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چكيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،شناسايی و دستهبندي خدمات مبتنی بر وب مطلوب در وبسايت
کتابخانههاي عمومی ايران بر اساس مدل سنجش رضايت مشتري کانو بود .روش :پژوهش ازنظر هدف،
کاربردي و ازنظر روش ،پيمايشی بوده است .جامعه آماري اين پژوهش شامل کاربران کتابخانههاي عمومی
بود که  914نفر از بين آنها بهصورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه محققساخته
بر اساس مدل کانو بوده است .روايی آن از ديد اساتيد علم اطالعات و دانش شناسی مورد تأييد قرار گرفته
است .براي تحليل دادهها از جدول ارزيابی مدل کانو ،نرمافزار اکسل و آمار توصيفی و براي تعيين پايايی از
آزمون آلفاي کرونباخ ( )a= 4/81استفاده شد .يافتهها :ابتدا به شناسايی و دستهبندي خدمات مبتنی بر وب
مطلوب در وبسايت کتابخانههاي عمومی پرداخته شد ،سپس تعداد  01خدمت شناسايیشده در معيار
اجباري ( 33خدمت) ،معيار تکبعدي ( 98خدمت) ،معيار جذاب ( 98خدمت) و معيار بیتفاوت ( 1خدمت)
دستهبندي شد .الزم به ذکر است که هيچ خدمتی در دسته معيار معكوس قرار نگرفت .بيشتر خدمات اجباري
و تکبعدي در مؤلفههاي محتوايی و بيشتر خدمات جذاب در مؤلفههاي فناوري وب وجود داشتند .بحث و
نتيجهگيري :بيشتر خدمات شناسايیشده در اين پژوهش در وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی مطرح جهان
قرار داشتند که انتظار میرود طراحان و کتابداران کتابخانههاي عمومی در طراحی سايت کتابخانه خود از
آن استفاده کنند .هرچند در بعضی موارد نظرات کتابداران و طراحان سايت نظراتی کاربردي بود اما
موردتوجه و انتخاب کاربران کمتر قرار گرفت که دليل اين موضوع عدم آشنايی کاربران از موضوعات
تخصصی طراحی وبسايتها است .در انتها پيشنهادهايی براي جذب مخاطب و عالقهمند کردن کاربران
وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی بر اساس نتايج پژوهش ارائه شده است.

واژگان كليدي :سنجش رضایت مشتری مدل کانو ،کتابخانههای عمومي ،وبسایت ،وبسایت
کتابخانههای عمومي
 .9کارشناس ارشد ،مديريت اطالعات ،دانشگاه تربيت مدرسhamidrezasaednia@gmail.com ،
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مقدمه
با گسترش روزافزون دنياي مجازي ،حضور در محيط وب براي کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی اهميتی حياتی يافته است .از سويی ديگر به دليل گسترش روزافزون نشر ديجيتال
و حذف موانع مكانی و زمانی در استفاده از اطالعات ،تقاضا براي استفاده از منابع کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی از راه دور افزايش يافته و بر اين اساس کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
و ناشران به ايجاد وبسايت و ارائه اطالعات از طريق اينترنت اقدام نمودهاند .اين مسئله منجر
به گسترش خدمات مبتنی بر وب کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی شده است .حفظ موقعيت
رقابتی کتابخانه در مقايسه با ساير فراهم آورندگان اطالعات و همگامی با فناوريهاي
اطالعاتی براي انواع کتابخانهها و ازجمله کتابخانههاي عمومی ضرورت دارد .در اين فضا،
مشاوره و همراهی در طراحی و توسعه وبسايت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بخشی از
رسالت متخصصان علم اطالعات و دانششناسی است.
کتابخانههاي عمومی در هر شهر و منطقهاي که هستند وظيفه اطالعرسانی و جذب مردم
به سمت فرهنگ کتاب و کتابخوانی را دارند .داشتن يک وبسايت براي اطالعرسانی به
مخاطبان و انجام امور کتابخانه امري مهم است عموماً بيشتر کتابخانههاي عمومی در ايران از
وبالگ بهجاي وبسايت استفاده میکنند هرچند بعضی از آنها هم داراي اين شرايط و
امكانات جزئی هم نيستند (حسنزاده و سعيدنيا.)9311 ،
وبسايتها بهمنزله تابلوي اعالنات مجازي ،خطمشی ،برنامهها ،عملكرد ،ارزشها و
خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی را به نمايش میگذارند .تمامی افراد جامعه ،کاربران
بالقوه کتابخانههاي عمومی هستند و به همين اعتبار ،میتوان تمامی کاربران محيط وب را نيز
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کاربران بالقوه وبسايت کتابخانههاي عمومی محسوب کرد؛ اما تمامی خدمات ارائه شده در
وبسايتهاي کتابخانهاي الزاماً مطلوب کاربران نيست و رضايت آنان را تأمين نمیکند.
مدل کانو ،9رابطه ميان دستهبندي نيازهاي مشتريان (کاربران) و رضايت آنان را براي هر
يک از ويژگیهاي محصول (خدمات مبتنی بر وب) تعريف کرده و پنج معيار براي
1. Kano
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دستهبندي ويژگیهاي محصول تبيين میکند (تاماکی و کوبوم .)1494 ،9اين  1معيار شامل:
 )9اجباري )1 ،1تکبعدي )3 ،3جذاب )0 ،0بیتفاوتی 1و  )1معكوس 8است .شيوه تحليل در
مدل کانو ،تعيينکنندهي الزاماتی است که براي کاربران اولويت بيشتري دارند (چنگ و
چيو.)1448 ،0
متخصصان علم اطالعات و دانششناسی در پژوهشهايی ،وبسايت کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی را از جنبههاي متفاوتی موردسنجش و ارزيابی قرار دادهاند و به نظر میرسد که
غالباً معتقدند اين وبسايتها بايد ازلحاظ کمی و کيفی ارتقا پيدا کنند (نباتعلی و جاللی
ديزجی .)9314 ،نظري و بيگدلی ( )9311مشكل اصلی وبسايت کتابخانههاي عمومی ايران
را فقدان الگو و راهنماي جامع براي استفاده طراحان میدانند .از سويی خدمات مبتنی بر وب
کتابخانههاي عمومی می تواند متناسب با نياز کاربران نباشد و الزاماً به رضايت آنان منتهی
نگردد .در اين پژوهش سعی شده با بررسی وبسايتهاي برتر کتابخانههاي عمومی در
سراسر دنيا به شناسايی و دستهبندي خدمات مطلوب اين وبسايتها پرداخته و در قالب
مدل سنجش رضايت مشتري (مدل کانو) اين خدمات را از ديدگاه کاربران کتابخانههاي
عمومی ايران موردسنجش قرار داده و خدمات مطلوب را براي وبسايتهاي کتابخانههاي
عمومی ايران دستهبندي و مشخص کند.
تاکنون رضايت مشتريان بر روي ساختار يکبعدي نگريسته میشد که اگر کيفيت
محصول دريافت شده توسط مشتري بيشتر باشد رضايت مشتري نيز به همان اندازه افزايش
میيابد و برعكس؛ اما تكميل ساختن نيازهاي يک محصول مشخص تا حد زياد ،الزاماً
مستلزم افزايش رضايت مشتري نيست .همچنين نوع نياز نيز میتواند کيفيت محصول دريافت

1. Tamaki & Kubom
2. must-be
3. one-dimensional
4. attractive
5. indifferent
6. reverse
7. Cheng & Chiu
8. sauerwein,bailom,matzler, Hinterhuber
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شده و درنتيجه رضايت مشتري را تعريف کند (ساياوين ،بيلوم ،متزلر و هيترونچوبر.)9118 ،8
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بهطورمعمول ،در بيشتر پژوهشهاي سنجش رضايت مشتري از چهارچوبها و مدلهاي
معتبر استفاده میشود که مهمترين آنها عبارتاند از :مدل پارادايم انتظار-عدم تطبيق

9

اوليور ،1مدل پارسورمان ،3مدل توسعه داده شده گرونس ،0فرآيند رضايت مشتري انگل 1و
بلکول 8و مدل کانو( 0باوانتی .1)1491 ،8شيوه تحليل در مدل کانو ،تعيينکننده الزاماتی
است که براي کاربران اولويت بيشتري دارند (چنگ و چيو .)1448 ،مدل کانو که مدلی
اقتصادي است (همتی و مرادي ،)9381 ،درك الزامات خدمت را ارتقا میدهد و با استفاده
از آن میتوان ويژگیهايی که تأثير بيشتري در رضايت کاربر دارند را تشخيص داد .بهويژه
هنگامیکه نياز به مقايسه وجود داشته باشد ،راهنماي مفيدي را ارائه میدهد .همچنين اين
مدل میتواند با تشخيص ويژگیهاي جذاب در افزايش تمايز خدمت ،کمککننده باشد،
زيرا ويژگیهاي جذاب براي پيروزي در رقابت ،کليدي و مهم هستند (باتاتاکاريا؛ رحمان،94
.)1440
مدل کانو ،رابطه ميان دستهبندي نيازهاي مشتريان و رضايت مشتري را براي هر يک از
ويژگیهاي محصول تعريف کرده و پنج معيار براي دستهبندي ويژگیهاي محصول تبيين
میکند (تاماکی و کوبوم .)1494 ،اين پنج معيار شامل  )9اجباري )1 ،تکبعدي )3 ،جذاب،
 )0بیتفاوتی و  )1معكوس است .در معيار اجباري ،نبود يک الزام اجباري در محصول ،موجب
نارضايتی مشتري شده و وجود آن در محصول رضايتمندي آن را ارتقاء نمیدهد (تاماکی و
کوبوم .)1494 ،معيار تکبعدي ،ارضاي اين نوع نيازها رابطهاي خطی با سطح رضايت دارد،
به اين معنی که هر چه بيشتر اين نياز تكميل شود ،رضايت مشتري بيشتر تأمين میشود .معيار
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1. disconfirmation - expectancy paradigm
2. Oliver
3. Parasuraman
4. Gronoroos
5. Engel
6. Blackwell
7. Kano
8. Bavanati
 .1به جهت اختصار فقط مدل کانو توضيح داده میشود .يادآوري میشود که مدلهايی مانند سروکوآل ،ليبکوآل
و غيره فقط در زمينه سنجش کيفيت خدمات و نه در زمينه سنجش ميزان رضايت کاربران مورداستفاده قرار گرفتهاند .
بهاينترتيب در اين پژوهش مدنظر نيستند.

10. Battacharyya & Rahman
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جذاب ،ارضاي اين نيازها ،رضايت مشتري را تا سطح بااليی برآورده میکند ولی اگر مشتري
آنها را دريافت نكند ،احساس نارضايتی نمیکند (شاهين و صالحزاده)9314 ،؛ معيار
بیتفاوتی ،وجود يا عدم وجود اين معيار نه به رضايت میانجامد و نه به نارضايتی و معيار
معكوس ،کارکرد يک الزام معكوس ،موجب نارضايتی و نبود آن باعث رضايتمندي میشود
(تاماکی و کوبوم )1494 ،با توجه به توضيحات ارائه شده میتوان تأثير معيارهاي کانو در
صورت وجود و نبود در پيوند با رضايتمندي به شكل جدول  9خالصه کرد.
جدول  .1معيارهای کانو در پيوند با رضایتمندی
معيار

تأثير بر رضايت در صورت وجود

تأثير بر رضايت در صورت فقدان

اجباري

خنثی

عدم رضايت

تکبعدي

رضايت

عدم رضايت

جذاب

رضايت فراوان

خنثی

بیتفاوت

خنثی

خنثی

معكوس

عدم رضايت

رضايت

برگرفته از :باقري ،شريف ،جعفري)9318( ،

به نظر میرسد از ميان مدلهاي سنجش ميزان رضايت مشتري ،با توجه به اينكه مدل کانو
با موفقيت در برخی کتابخانههاي خارج از کشور توسط پژوهشگران مختلفی مانند
باريكتراغلو و اوزگان1448 ،9؛ و گريبی ،گوته و فيگوئورا 1494 ،1استفاده شده است و
همچنين با توجه به اينكه اين مدل ديدگاه خاصی در دستهبندي خدمات و سنجش ميزان
رضايت استفادهکنندگان دارد ،قابليت تطابق مناسبی با فضاي خدماتی وبسايت کتابخانه را
داراست و درك بهتري از ميزان رضايت استفادهکنندگان از خدمات مختلف وبسايت
اينها مدل کانو مدلی نظري و مفهومی است که از اعتبار بيشتري نسبت به مدلهاي عينی
برخوردار است (ملكی و دارابی )1448 ،بهاينترتيب در پژوهش حاضر ،مدل نظري
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کتابخانههاي عمومی و امكان اولويتبندي نزديکتر به واقعيت را فراهم میآورد .عالوه بر

1. Bayraktaroglu & Ozgen
2. Garibay, Gutie, & Figueroa
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دستهبندي خدمات مبتنی بر وب مطلوب در وبسايت کتابخانههاي عمومی بر اساس مدل
سنجش رضايت کانو قرار گرفت.
از پژوهشهاي خارجی 9مرتبط با پژوهش حاضر میتوان به پژوهش ،ژانگ و ون دان

1

( ،)1441با عنوان «انتظارات کاربر و رتبهبندي عوامل کيفيت در دامنههاي مختلف
وبسايت» اشاره کرد .در تحقيق انجام شده ،پژوهشگران به طبقهبندي مؤلفههاي کيفی
سايت  CNN.comاز ديدگاه مشتريان پرداختهاند .در اين پژوهش ابتدا بر اساس
پژوهشهاي مشابه انجام شده  81ويژگی براي يک وبسايت انتخاب شد .پس از
بررسیهاي کاملتر و حذف معيارهايی که با يكديگر همپوشانی داشتند تعداد معيارها به 31
معيار تعديل داده شد .نمونه آماري  04نفري شامل دانشجويان دانشگاه نورت اياالتمتحده
است که به طبقهبندي اين مؤلفههاي کيفی پرداختند .از ميان پاسخدهندگان  %31مرد و %88
زن بودند که ميانگين استفاده هفتگی آنها از اينترنت  91/8ساعت بود .همانطور که اشاره
شد به دليل اينكه طيف گستردهاي از افراد از سايت  CNNبهره میبردند اين سايت بهعنوان
سايت موردبررسی انتخاب شد .پس از توزيع و تكميل پرسشنامه توسط دانشجويان از بين
روشهاي گوناگون تحليل نتايج کانو روش ميانگين موزون جدول فراوانی بهعنوان روش
تحليل انتخاب شد .پس از محاسبه ميانگين موزون و ترسيم نمودار به روشهايی که قبالً
اشاره شد طبقهبندي و اولويتبندي به ترتيب جدول بر اساس ترسيم نمودار به دست آمد.
کاوش اوليه در پژوهشهاي داخل کشور در حوزه کتابداري و اطالعرسانی يافتهاي در
بر نداشت .به نظر میرسد که تا کنون پژوهشی با بهرهگيري از مدل کانو براي شناسايی و
دستهبندي خدمات مبتنی بر وب مطلوب براي کتابخانههاي عمومی انجام نشده باشد .اين در
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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حالی است که پژوهشگرانی مانند شفيعی رود پشتی و اوليا ( ،)9380مرادي و همتی (،)9381
زنجيرچی ،ابراهيمزاده پزشكی و عرب ( )9314و شاهين و صالحزاده ( )9314با استفاده از
 .9پژوهشهاي ديگري در خارج با استفاده از مدل کانو صورت گرفته اما در زمينه دستهبندي خدمات وبسايتها
نيست که از آن جمله میتوان به پژوهش بايراکتاروغلو و اوزگن ( )1448با عنوان ادغام مدل کانو AHP ،و ماتريس
برنامهريزي ،کاربرد  QFDدر خدمات کتابخانه و پژوهش گاريباي ،گوتی و فاگوروا ( )1494با عنوان ارزيابی يک
کتابخانه ديجيتالی با استفاده از تابع کارکرد کيفيت ( )QFDو مدل کانو .اشاره کرد.

2. Zhang & Von Dran
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مدل کانو به دستهبندي اجزاي محصول و خدمات در رشته مديريت پرداختهاند .پژوهشهايی
که با مدل کانو در حوزه کتابخانههاي ايران به انجام رسيده میتوان به پژوهش ،حياتی،
مظفري ،مظفري و منوچهري ( )9313تاريخ با عنوان بخشبندي مراجعهکنندگان،
کتابخانه هاي عمومی بر مبناي نيازهايشان با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی ،تحليل
سلسلهمراتبی و مدل کانو و پژوهش باقري ،شريف و جعفري ( )9318با عنوان دستهبندي
خدمات عمومی کتابخانه هاي دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل رضايت
مشتري کانو ،پرداختهاند9؛ اما در بحث و حوزه خدمات وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی
ايران پژوهشهايی صورت گرفته که از آن ميان میتوان به پژوهش نظري و بيگدلی ()9311
با عنوان مقايسه ويژگیهاي محتوايی وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی ايران با برخی
کشورهاي جهان با کسب نظر از کتابداران کتابخانههاي عمومی و پژوهش نباتعلی و جاللی
ديزجی ( )9314با عنوان بررسی وبگاههاي ادارات کل کتابخانههاي عمومی ايران :مطالعه
وبسنجی نام برد .در پژوهش نظري و بيگدلی ( )9311که به روش پيمايشی -توصيفی انجام
شده است 14 .وبسايت از کتابخانههاي عمومی کشورهاي آمريكا ،انگليس ،ژاپن و هند با
 1وبسايت مربوط به کتابخانههاي عمومی ايران مورد مقايسه قرار گرفته است .ابزار
گردآوري دادهها ،سياهه وارسی بهمنظور مقايسه وبسايت کتابخانهها و پرسشنامه جهت
نظرسنجی از کتابداران کتابخانههاي عمومی ايران بوده است .پس از حذف مترادفها و
يكدست و هماهنگسازي واژهها در بررسی وبسنجی ،جمعاً  31ويژگی محتوايی از مطالعه
وبسايتهاي خارجی و ايرانی به دست آمد .با استفاده از روش تحليل محتوا و  81درصد
از پربسامد پاسخهاي کتابداران ،جمعاً تعداد  34ويژگی جهت طراحی الگوي پيشنهادي
از روشهاي وبسنجی انجام شد و گردآوري دادهها با استفاده از نرمافزار لكزي يو آر آل
موتور کاوش ياهو انجام گرفته است .حجم نمونه آماري موردپژوهش ،وبگاههاي ادارات
کل کتابخانههاي عمومی استانهاي کشور شامل  34وبگاه است .اطالعات گردآوريشده
 .به دليل تفاوت ماهيت آن پژوهشها و رعايت اختصار در مقاله ،از ذکر جزئيات روش و يافتههاي آنها خودداري
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انتخاب شدند .در پژوهش نباتعلی و جاللی ديزجی ( )9314که به روش تحليل پيوند يكی

شده است.
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در يک پايگاه اطالعاتی در نرمافزار آماري اکسل وارد و پسازآن با توجه به پرسشهاي
مطرحشده ،دادهها شمارش و رتبهبندي تحليل گرديد .يافتههاي پژوهش نشان داد که 03/3
درصد وبگاهها داراي تعداد صفحات باالي ميانگين هستند و  18/0درصد باقيمانده به لحاظ
تعداد صفحه ها زير ميانگين هستند .بدين ترتيب تفاوت جدي بين تعداد صفحههاي وبگاه
ادارات کتابخانههاي عمومی استانهاي کشور و درنتيجه حضور در وب مشاهده میشود که
میتواند داليل متعددي نظير کمتوجهی مديران در برخی استانها ،مهارت پايين نيروي
انسانی در طراحی وبگاهها و محدوديت خدمات را داشته باشد.
پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به اين دو پرسش است؛
 -9خدمات مبتنی بر وب قابلارائه در وبسايت کتابخانههاي عمومی کداماند؟
 -1دستهبندي هر يک از اين خدمات از ديدگاه کاربران و کتابداران بر اساس معيارهاي
اجباري ،تکبعدي ،جذاب ،بیتفاوتی و معكوس مدل کانو چگونه است؟
در اين پژوهش کاربرمدار تالش بر آن است تا خدمات مبتنی بر وب مطلوب براي
کاربران کتابخانههاي عمومی شناسايی گردد.

روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و با روش پيمايشی به انجام میرسد .جامعه آماري را
تمامی کاربران وبسايت کتابخانههاي عمومی شامل میشوند که با توجه به نامشخص بودن
آنها ،از فرمول حجم نمونه جامعه نامعين کوکران استفاده میشود .در مطالعات توصيفی
زمينه ياب و پيمايشی به دليل محدوديتهاي مالی ،وقت و نيروي انسانی حداقل حجم نمونه،
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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 944نفر پيشنهاد شده است (دالور9388 ،؛ حافظ نيا .)9310 ،اگر امكانات پژوهش اجازه
بدهد ،بهتر است پژوهشگر نمونه خود را بيش از حداقل افزايش دهد تا بدينوسيله بر اعتبار
نتايج پژوهش خود بيفزايد (حافظ نيا .)9310 ،ازلحاظ ديگر تنها کاربران واقعی کتابخانههاي
عمومی براي جمعآوري اطالعات مدنظر بودهاند تا دقت در پاسخگويی به پرسشنامهها و
درنتيجه دستهبندي خدمات افزايش يابد و ازآنجايیکه تعداد کاربران و مراجع کنندگان به

شناسايی و دستهبندي خدمات مبتنی بر وب مطلوب در ...

کتابخانههاي عمومی مشخص نبوده ،ازاينرو جامعه آماري ،جامعه نامشخص است .از فرمول
کوکران حجم نمونه نامشخص

𝑞𝑝 Z2
𝑑2

= 𝑛 استفاده شد (مؤمنی و قيومی )1494 ،که در آن:

 =nحجم نمونه؛  z= 9/18نمره استاندارد در سطح  11درصد؛  p= 4/1نسبت صفت متغير
که با استفاده از پژوهشهاي قبلی به دست میآيد .اگر مقدار  pدر دسترس نباشد ،میتوان
آن را برابر ./5در نظر گرفت (سرمد ،حجازي و بازرگان .)1448 ،مقدار خطاي حاصل از
برآورد آماري  d=4/1است که میتواند با توجه به پژوهشهاي قبلی تعيين شود (ديانی،
 )9381و معموالً عددي کمتر از  94درصد انتخاب میشود (حسينی .)9381 ،با توجه به
فرمول فوق حجم نمونه برابر با  914نفر محاسبه شد و با انجام نمونهگيري در دسترس 9در
شهر تهران ،پرسشنامه پژوهش در اختيار کاربران کتابخانههاي عمومی قرار گرفت.
ابزار گردآوري در اين پژوهش پرسشنامه محققساختهاي است که بر اساس مدل سنجش
رضايت مشتري کانو به دستهبندي خدمات مبتنی بر وب میپردازد .براي طراحی پرسشنامه
الزم بود که نخست خدمات مبتنی بر وب قابلارائه در وبسايت کتابخانههاي عمومی ارائه
شود يا قابليت ارائه را دارند تهيه شود که براي اين کار از چهار شيوه )9 ،بررسی متون
 )1بررسی وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی برتر جهان  )3نظرخواهی از مسئولين
بخشهاي کتابخانههاي عمومی  )0استفاده ازنظر طراحان وبسايت.
در ابتدا با بررسی کتابها و مقاالت چاپشده در حوزه ،خدمات قابلارائه که میتواند
در وبسايت کتابخانههاي عمومی ارائه شود استخراج و سياههاي از اين خدمات فراهم آمد.
سپس به شناسايی  34وبسايت کتابخانههاي عمومی برتر کشورهاي آمريكا ،کانادا ،انگليس
و کشورهاي حوزه اسكانديناوي در فهرستهايی مانندmattanderson3, HAPREL1 ،

1. convenience sampling
2. http://haplr-index.com
3. http://www.mattanderson.org
4. https://www.lib-web.org
5. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
(دفتر اتحاديه کتابخانه ،اطالعات و مستندات اروپا)
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 EBLIDA1, lib-web0پرداخته شد 8که با بررسی اين وبسايتها خدمات مهم و

 .8اسم و آدرس هر يک از وبسايتها در پايان مقاله ذکر شده است.
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کاربردي اين وبسايتها استخراج شد و ضمن تأييد خدمات استخراجشده از متون برخی
ديگر نيز به سياهه قبلی افزوده شد.
در گام بعدي ،سياهه آمادهشده به مسئولين چندين کتابخانه عمومی نشان داده شد که هر
يک از مسئولين میتوانستند در مورد خدمات مورد ارائه نظراتی را بدهند .از آنها خواسته
شد که  )9سياهه موردنظر را بررسی کنند و  )1خدمات ديگري که ازنظر دور مانده است را
به سياهه بررسی اضافه کنند .در گام چهارم با رجوع به اهلفن در زمينه طراحی وبسايت و
آشنا به زبانهاي برنامهنويسی وب خواسته شد که  )9سياهه موردنظر را بررسی و اگر پيشنهاد
ديگري که ازلحاظ گرافيكی و انعطافپذيري وبسايت میتواند جالب باشد را به سياهه
بررسی اضافه کنند  )1عمل پذيري هر يک از خدمات گفتهشده را ازلحاظ فنی تأييد کنند.
بعد از تكميل سياهه ،بهمنظور پاسخگويی به پرسش دوم ،پرسشنامه دستهبندي خدمات
مبتنی بر وب مطلوب در وبسايت کتابخانههاي عمومی بر اساس مدل کانو طراحی شد .از
نمونه آماري خواسته شد براي هر ويژگی ،در صورت ارائه آن ويژگی (حالت مطلوب) در
سمت راست و در صورت عدم ارائه آن خدمت (حالت نامطلوب) در سمت چپ يكی از
گزينههاي « -9ترجيح میدهم اينگونه باشد  -1برايم قابلتحمل است  -3برايم فرقی ندارد،
 -0بايد همينگونه باشد  -1اينگونه را دوست دارم» را انتخاب کنند ،بهبيانديگر در اين
پرسشنامه هر پرسش در دو حالت مطلوب و نام مطلوب پاسخ داده شد ،سپس پاسخ به هر دو
حالت با استفاده از نرمافزار اکسل و بر اساس جدول ارزيابی کانو (جدول  )1به يک پاسخ
تبديل شد و دستهبندي خدمات عمومی بر اساس مدل کانو با انجام رسيد .حاصل اين بخش
سياههاي از خدمات مبتنی بر وب مطلوب در وبسايت کتابخانههاي عمومی است که بر
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

اساس مدل کانو در پنج معيار اجباري ،تکبعدي ،جذاب ،بیتفاوتی و معكوس از منظر
کاربران کتابخانههاي عمومی دستهبندي شده است.
در جدول ارزيابی مدل کانو ،معيار جذاب با  ،Aمعيار اجباري با  ،Mمعيار تکبعدي با
 ،Oمعيار بیتفاوتی با  Iو معيار معكوس با  Rنمايش داده میشود؛ حالت مشكوك زمانی
که پاسخدهنده سؤال را نفهميده باشد و يا پاسخدهنده دربارهي آن ترديد داشته باشد مشاهده
میشود که با  Qنشان داد میشود (زنجيرچی و همكاران.)9314 ،
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جدول  .2خدمات ارزیابي مدل کانو
پاسخ در صورت عدم ارائه
اينگونه را

بايد همينگونه برايم فرقی برايم قابلتحمل ترجيح میدهم

دوست دارم

باشد

ندارد

است

اينگونه نباشد

اينگونه را دوست دارم

Q

A

A

A

O

بايد همينگونه باشد

R

I

I

I

M

برايم فرقی ندارد

R

I

I

I

M

برايم قابلتحمل است

R

I

I

I

M

خدمت

پاسخ در
صورت
ارائه

ترجيح میدهم
اينگونه نباشد

R

R

R

R

Q

بهعنوانمثال با توجه به جدول  ،1اگر پاسخ به حالت مطلوب يک خدمت گزينه «براي
من فرقی ندارد» انتخاب شود و براي پاسخ به حالت نامطلوب همين خدمت گزينه «ترجيح
میدهم اينگونه نباشد» معيار انتخاب  Mيا اجباري است.
براي تعيين پايايی پرسشنامه ،پس از انجام پيشآزمون ،آلفاي کرونباخ بهوسيله نرمافزار
 SPSSبرابر با  ./81تعيين شد که درنتيجه پرسشنامه از پايايی مطلوبی برخوردار است.

یافتهها
در اين بخش به ارائه دادههاي حاصل از پژوهش و تجزيهوتحليل آنها خواهيم پرداخت.
بهمنظور پاسخ به پرسش نخست از شيوههاي ،بررسی متون ،بررسی وبسايتهاي
کتابخانههاي عمومی برتر جهان ،نظرخواهی از مسئولين بخشهاي کتابخانههاي عمومی و
خدمت در بخش مؤلفههاي ظاهري وبسايت کتابخانههاي عمومی  31خدمت در بخش
مؤلفههاي محتوايی وبسايت کتابخانههاي عمومی و  91خدمت از بخش مؤلفههاي
فناوريها وب در طراحی وبسايت کتابخانههاي عمومی شناسايی شد .سياهه به دست آمده
مبناي ساخت پرسشنامه دستهبندي خدمات مبتنی بر وب مطلوب در وبسايت کتابخانههاي

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

استفاده ازنظر طراحان وبسايت استفاده شد .درنهايت  01خدمت در سه بخش شامل 98

عمومی بر اساس مدل کانو قرار گرفت.
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بهمنظور پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،از پرسشنامه دستهبندي خدمات عمومی بر اساس
مدل کانو استفاده شد.
در جداول  ،8 - 3خدمات در مرحله اول بر اساس معيارهاي انتخاب شده توسط
پاسخدهندگان و در مرحله دوم بر اساس بخش دستهبندي شده است .درصد فراوانی خدمات
انتخاب شده از بيشتر به کمتر مرتب و براي هر يک از خدمات منبعی که آن خدمت از آن
استخراجشده ،آمده است.

9

در جدول  3خدماتی که پاسخدهندگان جزو معيار اجباري انتخاب کردهاند آمده است.
اين دسته از نيازها همان ويژگیهايی هستند که بايد در يک محصول وجود داشته باشند و
اگر ارضا نشوند مشتري به مقدار بسيار زيادي ناراضی میشود .در طرف ديگر اگر اين نيازها
مطابق با خواستههاي مشتري باشد تكميل آنها رضايت مشتري را افزايش نمیدهد .معيار
اجباري مشخصههاي اساسی يک محصول هستند (ژانگ .)1448 ،1اين ويژگیها را با نام
ويژگیهاي پايه 3نيز میشناسند (ساياوين و همكاران9118 ،؛ ژانگ)1448 ،
جدول  .1خدمات جزو معيارهای اجباری
بخش

خدمت

درصد فراوانی معيار منتخب

منابع

استفاده از رنگآميزي شاد و جذاب در طراحی

80/91

 9تا 33

امكان جستجوي ساده اطالعات در محتواي وبسايت

89/88

 9تا 33

امكان ثبتنام در سايت و داشتن پروفايل شخصی

84/83

 9تا 39

مؤلفههاي

امكان ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به تاريخچه

ظاهري

فعاليتهاي فرد در سايت (سابقه جستجو ،ذخيرهسازي و غيره)
امكان مديريت اطالعات پروفايل (اطالعات شخصی ،سابقه

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19
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فعاليت کاربر در سايت ،غيره)

84/11

11-14-91-91-99-1-3-1-9

نظر متخصصين (کتابداران)
 9تا 33

10/18

نظر متخصصين
(طراحان و کتابداران)

 .9اين شمارهگذاري بر اساس شمارههايی است که در بخش پيوست براي منابع آمده است .در اينجا نيز همان
شمارهها براي رعايت اختصار و جلوگيري از افزايش حجم مقاله ،استفاده شد .همچنين خدماتی که با توجه به نظرات
مسئولين بخشهاي کتابخانه عمومی و طراحان وبسايت مشخص شده است .با عبارت نظر متخصصين (طراح سايت)؛
نظر متخصصين (مسئولين کتابخانههاي عمومی) مشخص شده است.

2. Zhang
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بخش

خدمت

درصد فراوانی معيار منتخب

منابع

سرعت باالي بارگذاري صفحات سايت

13/90

 9تا 39

صفحه زمينه و پشت زمينه جذاب

11/91

 9تا 39

وضوح مناسب و کافی صفحات

01/11

 9تا 34

دريافت بازخورد از کاربران

01/83

 9تا 31

31/81

 9تا 34

81/11

 9تا  11و 39

عدم تعصبات نژادي ،جنسی ،اخالقی و کليشه سازي در ارائه محتوا

88/81

نظر متخصصين (کتابداران)

امكان جستجوي پيشرفته اطالعات در محتواي وبسايت

80/08

 9تا  11و 33-31-39

امكان پرسش از کتابدار

83/11

 9تا 11

ارائه تازههاي کتابخانه

89/01

 9تا 11

وجود بخش تماس با ما

18/18

 9تا 34

دانلود رايگان کتاب

10/18

نظر متخصصين (کتابداران)

بيان ساعت کاري کتابخانه

11/11

 9تا 11

وجود گالري تصاوير

14/99

 9تا 34

ارائه اطالعات وبسايت به چندزبانه (بيش از )1

01/39

 9تا 11

بيان مقررات کتابخانه

00/18

 9تا 34

اطالعرسانی رخدادهاي مهم در کتابخانه

01/90

 9تا 11

ارائه اطالعات متناسب براي کودکان در بخشی اختصاصی

00/91

ارائه اطالعات متناسب براي نوجوانان در بخشی اختصاصی

01/01

کمک کردن به کاربران جهت کاربري سايت (داشتن راهنما)
وجود بخش اخبار

مؤلفههاي
محتوايی

ارائه اطالعات متناسب براي بزرگساالن در بخشی اختصاصی

فناوريها

11-11-10-13-11-19-14
-91-91-8-0-8-1-0-3-1-9
11-11-10-13-11-19-14-91
-91-91-8-0-8-1-0-3-1-9
11-11-10-13-11-19-14-91

وجود مطالب مناسب براي افراد کمسواد (نو سواد)

09/18

نظر متخصصين (کتابداران)

آموزش قوانين مدنی

31/81

-19-14-91-99

استفاده از امكانات شبكههاي اجتماعی (اينستا ،فيسبوك)

88/81

 9تا  11و 39

80/91

 9تا 11

امكان تعامل با کتابدار از طريق ايميل و چت

81/91

 9تا  11و 39

وجود ميز مرجع مجازي

80/98

 9تا  11و 39

دريافت نسخه  appوبسايت (داشتن سايت بهصورت
اپليكيشن موبايلی)

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

مؤلفههاي

09/31

-91-91-91-8-0-8-1-0-3-1-9
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بخش

خدمت

درصد فراوانی معيار منتخب

منابع

وجود RSS

83/91

 9تا  11و 39

امكان جستجوي به شكل درصدي

11/31

نظر متخصصين
(طراحان و کتابداران)

طبق جدول  3تعداد  33خدمت از خدمات سياهه در معيار اجباري قرار گرفتهاند .بخش
مؤلفههاي محتوايی با  90خدمت اجباري بيشترين تعداد خدمات و بخش مؤلفههاي فناوري
با  8خدمت کمترين تعداد خدمات را به دست آوردهاند.
با توجه به يافتههاي جدول  3و بر اساس درصد فراوانی معيار انتخاب شده در ميان
خدمات اجباري در هر بخش ،اين خدمات داراي بيشترين اهميت ازنظر کاربران
کتابخانههاي عمومی هستند :در بخش مؤلفههاي ظاهري( ،استفاده از رنگآميزي شاد و
جذاب در طراحی)؛ در بخش مؤلفههاي محتوايی (وجود بخش اخبار) و در بخش مؤلفههاي
فناوري وب( ،استفاده از امكانات شبكههاي اجتماعی).
در جدول  0خدماتی که پاسخدهندگان جزو معيار تکبعدي انتخاب کردهاند آمده
است .در رابطه با اين نيازها میتوان اظهار داشت رضايت مشتري بهاندازه سطح رضايت آنها
برطرف میشود (ژانگ .)1449 ،بهبيانديگر معيار تکبعدي معياري است که اگر ارائه شود
موجب رضايتمندي کاربران و اگر ارائه نشود موجب نارضايتی کاربران خواهد شد
(تاماکی و کوبوم 1494 ،و شاهين و صالحزاده .)9314 ،نام ديگر اين ويژگیها ،کارايی

9

هستند (ساياوين و همكاران9118 ،؛ ژانگ)1448 ،
جدول  .2خدمات جزو معيارهای تكبعدی
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

بخش

خدمت

درصد فراوانی
معيار منتخب

منابع

استفاده از چند رسانهايها (عكس ،فيلم و غيره) در طراحی

80/91

 9تا 11

مؤلفههاي

نمايش دقيق و مناسب اطالعات

81/91

 9تا 34

ظاهري

استفاده از تصاوير و عناوين چشمگير و خيرهکننده

89/11

 9تا 11

منطقی بودن ساختار اطالعاتی که ارائه میشوند

84/10

 9تا 11
1. performance
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بخش

مؤلفههاي
محتوايی

مؤلفههاي
فناوريها

خدمت

درصد فراوانی
معيار منتخب

منابع

مشخص بودن مالكيت معنوي

10/91

 9تا 33

ارائه اطالعات صحيح و دقيق

03/91

 9تا 31

بيان اطالعات همراه با جزئيات آنها

01/98

 9تا  11و 38-30

ارائه اطالعات مناسب و مرتبط با اهداف وبسايت و کاربران

09/91

38-30

امكان مشاهده آمار بازديد از وبسايت

31/11

 9تا 11

ارائه اطالعات طرحهاي پژوهشی مرتبط

38/18

وجود بخش درباره ما

30/19

 9تا 34

ارائه اطالعات به شكل تمام متن

38/91

 9تا 11

برقراري پيوند به پايگاههاي اطالعاتی مرتبط

31/99

امكان به اشتراكگذاري صوت ،تصوير و ويدئو

81/81

امكان ثبت نظرات (کامنت) کاربران در مورد محتواي سايت

81/38

امكان امتيازدهی به محتواي سايت توسط کاربران

19/38

نظر متخصصين
(کتابداران)

نظر متخصصين
(کتابداران)
نظر متخصصين
(طراحان)
 9تا 11
نظر متخصصين
(کتابداران)

طبق جدول  0تعداد  98خدمت از خدمات سياهه در معيار تکبعدي قرار گرفتهاند .بخش
مؤلفههاي محتوايی با  8خدمت تکبعدي بيشترين تعداد خدمات و بخش مؤلفههاي فناوري
با  3خدمت کمترين تعداد خدمات را به دست آوردهاند.
با توجه به يافتههاي جدول  0و بر اساس درصد فراوانی معيار انتخاب شده در ميان
کتابخانههاي عمومی هستند :در بخش مؤلفههاي ظاهري( ،استفاده از چند رسانهايها در
طراحی)؛ در بخش مؤلفههاي محتوايی (ارائه اطالعات صحيح و دقيق) و در بخش مؤلفههاي
فناوري وب( ،امكان به اشتراكگذاري صوت ،تصوير و ويدئو).
در جدول  1خدماتی که پاسخدهندگان جزو معيار جذاب انتخاب کردهاند آمده است.

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

خدمات اجباري در هر بخش ،اين خدمات داراي بيشترين اهميت ازنظر کاربران

اين نيازها آن ويژگیهاي محصول هستند که اثر بيشتري بر چگونگی رضايت مشتري پس
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از دريافت محصول دارند .نيازهاي جذاب هرگز بهطور صريح بهوسيله مشتري بياننشده و يا
توسط مشتري مورد انتظار واقع نمیشوند (ژانگ .)1449 ،به بيانی ديگر معيار جذاب خدمتی
است که اگر اين خدمت ارائه نشود روي رضايت کاربران تأثيري ندارد ،ولی اگر ارائه شود
موجب افزايش رضايتمندي کاربران میشود (تاماکی و کوبوم 1494 ،و شاهين و صالحزاده،
 .)9314ويژگیهاي هيجانانگيز 9نام ديگر اين دسته از ويژگیها است (ساياوين و همكاران،
9118؛ ژانگ.)1449 ،
جدول  .3خدمات جزو معيارهای جذاب
بخش
مؤلفههاي
ظاهري

خدمت

معيار منتخب

امكان نشان دادن وضعيت و موقعيت کاربران در وبسايت

81/81

 9تا  11و 39

بيان تاريخچه و امكانات کتابخانه

81/18

 9تا 11

81/91

 9تا 11

وجود بخشی براي اطالعات دورههاي آموزشی

89/99

 9تا 30

وجود نقشه سايت

18/91

 9تا 33

ارائه اطالعات منابعی که بهتازگی به مجموعه افزودهشده

10/19

امكان دانلود محتواي ديجيتال

18/39

امكان جستجو در گوگل از طريق باکس جستجويی جداگانه
در سايت

مؤلفههاي

درصد فراوانی

منابع

محتوايی

نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(کتابداران)
نظر متخصصين

ارائه آموزشهاي آنالين (تور کتابخانه ،آموزشهاي سواد

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

اطالعاتی و غيره)

01/11

(کتابداران)
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين

امكان پيوند به فروشگاههاي خريد محصوالت (کتاب و
رسانههاي ديجيتال)

01/81

(کتابداران)
نظر متخصصين
(طراحان)
1. exciting
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بخش

خدمت
ثبتنام براي دريافت کارت کتابخانه و دريافت آنی کارت
(ارسال به ايميل)

مؤلفههاي
فناوريها

درصد فراوانی
معيار منتخب
04/81

امكان استفاده از نرمافزارهاي پيامرسان

81/11

(گوگل مپ) امكان نمايش آدرس با استفاده از مكاننما

88/81

انتشار خبرنامه الكترونيكی

88/11

امكان اختصاص برچسب به محتواي سايت

80/91

کوکی وب (يكی از ابزارهايی است که در تعامل و گفتگوي
).بين مرورگر و سايتها استفاده میشود

88/98

ايجاد صفحه بالگ براي کاربران

81/01

ايجاد اشتراك موضوعی بين خوانندگان

81/91

داشتن تور مجازي ( 384راهكاري نوين براي معرفی و
اطالعرسانی اماکن)

81/99

منابع
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(طراحان)
 91تا 11
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(طراحان)
نظر متخصصين
(طراحان)

طبق جدول  1تعداد  98خدمت از خدمات سياهه در معيار جذاب قرار گرفتهاند .بخش
مؤلفههاي فناوري وب با  1خدمت جذاب بيشترين تعداد خدمات و بخش مؤلفههاي ظاهري
با  9خدمت کمترين تعداد خدمات را به دست آوردهاند.
خدمات اجباري در هر بخش ،اين خدمات داراي بيشترين اهميت ازنظر کاربران
کتابخانههاي عمومی هستند :در بخش مؤلفههاي ظاهري( ،امكان نشان دادن وضعيت و
موقعيت کاربران در وبسايت)؛ در بخش مؤلفههاي محتوايی (بيان تاريخچه و امكانات

سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

با توجه به يافتههاي جدول  1و بر اساس درصد فراوانی معيار انتخاب شده در ميان
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کتابخانه) و در بخش مؤلفههاي فناوري وب ،ثبتنام براي دريافت کارت کتابخانه و دريافت
آنی کارت (ارسال به ايميل).
در جدول  8خدماتی که پاسخدهندگان جزو معيار بیتفاوت انتخاب کردهاند آمده است.
معيار بیتفاوتی خدمتی است که چه ارائه شود چه ارائه نشود تأثيري بر روي رضايت کاربران
ندارد (تاماکی و کوبوم 1494 ،و شاهين و صالحزاده .)9314 ،ويژگیهاي بيحال 9نام ديگر
اين دسته از ويژگیها است (ساياوين و همكاران9118 ،؛ ژانگ.)1449 ،
جدول  .4خدمات جزو معيارهای بيتفاوت
بخش

خدمت

درصد فراوانی

منابع

معيار منتخب

مؤلفههاي

تعيين هويت مالک و طراح سايت

81/88

 9تا 33

ظاهري

نشان دادن زمان  loadکردن و پاسخگويی سيستم

10/91

نظر متخصصين (کتابداران)

مؤلفههاي

وجود راهنماي موضوعی محتواي سايت

10/18

نظر متخصصين (کتابداران)

محتوايی

داشتن قسمت آرشيو اطالعات و اخبار قديمی

11/11

 91تا 11

استفاده از فرمهاي وبی براي تعامل با کتابخانه

81/11

نظر متخصصين (کتابداران)

مؤلفههاي
فناوريها

طبق جدول  8تعداد  1خدمت از خدمات سياهه در معيار بیتفاوت قرار گرفتهاند .بخش
مؤلفههاي ظاهري با  1و مؤلفههاي محتوايی هم با  1خدمت هر دو بيشترين تعداد خدمات با
معيار بیتفاوت و بخش مؤلفههاي فناوري با  9خدمت کمترين تعداد خدمات را به دست
آوردهاند.
با توجه به يافتههاي جدول  8و بر اساس درصد فراوانی معيار انتخاب شده در ميان
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

خدمات اجباري در هر بخش ،اين خدمات داراي بيشترين اهميت ازنظر کاربران
کتابخانههاي عمومی هستند :در بخش مؤلفههاي ظاهري( ،تعيين هويت مالک و طراح
سايت)؛ در بخش مؤلفههاي محتوايی (وجود راهنماي موضوعی محتواي سايت) و در بخش
مؤلفههاي فناوري وب( ،استفاده از فرمهاي وبی براي تعامل با کتابخانه).
1. languid
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بحث و نتيجهگيري
پژوهش پيش روي ،با هدف شناسايی و دستهبندي خدمات مبتنی بر وب مطلوب در
وبسايت کتابخانه هاي عمومی ايران بر اساس مدل سنجش رضايت مشتري کانو به انجام
رسيد .پژوهشهاي فراوانی در زمينه سنجش وب کتابخانههاي عمومی کشور انجام شده
است که از آن ميان میتوان به پژوهش نظري و بيگدلی ( )9311با عنوان مقايسه ويژگیهاي
محتوايی وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی ايران با برخی کشورهاي جهان با کسب نظر از
کتابداران کتابخانههاي عمومی و پژوهش نباتعلی و جاللی ديزجی )9314( ،با عنوان بررسی
وبگاههاي ادارات کل کتابخانههاي عمومی ايران :مطالعه وبسنجی اشاره کرد اما تابهحال
پژوهشی که به شناسايی و دستهبندي خدمات وبسايتها با روش کانو باشد در کشور انجام
نگرفته است .9پژوهش نظري و بيگدلی ( )9311ويژگیهاي محتوايی وبسايت
کتابخانههاي عمومی مدنظر بوده اما در اين پژوهش جدا از اين ويژگی به دو ويژگی ظاهري
و فناوري توجه شده است .در پژوهش نباتعلی و جاللی ديزجی )9314( ،نيز وبسايت اداره
کل نهاد کتابخانههاي عمومی مورد تحليل وبسنجی قرار گرفته است که با اين پژوهش
اساساً متفاوت است.
براي پاسخ به دو پرسش پژوهش ،تعداد  01خدمت شناسايیشده در معيارهاي اجباري
( 33خدمت) ،معيارهاي تکبعدي ( 98خدمت) ،معيارهاي جذاب ( 98خدمت) و معيارهاي
بیتفاوت ( 1خدمت) ،دستهبندي شد .الزم به ذکر است که هيچ خدمتی در دسته معيار
معكوس قرار نگرفت که اين گوياي آن است که نظرات کاربران و کتابداران برخالف هم
نيست (زنجيرچی و همكاران .)9314 ،يافتهها گوياي آن است که ميزان انتخاب مشكوك
درك درست پاسخدهندگان از پرسشهاست (زنجيرچی و همكاران .)9314 ،اغلب
معيارهاي منتخب داراي فراوانی همسطحی هستند که نشاندهنده اتفاقنظر پاسخدهندگان
است .پژوهش حاضر ،بر اساس مدل سنجش رضايت مشتري کانو ،دستهبندياي از خدمات
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مبتنی بر وب مطلوب را در اختيار طراحان وبسايتهاي کتابخانههاي عمومی و کتابداران
اين نوع از کتابخانهها قرار میدهد که میتواند براي طراحان وبسايت کتابخانههاي عمومی،
پويايی ،انعطافپذيري و نوآوري در طراحی وبسايت و براي کتابداران در برنامهريزي
براي مصرف بودجه و يا راهبردهاي مانند ايجاد انگيزه در مخاطب و جذب بيشتر کاربران
کتابخانه هاي عمومی مفيد باشد .بايد به اين امر توجه داشت که در يک وبسايت کتابخانه
عمومی براي جذب مردم به سمت فرهنگ کتابخوانی میتوان بسيار تبليغ کرد و به دليل
وجود يک فضاي چندرسانهاي بسيار میتواند تأثيرگذار باشد (حسنزاده و سعيدنيا.)9311 ،
اميد است که مقاله حاضر گام مثبتی در جهت ايجاد وبسايتهايی مخاطب پسند را براي
کتابخانههاي عمومی ايجاد کند.

پيشنهادها
براي افزايش ميزان رضايت کاربران و همچنين باال بردن سطح کيفی خدمات به آنها بايد
به خدمات اجباري توجه کرد .نگرش کاربران نسبت به خدمات اجباري بهعنوان خدماتی
است که آنها را قبول داشته و بنابراين بهطور غيرصريحی متقاضی آنها است .خدمات
اجباري در هر محصول بهعنوان عوامل رقابتی قطعی هستند و اگر بهطور کامل ارضا نشوند
کاربر به هيچ طريقی به محصول عالقهمند نخواهد شد (ساياوين و همكاران9118 ،؛ ژانگ،
 .)1449پس براي باال بردن سطح عالقهمندي کاربران بايد به خدمات اجباري توجه کرد
خدماتی مانند استفاده از رنگآميزي شاد و جذاب در طراحی ،وجود بخش اخبار و استفاده
از امكانات شبكههاي اجتماعی ،امكاناتی هستند که بهراحتی هم قابلاجرا و ارائه هستند؛
سال پنجم ،شماره  ،91تابستان 19

بنابراين پيشنهاد میشود طراحان و کتابداران کتابخانههاي عمومی اين دسته از خدمات را
جزو ويژگیهاي وبسايت کتابخانههاي عمومی قرار دهند.
خدمات تکبعدي ،در رابطه با اين خدمات میتوان اظهار داشت رضايت کاربر بهاندازه
سطح ارضاي آنها برطرف می شود .يعنی هرچه نياز بيشتر تكميل شود رضايت کاربر بيشتر
تأمين میشود و برعكس خدمات تکبعدي معموالً بهطور صريح بهوسيله کاربر تقاضا
میشود (ساياوين و همكاران9118 ،؛ ژانگ .)1449 ،به اين صورت توجه به خدمات
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تکبعدي براي کاهش نارضايتی و افزايش رضايت کاربران اهميت دارد ،بهعنوان نمونه:
استفاده از چند رسانهايها (عكس ،فيلم و غيره) در طراحی ،ارائه اطالعات صحيح و دقيق و
امكان به اشتراكگذاري صوت ،تصوير و ويدئو خدماتی هستند که در صورت بهکارگيري
در طراحی وبسايت کتابخانههاي عمومی در افزايش رضايت کاربران تأثير بسزايی دارد و
در صورت ارائه نشدن موجب کاهش رضايت کاربران میشود.
خدمات جذاب ،اين خدمات آن دسته از ويژگیهاي محصول هستند که اثر بيشتري بر
چگونگی رضايت کاربر پس از دريافت محصول دارند .ارضاي کامل اين نيازها رضايت
مشتري را بيشتر افزايش میدهد (ساياوين و همكاران9118 ،؛ ژانگ .)1449 ،خدمات جذاب
براي پيروزي در رقابت کليدي و مهم هستند (باتاتاکاريا و رحمان .)1440 ،بهاينترتيب ،براي
جذب کاربران و افزايش رضايت و عالقهمنديهاي آنها بايد به اين خدمات بيشتر پرداخته
شود .براي نمونه امكان نشان دادن وضعيت و موقعيت کاربران در وبسايت ،بيان تاريخچه
و امكانات کتابخانه ،ثبتنام براي دريافت کارت کتابخانه و دريافت آنی کارت (ارسال به
ايميل) ،از خدماتی است که در جذب و عالقهمندي کاربران به کتابخانه و افزايش تعداد
کاربران از وبسايت کتابخانهها بسيار تأثير دارد .نكته بسيار جالب در خدمات جذاب بخش
مؤلفههاي فناوري وب است که با  1خدمت جذاب بيشترين تعداد خدمات را از ديدگاه
کاربران به خود جلب کرده است که اين امر نشاندهنده اين است که خدمات جذاب هرگز
بهطور صريح بهوسيله مشتري بيان نمیشود و يا توسط مشتري مورد انتظار واقع نمیشوند .به
همين دليل است که اگر مشتري آنها را دريافت نكند احساس نارضايتی نمیکند ولی در
صورت ارائه کاربر را مجذوب خود میکند .براي نمونه ،ثبتنام براي دريافت کارت
با استفاده از مكاننما (گوگل مپ) ،انتشار خبرنامه الكترونيكی باالترين ميزان درصد فراوانی
را به خود اختصاص دادهاند.
قابلتوجه است که ويژگی ايجاد اشتراك موضوعی بين خوانندگان خدمتی است که در
کمتر وبسايت کتابخانههاي عمومی مورداستفاده قرار گرفته و يک ويژگی جديد به شمار
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کتابخانه و دريافت آنی کارت ،امكان استفاده از نرمافزارهاي پيامرسان ،امكان نمايش آدرس
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میرود که بهاينترتيب پيشنهاد میشود که در صورت توجه به آن در طراحی وبسايت
کتابخانه عمومی میتوان يک مزيت رقابتی داشت.
خدمات بیتفاوت ،خدماتی هستند که وجود يا نبود آنها تأثيري بر افزايش يا کاهش
ميزان رضايت ندارد (شاهين و صالحزاده .)9314 ،جدول  8شامل خدماتی که از ديدگاه
کاربران موردتوجه قرار نگرفته و بهعنوان خدمات بیتفاوت شناسايی شدهاند .البته بايد توجه
داشت که ويژگی مانند تعيين هويت مالک و طراح سايت که در مؤلفههاي ظاهري بهعنوان
يک ويژگی بیتفاوت شناسايی شده است درواقع يک ويژگی مهم در زمينه شناسايی حقوق
طراح و مالک سايت است که رعايت آن جزو الزامات است و قرار گرفتن اين ويژگی در
خدمات بیتفاوت ناشی از عدم آشنايی کاربران کتابخانههاي عمومی با اين موضوع است.
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