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Abstract
Purpose: The purpose of this research is study the
effect designing quality in public libraries Websites,
on increasing the satisfaction of users as a result
increasing the positive verbal advertising in using
website .
Methodology: This research has been done in the 2
section. The first part to identify factors affecting
the quality of the content and structural library
websites, analyze the content of the research in
designing websites in10 recent years. In order to
provide a model questionnaire with 25 spectrum in point Likert, was used. Research community,
including 382 members of the public libraries
Mashhad. Content analysis and, in the second part
of the survey type using factor analysis research
methodology. In the first part of the content analysis
and, in the second part of the survey type factor
analysis and MFQ was used .
Finding: The findings demonstrate, quality web
design, perceived quality and perceived usefulness
directly on the website satisfaction and positive
verbal advertisement therefore, indirectly influence .
Result: The model identified in the research,
effectively, the relationship between quality web
design, perceived usefulness, perceived data quality,
electronic consent and explain verbal propaganda .
Keywords
Library Websites, Electronic Satisfaction, Verbal
Advertising, Public Libraries, Website Designing.
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مقدمه
امروزه رشد فزاینده اینترنت ،وبسایتها را به دروازه ورود
و ابزار ارتباطی مؤثری در همه سازمانها و از جمله
کتابخانهها تبدیل کرده است .وبسایتها ،همچنین ابزار
مهمی برای بازاریابی و معرفی خدمات سازمانها به حساب
میآیند .بنابراین توجه به رضایت استفادهکنندگان از
وبسایت ،بسیار حائز اهمیت است .رضایت ،موجب
افزایش لذت و ترغیب استفادهکننده به ادامهی استفاده از
خدمات ارائه شده میشود (مک موالن و گیلمور.)2118 ،1
رضایت الکترونیکی به معنای خرسندی یک مشتری با
توجه به تجربه پیشینش از وبسایت است (لی و توربون،2
 .)2111سنجش رضایت استفاده کننده ،ابزار مفیدی است
که نقشی اساسی در ارائه خدمات ایفا میکند (لیفر،3
1998؛ ادواردسون 4و همکاران .)1186 :2111 ،از سوی
دیگر ،سودمندی درک شده ،عبارت است از میزانی که فرد
معتقد است استفاده از یک سیستم یا تکنولوژی ،عملکرد
وی رابهبود میبخشد (کائو 5و دیگران.)661 :2115 ،
چنانچه استفاده از وبسایت مشکل باشد یا وبسایت
نتواند پاسخی به نیاز کاربران بدهد ،کاربران وبسایت را
ترک میکنند (حقیقی نسب و تابعین.)23 :1378 ،
یک بازدیدکننده راضی ،تجربه مثبت خود را با
سایرین درمیان نهاده و در نقش یک مُبلغ عمل میکند و
درنتیجه باعث افزایش تعداد بازدیدکنندگان وبسایت،
میشود .این مطلب در بازاریابی بهعنوان دهان به دهان یا
تبلیغات کالمی شناخته میشود (مرکن و زمر:2111 ،6
 .)17وقتی که یک مشتری راضی از خدمات وبسایت،
طرفدار وبسایت کتابخانه میشود ،تمامی دوستانش مطلع
میشوند .تبلیغ کالمی ،ریسک استفادهکننده را کاهش
میدهد و بهعنوان یکی از انگیزانندههای قوی در استفاده
از کاالها و خدمات مطرح است (انگل 7و همکاران:1995 ،
.)1193
تبلیغات کالمی ،از شخصی به شخص دیگر منتقل
میشود و استفاده از محصوالت و خدمات ،به دیگران
توصیه میشود .توصیه به دیگران و تبلیغات کالمی برای

1. McMullan and Gilmore
2. Lee, and Turban,
3. Lifer
4. Edvardson
5. Cao
6. Mercun&Žumer
7. Engel

استفادهکننده ،منبعی معتبر شمرده میشود (ریچهلد 8و
ساسر .)61 :1995 ،ارتباطات کالمی و انتقال تجربههای
مثبت استفاده به دیگران ،یکی از اثربخشترین ابزارهای
بازاریابی است و نتایج مثبتی را به دنبال دارد (بولتون 9و
همکاران .)291 :2114 ،از سوی دیگر ،در بین تمامی
ابزارهای تبلیغاتی مورد استفاده ،تبلیغات کالمی یا به
اصطالح دهان به دهان ،جزء کمهزینهترین و در عین حال
اثرگذارترین ابزارهاست (رضوان جو.)21 :1389 ،
در سالهای اخیر ،ارتباطات کالمی و تبلیغات
11
دهان به دهان الکترونیکی نیز مطرح شده است (گروئن
و همکاران .)2116 ،تبلیغات کالمی به همان اندازه که
میتواند یک کانال ارتباطی بسیار مؤثر برای تبلیغ مثبت
باشد ،به همان اندازه هم میتواند ابزاری مناسب برای بیان
نارضایتی مشتریان باشد .در این پژوهش ،منظور از تبلیغ
کالمی تبلیغ کالمی مثبت و توصیه به استفاده از سایت
توسط دیگران است.
بیان مسأله
افزایش روزافزون استفاده از اینترنت و امکانات و
قابلیتهای آن ،سازمانهای مختلف را بر آن داشته است
که با ایجاد وبسایت ،به اشاعه خدمات و اطالعات خود
بپردازند .کتابخانهها نیز ،از این مهم غافل نبودهاند .از این
رو ،وبسایت کتابخانهها به یک دروازه اطالعاتی پویا،
انعطافپذیر ،کاربرپسند ،گسترده و رو به رشد تبدیل شده
است .کتابخانهها میتوانند از طریق وبسایت دسترسی به
انواع مختلف اطالعات را برای کاربران خود تسهیل کنند.
در این میان ،کتابخانههای عمومی با توجه به گستره
خدمات و طیف وسیع استفاده کننده گان روز به روز بیشتر
به مزایای استفاده از وبسایتهایاینترنتی واقف شده و به
آن روی میآورند .کتابخانههای عمومی کشورمان نیز ،در
سالهای اخیر ،به منظور ارائه اطالعات و خدمات خود در
فضای اینترنت ،به طراحی وبسایت ،اقدام کردهاند .نمونه
بارز این وبسایتها ،وبسایت نهاد کتابخانههای عمومی
است .اما باید توجه داشت ،طراحی و ایجاد وبسایت لزوما
به معنای استفاده مؤثر و پایدار از آن نیست .محتوای
وبسایت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی باید با توجه به
8. Reichheld, J and Sasser
9. Bolton
10.Gruen
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نوع کتابخانه ،نیازهای مختلف انواع کتابخانهها ،خط
مشیها و هدفهایی که طی برنامهریزی برای وبسایت
درنظر گرفته شده است؛ طراحی شود .از این رو اهمیت
طراحی مناسب و کارآمد وبسایتهای کتابخانهای
افزایش مییابد .طراحی مناسب وبسایت ،موجب تشویق
کاربر به استفاده مجدد و تبلیغات کالمی مثبت از
وبسایت خواهد شد .این نوع بازاریابی که از یک مشتریِ
وفادار شروع میشود ،روند شهرت وبسایت و خدمات آن
را تسریع میبخشد .در عین حال ،برای کتابخانههای
عمومی که در رقابت با سایر ارائهدهندگان اطالعات ،نیاز
به جذب مخاطبان دارند؛ یک نوع بازاریابی کم هزینه و
مؤثر محسوب میشود .کتابخانههای عمومی با استفاده از
این روش بازاریابی قادر به حفظ کارایی و تأثیر خود در
میان مخاطبان هستند .به این منظور در سالهای
اخیرتحقیقات و بررسیهای زیادی در زمینه ارزیابی
وبسایتهای کتابخانهای صورت گرفته است؛ اما بیشتر
تحقیقا ت بر روی سایتهای کتابخانههای دانشگاهی
متمرکز بوده و وبسایتهای کتابخانههای عمومی کمتر
مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است (فرجپهلو
وصابری( ،)117 :1387 ،نوشین فرد و نیکزاد،)1388 ،
(قاسمی و همکاران .)1391 ،بنابراین ،پژوهش حاضر،
سعی دارد ،تأثیر کیفیت طراحی وبسایتهای
کتابخانههای عمومی را بر رضایت کاربران و درنتیجه
تبلیغات کالمی مورد ارزیابی قرار دهد.
روشتحقیق
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی
است .در این پژوهش ،پژوهشگران به منظور شناسایی
عوامل مؤثر بر تبلیغات کالمی از وبسایت کتابخانهها،
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه را از سال 2111تا
پایان سال  2114مورد بررسی قرار دادند و الگوی نهایی
خود را با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت
الکترونیکی و درنتیجه تبلیغات کالمی مثبت از سوی
کاربران وبسایتهای کتابخانههای عمومی تدوین کردند.
ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته حاوی  5سؤال
جمعیت شناختی و 25سؤال مربوط به متغیرهای پژوهش،
با طیف لیکرت ،بود .تعیین روایی پرسشنامه توسط سه تن

از اساتید علم اطالعات ودانششناسی تأیید شد .برای
سنجش پایایی پرسشنامه ،در یک مرحله پایلوت در در
اختیار 31نفر از افراد جامعه پژوهش ،قرار گرفت .که این
افراد در جامعه پژوهش ،مجددا مورد آزمون قرار گرفتند.
ضریب آلفای کرونباخ (مطابق جدول  )2برای همه
متغیرهای پرسشنامه ،باالتر از  1/7محاسبه گردید .که
نشاندهنده پایایی مطلوب پرسشنامه استبه منظور آزمون
فرضیههای پژوهش و انجام تحلیلهای آماری از روش
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری ( ))SEMو نرمافزارهای  spssو
 Amosاستفاده شد.
جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه اعضای
کتابخانههای عمومی شهر مشهد است که حداقل سابقه
یک بار سابقه بازدید از وبسایتهای کتابخانههای
عمومی را داشتهاند .جامعه مورد مطالعه جامعه نامحدود
فرض شده و از فرمول
;

تعداد  384نفر ،محاسبه شد .لذا با مراجعه به
کتابخانههای عمومی شهر مشهد 384 ،نفراز
مراجعهکنندگان به کتابخانههای عمومی شهر مشهد که
سابقه بازدید از وبسایتهای کتابخانههای عمومی را
داشتند ،به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها جهت
پاسخدهی به آنان ارائه شد.
یافتههای پژوهش
از تعداد  382نفر جامعه پژوهش ،حدود  47درصد مرد و
مابقی زن بودند .تحصیالت  32درصد از آن کارشناسی،
 32درصد فوق دیپلم 15 ،درصد تحصیالت تکمیلی و
مابقی کمتر از دیپلم بود .میانگین سن آنان 22سال با
انحراف معیار  7بود.
مدل و چارچوب مفهومی تحقیق
مدل مفهومی این تحقیق بر اساس مبانی نظری تحقیق و
استفاده از مدلهای مفهومی تحقیقات مشابه ،طراحی شده
است .این مدل در شکل  1نشان داده شده است.

111

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی ،سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 1394

کیفیت درک
شده
تبلیغات کالمی

کیفیت
وبسایت

رضایت
الکترونیکی

طراحی

سودمندی
درک شده

نمودار .1مدل مفهومی پژوهش
 -5رضایت الکترونیکی کاربربر تبلیغات کالمی تأثیرمثبت
دارد.

با توجه به ادبیات موضوعی و نتایج پژوهشهای
پیشین و در راستای سنجش میزان انطباق این مفاهیم در
محیطهای کتابخانه ای ،فرضیههای پژوهش به شکل زیر
پیشنهاد میشود:

تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و

فرضیه اصلی

تأییدی

بین طراحی وبسایت و تبلیغات کالمی رابطه وجود دارد.

بنابر نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 24 ،متغیر
(شاخص) شناساییشده برای ابعاد مختلف تحقیق کیفیت
طراحی وبسایت ،کیفیت درک شده اطالعات ،سودمندی
درک شده ،رضایت الکترونیکی و تبلیغات کالمی میتوانند
بر روی پنج عامل (متغیر مکنون) بارگذاری نمود که در
مجموع قادر به تبیین بیش از  72درصد از واریانس
شاخصها (سؤاالت) درنظر گرفته شده هستند .شاخص
 KMOبرابر با  1/794و مقدار معنیداری آزمون بارتلت
 1/111شده است که هر دو نشاندهنده مناسب بودن
دادههای جمعآوری شده برای انجام تحلیل عاملی
اکتشافی است.

فرضیههای فرعی

 -1کیفیت طراحی وبسایت بر کیفیت درک شدة کاربر
تأثیر مثبت دارد.
 -2کیفیت طراحی وبسایت برسودمندی درک شده کاربر
تأثیر مثبت دارد.
 -3سودمندی درک شده سایت بررضایت الکترونیکی
کاربر تأثیر مثبت دارد.
 -4کیفیت درک شده بررضایت الکترونیکی کاربر تأثیر
مثبت دارد.

کیفیت درک
شده

1/113

1/124
رضایت
الکترونیکی

تبلیغات
کالمی

کیفیت طراحی
وبسایت

1/128

1/144
1/112

سودمندی
درک شده

نمودار  .5ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش
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کیفیت درک
شده
تبلیغات
کالمی

3/23

3/23

رضایت
2/16
الکترونیکی

2/29

2/23
سودمندی
درک شده

2/16

2/14

2/14
کیفیت طراحی
وبسایت

نمودار .5مقادیر tالگوی پیشنهادی پژوهش
تأیید فرضیهها و تحلیل الگوی پیشنهاد شده:

در این پژوهش ،برای تحلیل و اثبات فرضیهها و تأیید
الگوی پیشنهاد شده ،از روش الگویابی معادالت ساختاری
( )SEMونرمافزار  AMOSو برای آزمون برازش الگو ،از
آزمون ارزیابی الگو و آزمون الگوی ساختاری استفاده شد.

الگوی ساختاری بر اساس ماتریس کواریانس که ورودی
برنامه بهشمار میآید ،تخمین زده شد .ضریبهای مسیر
الگوی پیشنهادی و مقادیر  tدر نمودارهای  2و  3نشان
داده شده است.

جدول .1شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخصهای برازش

مقادیر قابل قبول

نتایج

درجات آزادی ( ) χ 2 df

>3

2/45

قوت برازش مدل ()GFI

<1/9

1/92

میانگین مجذور خطاها ()RMSEA

>1/15

1/79

باقی مانده مربع میانگین ریشه ()RMR

>1/18

1

GFIشاخص برازش مقایسه ای

<1/9

1/93

( )NFIشاخص برازش بهنجار نشده

<1/9

1/99

 ) )NNFIشاخص برازش بهنجار شده

<1/9

1/99

هت برازش مدل از شاخصهای برازش مدل
شامل :مجذور خی نسبی 1شاخص برازندگی مقایسهای 2و
شاخص برازندگی برازش تطبیقی 3و ریشه خطای تقریب
میانگین مجذورات 4استفاده شد .مجذور خی نسبی ،مجذور
خی نسبت به درجه آزادی آن است که بر مبنای مالک
قراردادی 3سنجیده میشود ،هر چه این شاخص از 3کمتر
باشد؛ مدل از برازش بهتری برخوردار است .شاخص
برازندگی مقایسهای و شاخص برازندگی برازش تطبیقی
شاخصهایی هستند که برازش یک مدل معین را با مدل
پایه که قایل به وجود کوواریانس میان متغیرها نیست،
مقایسه میکند .هر چه این شاخصها به یک نزدیکتر
1. relative chi-square
2. incremental fit index (IFI).
3. comparative fit index (CFI).
4. Root-Mean-Square-Error of Approximation
(RMSEA).

باشد ،برازش مدل بهتر است .شاخص ریشه خطای تقریب
میانگین مجذورات یکی دیگر از شاخصهای برازندگی
است .مقادیر باالتر از  1/11را برای مدلهایی با برازش
ضعیف ،بین  1/18تا  1/11را برای مدلهای با برازش
متوسط ،بین  1/15تا  1/18را برای مدلهای با برازش
مناسب و کمتر از  1/15را برای مدلهای با برازش عالی
میدانند (بنتلر1991 ،5؛ بهنقل از هومن.)1391 ،
چنانکه در جدول 1مشاهده شود ،مقادیر شاخص
برازندگی مقایسهای و شاخص برازندگی برازش تطبیقی و
ریشه خطای تقریب میانگین در این مدل به مالکهای
برازندگی ،نزدیک هستند .مقدار مجذور خی نسبی 2/177
است که از مالک قراردادی  3کوچکتر است .از اینرو،
مدل از برازش خوبی برخوردار است.
5. Bentler
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کیفیت درک
شده

1/23

1/22

6
تبلیغات کالمی
1/26

رضایت
الکترونیکی

1/12

کیفیت
وبسایت

1/19

سودمندی
درک شده

طراحی

1/21

نمودار  .9ضریبهای مسیر الگوی نهایی تحقیق

کیفیت درک شده

3/68
تبلیغات
کالمی

3/16
5/93

2/22
کیفیت
وبسایت

3/48

طراحی

3/33

رضایت
الکترونیکی

2/28

4/29

سودمندی
درک شده

نمودار  .2مقادیر  tالگوی نهایی تحقیق

«وفاداری» میگذارد .تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم
دیگر عوامل ،در جدول  2آورده شده است .همانطور که
مالحظه میشود« ،وفاداری» و «رضایت الکترونیکی»
بیشترین تأثیر را بر توصیهی وبسایت به دیگران و تبلیغ
برای آن دارد.

چنانکه در نمودار  4و  5مشاهده میشود ،تمامی
فرضیههای تحقیق تأیید گردید .در بین عوامل تحقیق،
«وفاداری» بیشترین تأثیر را بر «تبلیغات کالمی» دارد.
«کیفیت طراحی وبسایت» نیز اثر قابل توجهی بر
«کیفیت درک شده» دارد« .کیفیت درکشده» از طریق
«رضایت» به صورت غیرمستقیم اثر معناداری بر

جدول  .5نتایج مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد
فرضیه مربوطه

مقدار ضریب

sig

کیفیت درک شده

1/54

1/111

مسیر

1/43

1/121

1/41
1/36
1/37
*1/32

1/111
1/132
1/112
*1/134

H1

کیفیت طراحی وبسایت

←

H5

کیفیت طراحی وبسایت

←

سودمندی درکشده سایت

H5

سودمندی درکشده سایت
کیفیت درکشده
رضایت الکترونیکی
کیفیت طراحی وبسایت

←
←
←
←

رضایت الکترونیکی
رضایت الکترونیکی
تبلیغات کالمی
تبلیغات کالمی

H9
H2

اصلی

* ضریب از نوع غیرمستقیم میباشد.

انیس میری ،مریم سالمی :مطالعه تأثیر کیفیت طراحی وبسایت کتابخانههای عمومی بر تبلیغات کالمی

با توجه به جدول  2مشاهده میشود که برای کلیه
ضرایب حاضر در آن  sig <1/15و بنابراین همگی آنها در
سطح اطمینان  95درصد معنیدار هستند .بنابراین با
استفاده از اطالعات ارائه شده در شکل  2و  3و ااطالعات
جدول  2به بررسی فرضیههای پژوهش میپردازیم.
فرضیه اول :کیفیت طراحی وبسایت بر کیفیت
درک شدة اطالعات تأثیر مثبت دارد.
ضریب مسیر شدت تأثیر متغیر کیفیت طراحی
وبسایت ،بر متغیر کیفیت درک شده اطالعات 1/54 ،در
سطح خطای 1/111و با درجه اطمینان 1/99معنادار است
و درنتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت کیفیت
طراحی وبسایت بر کیفیت درک شده اطالعات مورد
حمایت قرار میگیرد.
فرضیه دوم :کیفیت طراحی وبسایت بر سودمندی
درک شده کاربر اثر مثبت دارد.
ضریب مسیر متغیر کیفیت طراحی وبسایت ،بر
متغیر سودمندی درک شده مقدار 1/43در سطح خطای
 1/121درصد با درجه اطمینان  98درصد معنادار است و
درنتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت کیفیت طراحی
وبسایت بر سودمندی درک شده توسط کاربر مورد
حمایت قرار میگیرد.
فرضیه سوم :سودمندی درک شده وبسایت توسط
کاربر ،بر رضایت الکترونیکی کاربر اثر مثبت دارد.
ضریب مسیر متغیر سودمندی درک شده سایت بر
متغیر رضایت الکترونیکی مقدار  1/41به دست آمد که در
سطح خطای  1/11درصد با درجه اطمینان  111درصد
معنادار است و درنتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت
سودمندی درک شده وبسایت بر رضایت الکترونیکی
کاربر مورد حمایت قرار میگیرد.
فرضیه چهارم :کیفیت درک شده بر رضایت
الکترونیکی کاربران تأثیر مثبت دارد.
ضریب مسیر شدت تأثیر متغیر کیفیت درک شده
اطالعات بر متغیر وفاداری الکترونیکی مقدار 1/36به دست
آمد که در سطح خطای  1/132درصد با درجه اطمینان 96
درصد معنادار است و درنتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر
کیفیت درک شده اطالعات بر رضایت الکترونیکی کاربر
مورد حمایت قرار میگیرد
فرضیه پنجم :رضایت الکترونیکی کاربران بر
تبلیغات کالمی اثر مثبت دارد.
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ضریب مسیر متغیر رضایت الکترونیکی کاربران بر
متغیر درونزای تبلیغات توصیهای الکترونیکی مقدار 1/41
دست آمد که در سطح خطای 1/112درصد با درجه
اطمینان  98درصد معنادار است و درنتیجه فرضیه تحقیق
مبنی بر تأثیر مثبت سودمندی درک شده وبسایت بر
رضایت الکترونیکی کاربر مورد حمایت قرار میگیرد
فرضیه اصلی :کیفیت ساختاری و محتوایی
وبسایت بر وفاداری الکترونیکی کاربران تأثیر مثبت دارد.
ضریب بین کیفیت ساختاری و محتوایی وب و
وفاداری الکترونیکی از نوع غیرمستقیم میباشد و برای
محاسبه نتایج آن از روش خودگردانسازی 1موجود در
نرمافزار  Amosبرای بررسی معنیداری ضرایب
غیرمستقیم (با تعداد تکرار  )511استفاده شده است .این
روش از توان 2بیشتری نسبت به آزمون سوبل 3در ارزیابی
اثرات غیرمستقیم برخوردار میباشد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،روابط بین طراحی وبسایت ،کیفیت و
سودمندی درک شده ،رضایت بازدیدکنندگان وبسایت ،و
تبلیغ کالمی در بین استفادهکنندگان وبسایتهای
کتابخانههای عمومی ،تأیید گردید .نتیجه پژوهش یانگ و
هییونجو ( )2111نیز همبستگی باالی این عوامل را تأیید
میکند .به عبارت دیگر ،وقتی وبسایتهای کتابخانهای
طراحی مناسبی داشته باشند؛ با درک کیفیت و سودمندی
آن رضایت مراجعان و درنتیجه میزان تبلیغات کالمی
مثبت آنها افزایش مییابد .لذا پیشنهاد میشود ،طراحان
وبسایتهای کتابخانههای عمومی با استفاده بیشتر از
نظر کتابداران و توجه به پیشنهادات و انتظارات کاربران
این وبسایتها ،به افزایش کیفیت محتوایی وبسایتها و
نیز کیفیت ساختاری وبسایت بپردازند .دستهبندی و تعیین
عوامل مؤثر بر رضایت الکترونیکی کاربران وبسایتهای
کتابخانههای عمومی در قالب مدل گردید .مدل پژوهش
بر پایه دادههای جمعآوری شده از کاربران وبسایتهای
کتابخانههای عمومی مورد تأیید قرار گرفت .ضرایب
همبستگی همگی در سطح باالیی هستند ،بیشترین میزان
همبستگی میان متغیرهای رضایت الکترونیکی وسودمندی
1. Bootstrap
2. Power
3. Sobel
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درک شده از وبسایت و کمترین میزان همبستگی میان
متغیرهای کیفیت ساختاری و محتوایی وبسایت و کیفیت
درک شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ،کیفیت
طراحی وبسایت ،اثر مثبتی بر کیفیت درک شده اطالعات
دارد( ،لیسی 1و مورگان« .)2119 ،زیتامل 2و همکاران»
( )1996ثابت کردند ادراک استفادهکننده از کیفیت ،بر
وفاداری ،توصیه به دیگران و تبلیغ کالمی اثر میگذارد .در
پژوهش دیگری مشخص شد ،رضایت استفاده کننده بر
نگرش و رفتارهای وی اثر میگذارد (ریگوپولو 3و
همکاران .)2118 ،با وجود تمرکز متخصصان بر
ظرفیتهای رو به رشد تبلیغات کالمی ،این نوع تبلیغات
میتواند پیامد منفی نیز داشته باشد .تبلیغات کالمی منفی
که به شکل توصیه به استفاده نکردن از یک محصول یا
یک خدمت خود را نشان میدهد ،اثر و نفوذ به مراتب
طوالنی تر و بیشتری نسبت به تبلیغات کالمی مثبت دارد.
از اینرو ،باید به سرعت و دقت شناخته و چارهاندیشی
شود .نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد ،وفاداری
الکترونیکی بر تبلیغات کالمی اثرمستقیم و معناداری
داردکه این رابطه نیز در پژوهش موسی خوانی و ترکزاده
مورد تأیید قرار گرفت .رودگر و همکارانش در سال 2115
کیفیت الکترونیکی را به سه بخش کیفیت اطالعات،
کیفیت سیستم و کیفیت خدمات تقسیم کرده و به بررسی
اثرگذاری آنها بر وفاداری الکترونیکی پرداختند .آنها عوامل
تأثیرگذار بر کیفیت وبسایت را مفیدبودن اطالعات معرفی
میکنند و معتقدند کیفیت سیستم به کیفیت اجزای سیستم
در راستای رسیدن به اهداف متعالی آن اشاره دارد و با
عواملی از قبیل تعامل و کیفیت وبسایت اندازهگیری
میشود .بر اساس یافتههای آنان عواملی که بر کیفیت
خدمات تأثیرگذارند ،متغیرهایی همچون حق انتخاب،
سفارشی سازی ،اجتماع و در دسترس بودن شبانه روزی
وبسایت هستند (رودگر ،نگاش و سوک.)2115 ،4
کریمی علویجه و احمدی ( ،)1393نیز تأثیر کیفیت
طراحی وبسایتهای خبری را بر وفاداری و تبلیغات
توصیهای الکترونیکی بررسی کردند .یافتههای پژوهش
نشان داد ،کیفیت طراحی وبسایت بر لذت بردن از
وبسایت و کیفیت در ک شدة اطالعات اثر مستقیم و
1.Laceyand Morgan
2. Zeithaml
3. Rigopoulou
4. Rodger,Negash& Suk,

معنادار و بر رضایت ،اعتماد ،وفاداری و تبلیغات توصیهای
الکترونیکی ،اثر غیرمستقیم و معناداری دارد.
پیشنهادات
 .1پیشنهاد میشود ،کتابخانههای عمومی با تهیه بروشور و
پوسترهای تبلیغی به معرفی وبسایتهای کتابخانهای
و امکانات و خدمات موجود در آن بپردازند.
 .2نظرسنجی منظم و مستمر از کتابداران و
مراجعهکنندگان وبسایتهای کتابخانههای عمومی از
سوی طراحان این وبسایتها پیشنهاد میشود.
 .3پیشنهاد میشود ،کتابداران با افزایش خدمات
وبسایتها و ایجاد امکانات عضویت و جستجوی
منابع ،زمینه سودمندی بیشتر سایتها برای
مراجعهکنندگان فراهم آورند.
 .4حضور فعال کتابداران در وبسایتها و تعامل آن الین
با مراجعهکنندگان از طریق وبسایت ،میتواند ،زمینه
تبلیغ کالمی و توصیه به دیگران را در استفاده از
وبسایت فراهم آورد.
منابع
بابایی ،محمود ( .)1382طراحی وبسایت کتابخانهها :روشها و
سازو کارها ،مجله الکترونیکی مرکز اطالعات و مدارک
علمی ایران (نما) .)1( ،2
حقیقینسب ،منیژهتابعین ،آزاده( .)1378ارزیابی میزان جذابیت و
قابلیت استفاده از وب سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی
ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی،
مدیریت بازرگانی.21-38 :)1(1 .
رضوانجو ،سلما ( .)1389چگونه تبلیغات دهان به دهان را
هدایت کنیم؟ صنعت و کارآفرینی.22-24 :)56(6 ،
فرجپهلو ،عبدالحسین؛ صابری ،مریم ( .)1387بررسی
ویژگیهای ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی
وبسایتهای کتابخانهای دانشگاهی ایران از دیدگاه
کاربران و متقاضیان ایرانی طراحی این وبسایتها .پیام
کتابخانه .117-126 :)4( 14
قاسمی ،میترا؛ طهماسبی لیمونی ،صفیه؛ رضوی ،علی اصغر
( .)1391مقایسه تطبیقی صفحه خانگی وبسایتهای ده
دانشگاه برتر آسیا و ایران بر اساس ویژگیهای ساختاری و
محتوایی ،فصلنامه دانششناسی (علوم کتابداری و
اطالعرسانی و فناوری اطالعات.41-51 :)17( 5 ،
کریمی علویجه ،محمد رضا؛ احمدی ،شیدا ( .)1393تأثیر کیفیت
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