (5 جدول).ندارد وجود داری معنی آماری اختالف دانشگاه
 

 (n=59)  ، دوره استفاده و سال ورودرده سنی متغیر مقایسه نمره کل در سه. 5جدول 

انحراف  ميانگين تعداد  

 معيار

 F P-value حداکثر حداقل

 

 
 

 سنی رده

کمتراز 

 سال25

7 3.45 .31 3.10 3.93  
 

 

0.736 

 

 

 
 

 

0.483 
تا  25 بین

 سال 35

46 3.47 .37 2.53 4.14 

 35از  بیش

 سال

6 3.26 .71 2.35 4.06 

 

 

 دوره

 استفاده

  3.82 3.39 20. 3.53 4 روزانه

 

0.675 

 

 

0.571 

 4.14 2.53 40. 3.51 26 هفتگی

 4.08 2.40 51. 3.32 12 ماهیانه

 3.92 2.35 37. 3.42 17 نامنظم

 

 
 

سال 

 ورود

1388 6 3.49 .174 3.28 3.66  

 

0.925 

 

 

0.435 

1389 14 3.50 .34 2.81 4.14 

1390 24 3.50 .45 2.35 4.08 

1391 15 3.30 .44 2.53 4.06 

 

 بحث

 مشهد مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه
 با پژوهش این نتایج. دارد معناداری تفاوت مطلوب، وضعیت به نسبت
 و اسماعیل محمد و( 1390) نوکاریزی و پاکزاد پژوهش نتایج

 پژوهش نتایج. داشت مطابقت( 1390) عابدینی و( 1388) خانلرخانی
 هایمولفه و ابعاد کارگیریبه داد نشان (1390) راندیگ و پاکزاد
 در( کاربردپذیری با مرتبط موضوعات از یکی عنوان به ) خالقیت

 تفاوت مطلوب وضعیت با کاربران دید از ایران ملی کتابخانهسایت وب
 پژوهش در نیز (1388) دیگران و اسماعیل محمد .داشت معناداری
 انتظار مورد و موجود کاربردپذیری نبی که رسیدند نتیجه این به خود
 پژوهشگاههای وب صفحات( کیفیت ارزیابی ابعاد از یکی عنوان به)

 تفاوت کاربران دیدگاه از تهران شهر در مستقر عتف به وابسته
 به خود پژوهش در نیز( 1390) ودیگران عابدینی .دارد وجود معناداری
 ابعاد کارگیریبه هنمر میانگین تفاوت بررسی که ندرسید نتیجه این
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 وابسته دانشگاههای مرکزی هایکتابخانهسایت وب در کاربردپذیری
 در میانگین این دهدمی نشان( درصد 80) مطلوب نمره و عتف به

 و تحقیقات علوم وزارت به وابسته دانشگاه 30) مطالعه مورد جامعه
 است. مطلوب حد از کمتر ،معنادار ایگونه به ،(فناوری
 درباره ردم و زن کاربران قضاوت هاینمره بین" فرضیه به پاسخ در
 دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه
 رهنم میانگین ،"دارد وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی علوم
 این% 5 سطح در اما ؛است زنان از بیشتر قدری مردان در کل قضاوت
 و پاکزاد) پژوهش نتایج با یافته این .ستنی دارمعنی اختالف مقدار

( 1386صیادعبادی،) ،(1390دیگران، و عابدینی) ،(1390دیگران،

 نتایج با یافته این. دارد همخوانی  (Kengeri et al,1999)و
 (3جدول).نیست هماهنگ (1390،عابدینی)
 هایرشته کاربران قضاوت هاینمره بین"که  فرضیه این به پاسخ در

 کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه ارهدرب مختلف
 "دارد وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی
( کاربران) دستیاران بین گذاریارزش نمره میانگین دش مشخص
 ،رادیولوژی رشته دستیاران قضاوت. دارد یدارمعنی مختلف هایرشته
 سایر دستیاران از بهتر پریو و کودکان ،ترمیمی هایرشته جز به البته
 طور به ترمیمی رشته دستیاران بود؛ همچنین قضاوت هارشته
 دو  دستیاران بود و بهتر شناسیآسیب رشته دستیاران از داریمعنی

 تفاوت دیگر گروههای دستیاران از کدامهیچ با کودکان و پریو گروه
 .ندنداشت داریمعنی
 درباره مختلف سنی هایگروه کاربران وتقضا هاینمره بین" فرضیه
 دانشگاه مرکزی کتابخانهسایت وب در کاربردپذیری ابعاد کارگیریبه
 در هک شد آزمون ".دارد وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی علوم
 کاربران قضاوت هاینمره میانگین بین معناداری تفاوت %5 سطح

 کتابخانهسایت وب در یکاربردپذیر ابعاد درباره مختلف سنی گروههای
 و بدینیعا) نتایج با یافته این. نداشت وجود مشهد دانشگاه مرکزی
 و پاکزاد) پژوهش نتایج با ولیکناست،  هماهنگ (1390دیگران،
 طابقت ندارد.م (1390دیگران،
 دارای نکاربرا قضاوت هاینمره بین" فرضیه به پاسخ در همچنین
 ارزشیابی ابعاد کارگیریبه ربارهد رایانه از استفاده متفاوت سابقه

 پزشکی علوم دانشگاه مرکزی هایکتابخانهسایت وب در کاربردپذیری
 قضاوت نمره که دشومی مشاهده ،"دارد وجود معناداری تفاوت مشهد
 وجود داریمعنی آماری اختالف سایت از استفاده دوره چهار بین کل
 .ندارد
 ورود سال) تحصیلی سابقه با کاربران قضاوت هاینمره بین" فرضیه 
سایت وب پذیریاستفاده ابعاد کارگیریبه درباره متفاوت (دانشگاه به

 وجود معناداری تفاوت مشهد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه
 عاملی یک واریانس آنالیز آزمون به توجه با که شد آزمون نیز "دارد

در  آماری اختالف ،دانشگاه به ورودی سال چهار بین شودمی مشاهده
 (5 جدول).ندارد وجود داریمعنی کل قضاوت نمره

 

 گيرینتيجه

سایت وب پذیریاستفاده ابعاد به توجه پژوهش، این نتایج به توجه با
 مستمر ارزیابی برای ایبرنامه هاکتابخانه است ضروری هاکتابخانه
 باشند داشته خود کاربران نظرات به توجه با خود ایکتابخانهسایت وب
 اطالعات علم حوزه کارشناسان نظرات هاسایتوب گونهاین طراحی در و

 منظور به کاربران آموزش همچنین .بگیرند نظر در را شناسیدانش و
 همچنین و نظر موردسایت وب از استفاده نحوه با آنها نمودن آشنا

 پذیریاستفاده افزایش در مهمی نقش دهدمی ارائه که خدماتی
 .دارد کاربران رضایتمندی افزایش نتیجه در وسایت وب

Abstract 

Introduction: The website of an organization is 
a gateway for providing information, products 
or services and should be designed based on 
the users’ demands. The aim of present study 
is to evaluate the usability of Central Library 
website of Mashhad University of Medical 
Sciences from dental post-graduate Students’ 
Point of view. 

Methods: Survey method was used in this 
study. Study population consists of Post-
graduate students of Mashhad dental school. 
According to the Morgan's table, 80 
questionnaires were distributed among the 
students and 59 of them were collected 
eventually. For statistical analysis, SPSS 
software was used. Data were collected by a 
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questionnaire, which was designed based on 
the pervious researches in the field. Validity of 
the questionnaire was assessed by some 
experts in the field and its reliability was 
evaluated through Cronbach's alpha in a group 
consisted of fifty students. 
Results: The results of this study revealed that 
the usability of central library website was 

good (60-80%) from the user's point of view. 
"Content" got the lowest score 3.28 (66%) and 
"Organization and readability" with the mean 
score of 3.64 (73%) had the highest rank. 

 
Keywords: website, central library, Mashhad 
University of Medical Sciences, usability, user 
satisfaction  
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