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Metodologia badania użyteczności ... 

Research Methodology utility distributed information system of educational institution Pur
pose I thesis : The paper discusses the research methodology used in the study prior to the im
plementation of the Internet portal "integrated iriformation system" project "Harmonisation of 
management teaching at the [nazwa własna uniwersytetu} "in the years 2013-2014. 
Design/ Methods of research: literature analysis, analysis of best practices, service and con
tent analysis, classic functional tests, individual interviews, focus group, interview based on 
the model of Kano and User Experience survey. The study covers the most important group of 
stakeholders and users of the system: representatives of the university , students (1, 2, 3 de
grees) and candida/es. 
Results/Conclusions : The study demonstrated need of using diverse and complementary re
search methods and techniques during testing usability of iriformation systems. 
Practical application : Designed research tao! can be used in testing usability of university 
services. 
Originality/Value: The originality of the proposed methodology is based on a specijic selec
tion of research methods and techniques, in order that the obtained data complement each 
other, as well as the slight modification of the techniques (model KANO, User Experience), 
resulting from aur own (the authors) experience in conducting usability studies and from the 
specifics of the study object. The study allowed to complete the under-represented in Polish 
literature usability testing issues of educational websites . 

Cel, przedmiot badań i problem badawczy 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań 
dotyczących przydatności poszczególnych metod i 
technik zastosowanych komplementarnie w ocenie 
użyteczności rozproszonego systemu informacji o 
kierunkach kształcenia [nazwa własna 

uniwersytetu] (RSloKK [ nazwa własna]) i 
możliwości dalszego zastosowania powstałego 

narzędzia w badaniach uczelnianych systemów 
informacji o kierunkach kształcenia. 

Problem będący podwaliną dociekań badaw
czych opisanych w tym artykule wyniknął ze 
złożoności zadania praktyczego, postawionego 
przed nami w ramach realizowanego w 2014 roku 
projektu ,,Harmonizacja zarządzania dydaktyką na 
[nazwa własna uczelni] w [nazwa własna miasta] "1 

i polegał na skonstruowaniu narzędzia badawczego 
do dokonania oceny użyteczności RSioKK [nazwa 
własna]: 

1. całościowej, jak też oceny poszczególnych 
części systemu: Portalu uniwersyteckiego i 

1tytuł projektu: ,,Harmonizacja zarządzania dydaktyką na 
[nazwa własna]"; czas trwania projektu: 2014; nazwa 
instytucji finansującej: współfinansowany z UE w ra
mach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr 
UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00 

portali jednostek dydaktycznych (wydziały, 

instytuty), Informatora ECTS UJ, systemu 
elektronicznej rejestracji kandydatów ERK UJ 
oraz uniwersyteckiego systemu obsługi stu
dentów USOS UJ 

2. przez reprezentantów wszystkich grup inte
resariuszy systemu, 

3. w zakresie spełniania przez niego funkcji 
rzetelnego źródła informacji o kierunkach 
kształcenia, potrzebnego przy podejmowaniu 
przez kandydatów na studia decyzji o rozpo
częciu edukacji w UJ. 

O konieczności postawienia dodatkowego 
problemu badawczego przekonały nas zarówno 
nasze własne doświadczenia badawcze ([ dane 
ujawniające tożsamość autorek], 2013), jak innych 
autorów [l, 19] pokazujące, że uczestnikom badania 
łatwiej jest ocenić system (zwłaszcza według skali), 
czy dokonać jego krytyki, niż przywołać, 

sprecyzować i opisać potrzeby, wyobrażenia i ocze
kiwania w stosunku do niego. Zatem następnym 
problemem badawczym było: 

4. określenie zadań i funkcjonalności oczeki
wanych od systemów informacji edukacyjnej na 
uczelniach w skali globalnej. 

18 PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ 2015 t. XXIII nr 1 



Metodologia badania użyteczności ... 

Stan badań 

Trudno odnaleźć w piśmiennictwie naukowym 
teksty relacjonujące badania empiryczne uży

teczności systemów uczelnianych, których proble
matyka byłaby identyczna z opisywanymi tutaj, 
a zatem - jak założyłyśmy wstępnie - wymagałaby 
sprzężenia ze sobą kilku różnych narzędzi 

badawczych w celu osiągnięcia przyjętego planu. 
Biorąc pod uwagę przedmiot badania, czyli 

systemy uniwersyteckie, zbieżne z naszym bada
niem są prace: Usability Analysis of Students 
Information System in a Public University [17] oraz 
A decision support system for usability evaluation 
of web-based information system [14]. W pier
wszym z wymienionych badań posłużono się 

techniką ankiety i wywiadu w celu uchwycenia, 
jakie są odczucia i doświadczenia studentów -
użytkowników analizowanego systemu. Zastoso
wanie wyłącznie tego narzędzia i tylko w zakresie 
user experience w naszych badaniach oceniłyśmy 
jako niewystarczające. Asil Oztekin - autor drugiej 
pracy - opisał zaś zaprojektowany przez siebie 
system ekspercki do badania użyteczności systemu 
uczelnianego. System ten, wykorzystujący machine 
learning methods (support vector machines, neural 
networks, and decision trees) i metody statystyczne 
(multiple linear regression) wspomaga ocenę 

użyteczności systemu uczelnianego, określaną 

poprzez cechy: niezawodność (ang. Reliability), 
pewność ( ang. Assurance ), chęć współpracy ( ang. 
Responsiveness), narzędzia komunikacji (ang. 
Integration of communication), nawigacja (ang. 
Navigation), możliwość kontroli (ang. 
Controllability), jakość informacji (ang. Quality of 
infonnation). Jest to autorski pomysł Oztekina i 
jego zespołu, nazwany przez nich „metodologią 
UWIS", polegający na połączeniu kryteriów 
ServQual z dodatkowymi: controllability i 
navigation [14]. Sam pomysł zastosowania systemu 
eksperckiego jest wysoce obiecujący dla przyszłych 
badań. Jednakowoż nie zdecydowałyśmy się na 
przejęcie we własnych badaniach zastosowanych 
przez Otzekina kryteriów oceny systemu, 
przyznając rację autorom twierdzeń, że stosowana w 
ocenie systemów nomenklatura jest dla uczestników 
badań niezrozumiała, a tym samym podważa wiary
godność oceny [5]. 

Biorąc pod uwagę przedmiot badania, w piś
miennictwie częściej jednak spotkać można teksty 

dotyczące oceny wybranej części systemu akade
mickiego, na przykład platformy e-learningowej. 
Przegląd metod stosowanych w ocenie użyteczności 
tych systemów zaprezentowali w swoim tekście 
Dijana Plantak Vukovac z zespołem [15]. 

Jeśli nie ograniczać przedmiotu badań do sys
temów akademickich, w naukowym piśmiennictwie 
światowym [12], a także źródłach branżowych 

("Usability Evaluation Methods," dok. elektr.) 
można odnaleźć zestawiania metod i technik 
stosowanych współcześnie w badaniach 
użyteczności. Przeglądu metod badawczych 
wykorzystywanych w ocenie użyteczności 

systemów informacji dokonałyśmy także 

samodzielnie w tekście „Skuteczność metod i 
technik ... " ([dane ujawniające tożsamość autorek], 
2013). Jednak założony w projekcie HAZARD 
problem badawczy wymagał zastosowania metod 
dodatkowych. Były nimi wywiady i właśnie 

technice wywiadów w kontekście przeprowadzania 
badań systemów uczelnianych poświęciłyśmy 

szczególną uwagę w analizie piśmiennictwa. 

Narzędzie badawcze 
Charakterystyka całościowa 

Wybór narzędzia badawczego został podykto
wany chęcią realizacji zadania postawionego przed 
nami w projekcie „Harmonizacja zarządzania 

dydaktyką na [nazwa własna] w [nazwa własna]" i 
rozwiązania wyzeJ opisanych problemów 
badawczych drogą empirii. 
Problem 1 - dotyczący konieczności oceny całego 
systemu, jak też wchodzących w jego skład części 
narzucił zastosowanie różnych metod i technik 
badawczych. Przedstawiona przez nas w artykule 
,,[tytuł] ... " ([ dane ujawniające tożsamość autorek], 
2013) argumentacja, że w badaniu, którego celem 
jest poprawa działania systemu informacyjnego 
niewystarczająca jest jego ocena przeprowadzona 
wyłącznie w oparciu o testy funkcjonalne, została 
przez nas podtrzymana. Dowodziłyśmy, że ocena 
taka wymaga rówmez badania użyteczności 

(wydajności, efektywności i satysfakcji) oraz 
doświadczenia użytkownika (ang. User Experience). 
Właściwa faza empiryczna naszych badań objęła 
zatem dwie częsc1: ocenę całościową, 

przeprowadzoną wśród kandydatów, studentów i 
przedstawicieli władz uczelni poprzez wywiady 
indywidualne i grupowe oraz ocenę szczegółową 
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trzech elementów systemu: Portal [nazwa własna], 
ERK, USOS, przeprowadzone wśród studentów 
metodą testów funkcjonalnych (rys. 1 ). 
Problem 2 - dotyczył uwzględnienia w badaniach 
zarówno opinii środowiska wewnętrznego uczelni, 
jak też interesariuszy. Kierując się tą przesłanką, do 
badań włączyłyśmy następujące grupy: kandydatów 
na studia, studentów (którzy przeszli już jeden 
proces rekrutacji i mają przez sobą rekrutację na 
następny stopień studiów) oraz przedstawicieli 
władz uczelni ds. dydaktycznych, którzy z racji 
zakresu swoich obowiązków najczęściej mają 

okazję dyskutować ze studentami, pracownikami 
naukowymi oraz pracownikami administracji o 
ewentualnych problemach z funkcjonowaniem 
działających na uczelni systemów informacyjno
wyszukiwawczych. Badania przeprowadzono w 
obrębie wszystkich wydziałów [nazwa własna], 

dbając o zachowanie proporcji między dyscyplinami 
reprezentującymi nauki: humanistyczne, społeczne, 
medyczne, ścisłe oraz nauki o życiu. 
Problem 3 - dotyczył szczegółowego przedmio
towego ujęcia oceny. Ocenie tej nie podlegały 

wszystkie funkcje, jakie może pełnić system 
uczelniany, lecz jego funkcja informacyjna w 
zakresie dostarczania rzetelnych informacji o 
kierunkach kształcenia. Zatem zarówno zadania do 
wykonania w trakcie testów funkcjonalnych, jak też 
pytania stawiane w ankietach czy wywiadach, 
dotyczyły tej kwestii. 
Problem 4 - zestawienie potencjalnych możliwości 
rozwoju RSfoKK [nazwa własna] w zakresie funk
cjonalności zostało przygotowane w oparciu o ana
lizę piśmiennictwa i analizę najlepszych praktyk. 

Analiza piśmiennictwa. Przydatność metody 

,,Analiza i krytyka piśmiennictwa jest zarówno 
procesem, zespołem czynności poznawczych, jak i 
produktem, wytworem tego procesu. W ujęciu 

dynamicznym obejmuje systematyczne i uporzą

dkowane badanie wcześniejszych przedsięwzięć 

naukowych oraz istniejącego zasobu publikacji - w 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o charakterze 
teoretycznym oraz praktycznym, stosowanym. 
Z kolei jako wytwór stanowi analityczno
syntetyczną relację z dotychczasowego stanu 

wiedzy w jakimś zakresie" [2, s. 274]. Analiza 
piśmiennictwa przeprowadzona z punktu widzenia 
tematyki badań systemów uczelnianych, oparta 
została na 45 tekstach, które są studiami 
przypadków konkretnych rozwiązań informa
tycznych w zakresie student information systems. 

Pozwoliła ona na opracowanie syntezy, na którą 
złożyły się: 

wyselekcjonowanie zakresu i zawartości syste
mów uczelnianych (w skali światowej), 
wyselekcjonowanie trendów w projektowaniu i 
udoskonalaniu systemów, w tym problematyki 
badań empirycznych prowadzonych w oparciu o 
systemy uczelniane, 
wyselekcjonowanie zadań (uczelniane doradz
two, wspomaganie decyzji, realizacja procesów) 
i funkcji systemów uczelnianych, 
wyselekcjonowanie rodzajów systemów infor
matycznych znajdujących zastosowanie w sys
temach uczelnianych. 

Analiza piśmiennictwa okazała się bardzo przy
datnym narzędziem poprzedzającym badania 
empiryczne. Wynika z niej, że pomimo swojej 
nazwy - student information system - wskazującej 

na informacyjny charakter, programom stawiane są 
dziś dwa ambitniejsze zadania: wspomagania 
decyzji i wspomagania realizacji procesów, 
w których uczestniczą kandydaci, studenci 
i absolwenci, w związku ze swoją uczelnią. Jak 
wskazują autorzy analizowanego piśmiennictwa 

i wyniki obserwacji samych systemów, funkcje 
doradcze wspomagające decyzje realizowane są w 
nich przy pomocy narzędzi komunikacyjnych 
i systemów eksperckich. Te pierwsze pozwalają 
studentom uzyskiwać odpowiedzi na pytania kie
rowane do pracowników uczelni, oraz (poprzez 
wbudowane systemy społecznościowe) na pytania 
kierowane do innych studentów. Systemy eksper
ckie zaś wspomagają podejmowanie decyzji 
w zakresie pytań zrutynizowanych (np. które kursy 
należy ukończyć, aby zrealizować wybrany moduł, 
ścieżkę, stopień studiów) w oparciu o bazę wiedzy 
[9]. 
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Źródło: oprac. własne, 2014 r. 

W projektowaniu wspomagania przez system 
procesów podejmowania decyzji istotny jest ciąg 
wzajemnie powiązanych działań, realizowanych 
w poprzek całej struktury organizacyjnej instytucji i 
tym samym w poprzek struktury informacyjnej 
systemu, w celu sprawnego przepływu ogółu 

zasobów. W systemach uczelnianych w ten sposób 
realizowane mogą być procesy: rejestracji na studia, 
specjalizacje i kursy, kształcenia e-learningowego, 
pozyskiwania stypendiów lub poszukiwania pracy 
tu.z po studiach. Składać się one mogą summa. 
summarum na jeden wspólny proces, 
rozpoczynający się od podjęcia edukacji, a za
kończony znalezieniem pracy [9]. 

Analiza najlepszych praktyk. 
Przydatnośf metody 

Dobrą praktyką można najogólniej nazwać te 
działania instytucji, które przyczyniają się do jej 
sukcesu. Za kluczowe wyznaczniki dobrej praktyki 
uznaje się cechy tal<ie jak: skuteczność, wydajność, 
uniwersalność czy innowacyjność działań [10]. 
Analiza dobrych praktyk jest częścią szerszego 
procesu tzw. benchmarkingU, któzy stanowi 
zarówno metodę długofalowego zarządzania 
instytucją opartą na idei ciągłego samodoskonalenia, 
jak i praktycznym działaniem podejmowanym w 
celu usprawnienia wybranych produktów lub 

procesów. Istotą benchmarkingu jest porównywanie 
działań podejmowanych przez instytucję 
z procesami i praktykami realizowanymi przez 
wiodące w danym zakresie podmioty. Co istotne, 
wynikiem analizy dobrych praktyk nie jest proste 
kopiowanie zaobserwowanych rozwiąuń, ale 
odkrywanie „czynników sukcesu" i ich przemyślana 
adaptacja na grunt własnej działalności [18]. 

W badaniu RSioKK. [nazwa własna] analiu 
dobrych praktyk w zakresie projektowania funkcjo
nalności uczeJnianych systemów edukacji miała na 
celu uzyskanie danych o charakterze jakościowym. 
Ze względu na fakt, że uczelniane systemy 
informacyjne dla studentów są dostępne dla zalo
gowanych użytkowników, a zatem dla nas były 
niedostępn~ sięgnęłyśmy do pośrednich źródeł 
informacji na ich temat. Dostęp do dokumentacji 
oprogramowań okazał się jednak równie trudny. 
Ostatecznie przegląd programów i ich funkcji został 
oprącowany na podstawie zasobów środowiska web 
2.0, a konkretnie filmów umieszczanych w serwisie 
You Tube. Materiałem badawczym były najczęściej 
krótkie (2-3 min.) fiJmy promujące wybrane 
oprogramowanie lub jego funkcje. 

Kategorie analityczne przyjęte w analizie 
zawartości filmów to: 
- wspieranie przez system procesów (wyboru 

kierunku, rejestracji na studia, wyboru przed
miotów) 
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funkcje eksperckie systemu 
nawigacja i wyszukiwarka w serwisie, pozwala
jące na dotarcie do: 
informacji dla kandydatów na studia 
opisu kierunków studiów 
oferowanych kursów 
opis kierunku studiów (forma, zakres treści) 
opis kursu (forma, zakres treści) 
projekt graficzny strony i jego związek z przyję
tym systemem tożsamości wizualnej 
dodatkowe funkcje. 
Na podstawie badań przeprowadzonych z za-

stosowaniem opisanej techniki udało się nam: 
wyselekcjonować konkretne rozwiązania infor
matyczne z zakresu student information systems 
działające na uczelniach w skali globalnej, 
wyselekcjonować funkcje programów, które 
wychodzą poza standardowy obszar wymagań 
stawianych systemom uczelnianym i mogą zna
leźć zastosowanie również w RSioKK [ nazwa 
własna]. 

Analiza zawartości RSioKK [nazwa własna]. 
Przydatność metody 

Punktem wyjścia badań zmierzających do 
poprawy użyteczności RSioKK [ nazwa własna] 

była analiza jego obecnej postaci. W tym celu 
zastosowano wywodzącą się z analizy treści metodę 
analizy zawartości serwisów WWW. Przewiduje 
ona poddanie badaniu treściowych, ale też 

formalnych cech przekazu (forma prezentacji, 
umiejscowienie). 

W badaniu przeprowadzanym za pomocą 

tradycyjnej metody analizy treści wyodrębnia się 

pięć etapów. Stanowią je: sformułowanie pytań 

bądź hipotez badawczych, określenie próby, zdefi
niowanie kategorii i składających się na nie cech 
oraz utworzenie kwestionariusza, następnie badanie 
obecności danej cechy lub jej braku w analizo
wanym materiale oraz analiza i interpretacja 
materiału. 

W analizie zawartości RsioKK [nazwa własna] 
przyjęto te same kategorie analityczne, które były 
wykorzystane w badaniu filmów. Były to, w sto
sunku do całego systemu: 

wspieranie przez system procesu lifemap, oraz 
procesów: wyboru kierunku, rejestracji na stu
dia, wyboru przedmiotów 

funkcje eksperckie systemu. 
Natomiast w analizie zawartości serw1sow wcho
dzących w skład RsioKK [nazwa własna] przyjęto 
następujące kategorie: 

nawigacja i wyszukiwarka w serwisie, pozwala
jące na dotarcie do: 

o informacji dla kandydatów na studia 
o opisu kierunków studiów 
o oferowanych kursów 

opis kierunku studiów (forma, zakres treści) 
opis kursu (forma, zakres treści) 
projekt graficzny strony i jego związek z przyję
tym w [ nazwa własna] systemem tożsamości 
wizualnej. 
Zastosowanie metody analizy zawartości 

RSioKK [ nazwa własna] pozwoliło na: 
zidentyfikowanie procesów, które system 
wspiera i mógłby wspierać, 

zidentyfikowanie możliwości systemu w za
kresie oferowania opcji charakterystycznych 
dla działania systemu ekspertowego, 
zidentyfikowanie zawartości adresowanej do 
kandydatów, 
zidentyfikowanie redundancji (nadmiaru) 
informacji, 
zidentyfikowanie braku potrzebnych informa
CJI, 

analiza przejrzystości ścieżek 

wyszukiwania informacji. 

. .. . 
naw1gacJ1 1 

Badania ankietowe kandydatów. 
Przydatność metody 

Istotą prowadzenia badań ankietowych jest 
uzyskanie ilościowego obrazu badanego zjawiska. 
W badaniach RsioKK [ nazwa własna] ankieta 
stanowiła narzędzie pozwalające na zebranie dużej 
liczby danych celem uzupełnienia analiz o cha
rakterze jakościowym (np. analizy dobrych praktyk, 
badań fokusowych). 

Ankiety zostały rozprowadzone we wszystkich 
wydziałach uniwersytetu, w celu uchwycenia 
pełnego obrazu i jednocześnie ewentualnych różnic 
w odpowiedziach reprezentantów różnych kie
runków. Zastosowano próbę złożoną warstwową, 
celem zagwarantowania, aby skład próby był jak 
najbardziej zbliżony do składu badanej populacji: 
jednakową liczbę ankiet rozprowadzono we 
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wszystkich wydziałach uczelni, na wszystkich 
trzech stopniach studiów [3]. Ankiety były wypeł
niane przez kandydatów w trakcie dokonywania 
wpisów na studia, co było możliwe dzięki przy
chylnym decyzjom Dziekanów wydziałów i uprzej
mości pracowników sekretariatów ds. studenckich. 

W kwestionariuszu pytano kandydatów m.in. o 
najczęsc1eJ wykorzystywane źródła informacji 
o kierunkach kształcenia i powody podejmowania 
studiów na [nazwa własna], proszono o wypisanie 
mankamentów systemów składających się na 
RSioKK [nazwa własna], z których korzystano 
najczęściej oraz ocenę wybranych źródeł informacji. 

Analiza zebranych ankiet, w liczbie 324 
pozwoliła opracować: 

- ranking rzeczywistych źródeł informacji o kierun
kach kształcenia [ nazwa własna] wykorzystanych 
przez kandydatów przed podjęciem decyzji o wy
borze kierunku, 

- ranking źródeł informacji ocenianych jako najbar
dziej użyteczne, 

- wykaz luk informacyjnych w poszczególnych 
elementach RSioKK [nazwa własna], 

-powody wyboru [nazwa własna] jako miejsca 
studiów. 

Badania ankietowe okazały się użytecznym na
rzędziem zbierania danych o charakterze ilościo

wym, szczególnie w zakresie tworzenia rankingów 
źródeł informacji o kierunkach kształcenia. Respon
denci bez problemu i chętnie odpowiadali na pytania 
zamknięte, nieco gorzej radząc sobie z pytaniami 
otwartymi, w których proszono o wskazanie obsza
rów działania RSioKK [ nazwa własna] wymagają
cych poprawy. Kluczowym elementem decydują
cym o skuteczności badań ankietowych była w tym 
przypadku nie tylko poprawna konstrukcja kwestio
nariusza, ale również (a może przede wszystkim) 
dobra organizacja samego procesu. W przypadku 
badania RSioKK [ nazwa własna] wysoka zwrotność 
ankiet i równomierna reprezentacja poszczególnych 
dyscyplin została zapewniona dzięki porozumieniu 
z pracownikami sekretariatów, którzy proponowali 
studentom wypełnienia ankiety w trakcie procesu 
wpisu na studia. 

Wywiady z przedstawicielami władz uczelni. 
Przydatność metody 

Wywiady zostały przeprowadzone z przedsta
wicielami władz ds. studenckich wszystkich 
trzynastu wydziałów [nazwa własna]. Spotkania 
zostały poprzedzone pisemną zapowiedzią zada
wanych pytań. Wywiady przeprowadzono w oparciu 
o założenia książki: Interviewing users: How to 
Uncover Compelling Insights [16], w której 
przedstawiono zasady przeprowadzania skutecznych 
wywiadów. Książka kierowana jest głównie do 
środowiska praktyków - projektantów UX (user 
experience), a jej celem jest opisanie technik 
efektywnego pozyskiwania informacji od klientów i 
partnerów biznesowych. Chciałyśmy sprawdzić, czy 
wybrane zasady prowadzenia wywiadów 
rekomendowane dla podmiotów komercyjnych 
okażą się również skuteczne w pozyskiwaniu 
informacji dla potrzeb badań naukowych. Wśród 
kluczowych zasad przeprowadzania wywiadów 
wytypowanych na podstawie lektury można 

wymienić: 

badanie respondentów w ich naturalnym 
środowisku życia/pracy, 

zadawanie otwartych pytań pobudzających 

interakcję (Co Pan/Pani myśli o ... ), 
zadawanie pytań pobudzających wyobraźnię (Ja 
sobie Pan/Pani wyobraża ... , Proszę sobie 
wyobrazić ... ), 
zadawanie pytań o doświadczenia respondenta 
(Proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach 
związanych z korzystaniem z systemu ... ), 
tam gdzie to możliwe używanie fraz 
oznaczających akcję (Proszę pokazać w jaki 
sposób ... zamiast Proszę opowiedzieć w jaki 
sposób ... ), 
tam gdzie to możliwe prowadzenie wywiadu 
przez dwie osoby (jedna prowadzi rozmowę, 
druga obserwuje), 
używanie „narzędzi" - wizualizacji, komputera 
itp., 
zachowanie czujności nawet po oficjalnym 
zakończeniu wywiadu tzw. ,,doorknow 
phenomenon". 
Zgodnie z wytycznymi, zespół przeprowa

dzający wywiad składał się z dwóch osób, 
z których jedna koncentrowała się na rozmowie, 
a druga ją dokumentowała. Odwołując się do 
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rekomendacji dotyczących sposobów formułowania 
pytań, starałyśmy się zadawać pytania o charakterze 
otwartym, pobudzające wyobraźnię i odwołujące się 
do doświadczeń respondentów. 
Pytania te to: 
1. Jak wyobraża sobie Pan/Pani dobry system in

formacji o kierunkach studiów oferowanych 
przez uczelnię wyższą? Jakich informacji powi
nien dostarczać? Jakie opcje oferować? 

2. Czy system informacji o kierunkach studiów 
oferowanych przez [ nazwa własna] złożony 

z systemu USOS, ERK, portalu uniwersyteckie
go oraz elektronicznego informatora spełnia te 
wyobrażenia? Jeśli nie - czego brakuje, co po
winno zostać zmienione? 

3. Czy zna Pan/Pani jakieś przykłady - polskie lub 
zagraniczne - dobrze działających systemów in
formacji o kierunkach studiów? Jeśli tak, które 
ich elementy zasługują na szczególną uwagę lub 
powinny zostać zaadaptowane przez [ nazwa 
własna]? 

Wyniki ukazały rozbieżność w postrzeganiu 
zagadnienia przez reprezentantów różnych nauk: 
społecznych, humanistycznych, ścisłych, medycz
nych i nauk o życiu. Tym samym kształtujący się w 
wyniku analizy odpowiedzi idealny obraz systemu 
uwzględnia specyficzne potrzeby przedstawicieli 
wyłonionych grup, ale też jest bardziej wszech
stronny i spójny dla całej oferty edukacyjnej [nazwa 
własna]. 

Analiza zebranych wypowiedzi pozwoliła 

opracować: 

wizję przyszłego systemu jako całości, 
braki w obecnym systemie, które powinny być 
uzupełnione, aby zbliżyć go do oczekiwanej 
wersJI, 
najbardziej palące problemy w obsłudze obec
nego systemu, 
listę dobrych wzorów pochodzących z uczelni 
światowych. 

Nasze doświadczenie pokazało, że wywiad 
jest trudnym, choć przynoszącym interesujące 
rezultaty sposobem postępowania badawczego. 
Wywiad wymaga od badaczy zarówno przes
trzegania ustalonej procedury badawczej ( sce
nariusza wywiadu), co zapewnia powtarzalność 
i porównywalność odpowiedzi, jak i stosowania 
za każdym razem indywidualnego podejścia, w 
zależności od postawy i wiedzy respondenta. 

Obserwacje zebrane w trakcie badań pokazują, 
że konieczne jest prowadzenie wywiadów przez 
dwie osoby, z których jedna skupia się na 
budowaniu dialogu z respondentem i 
moderowaniu przebiegu spotkania, druga zaś 
pełni funkcję pomocniczą, rejestrując wywiad, 
obserwując sygnały niewerbalne oraz zadając 
uzupełniające pytania. Wywiady prowadzone w 
ramach badania użyteczności systemu RSioKK 
wykazały szczególną skuteczność następu

jących sposobów postępowania: 
badanie respondentów w ich środowisku pracy, 
zadawanie pytań o indywidualne doświadczenia 
respondenta, 
zachowanie czujności i sporządzanie notatek 
przez cały okres interakcji z respondentem 
(,,doorknow phenomenon"). 

Wywiady fokusowe ze studentami i doktoranta
mi. Przydatność metody 

Istotą prowadzenia analiz w oparciu o zognisko
wane wywiady grupowe (fokusy) jest uchwycenie 
zbiorowej opinii uczestników badania, będącej 

wypadkową wielu opmu indywidualnych, 
wzbogaconych o walor interakcji między 

uczestnikami. Fokus nie jest zatem prostą sumą 

indywidualnych opinii, ale daje możliwość dotarcia 
do informacji, których nie dałoby się uzyskać bez 
wytworzenia sytuacji, w której dochodzi do kon
frontacji indywidualnych sądów i opinii w obrębie 
grupy [4]. 

W badaniach RSioKK [nazwa własna], 

wywiady zostały przeprowadzone w dwóch grupach 
reprezentujących środowisko studenckie [nazwa 
własna]: studentów studiów II i III stopnia. Pytania 
dotyczyły: źródeł informacji na temat kierunków 
studiów [ nazwa własna] wykorzystywanych przed 
podjęciem decyzji o wyborze kierunku, oraz oceny 
USOS, ERK, Informatora i Portalu [ nazwa własna] 
w zakresie: przyjaznosc1, funkcjonalności, 

sprawianych trudności, najczęściej poszukiwanych 
informacji, braków i zbędnych elementów oraz 
efektywności jako źródła informacji o kierunkach 
studiów. Choć sensownosc organizacji grup 
fokusowych jako metody prowadzenia badań 

jakości serwisów internetowych bywa krytykowana 
przez praktyków [20, 21], to jednak nze (autorek) 
doświadczenia związane z prowadzeniem badań 
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użyteczności usług sieciowych przy użyciu 

zróżnicowanych metod i technik ([dane ujawniające 
tożsamość autorek], 2013) wykazały, że badania 
fokusowe mogą być użytecznym narzędziem 

zbierania danych. Warunkiem powodzenia jest 
odpowiedni dobór grupy respondentów - osób 
posiadających odpowiednie kompetencje - oraz 
prawidłowe prowadzenie sesji, najlepiej przez 
dwóch moderatorów. W badaniach RSioKK [ nazwa 
własna] grupy fokusowe zorganizowano w śro

dowisku doktorantów, a więc osób mających duże 
doświadczenie w korzystaniu z badanych systemów 
oraz wśród studentów informacji naukowej i biblio
tekoznawstwa, a więc w grupie osób, dla których 
ocena jakości systemów informacyjno-wyszu
kiwawczych jest jedną z podstawowych kom
petencji zdobywanych w czasie studiów. 

Analiza zebranych wypowiedzi pozwoliła: 
podsumować ogólne postrzeganie przez studen
tów systemu jako całości, 
sporządzić listę funkcjonalności, jakie powinien 
posiadać użyteczny system, 
uzyskać pogłębiony obraz doświadczeń respon
dentów poprzez notowanie spostrzeżeń będą

cych wynikiem swobodnej interakcji między 
uczestnikami badania. 
Nasze doświadczenia pozwalają stwierdzić, że 

przydatność wywiadów fokusowych dla oceny 
użyteczności systemów informacyjno-wyszuki
wawczych wzrasta wraz ze stopniem specja
listycznej wiedzy respondentów. Badanie fokusowe 
studentów informacji naukowej i biblioteko
znawstwa przyniosło zdecydowanie ciekawsze 
rezultaty, niż analogiczne badanie prowadzone 
w środowisku doktorantów całego uniwersytetu, 
a więc wśród osób, które posiadały większe 

doświadczenie w zakresie użytkowania badanych 
serwisów, lecz mniejszą wiedzę specjalistyczną 

z zakresu projektowania i oceny systemów infor
macyjno-wyszukiwawczych. Podobnie jak w przy
padku wywiadów indywidualnych, pożądana jest 
obecność dwóch badaczy, z których jeden skupia się 
na moderowaniu przebiegu sesji, drugi zaś pełni 
funkcję obserwatora i rejestruje przebieg spotkania. 

Testy funkcjonalne. Przydatność metody 

Testy funkcjonalne to technika, której celem jest 
sporządzenie wykazu usterek i niedociągnięć 

serwisu, w wyniku testowania jego funkcji przez 

potencjalnych użytkowników. Testy funkcjonalne 
przeprowadzono według scenariusza [8]. Postawio
ne testerom zadania do wykonania zostały przy
gotowane osobno dla każdego z systemów i doty
czyły wyłącznie zawartości serwisów adresowanej 
do kandydatów na studia. 

Przeprowadzone testy spełniły oczekiwane 
zadanie wykazania błędów w projekcie systemu, 
wymagających szybkiej poprawy. 

Ankiety user experience 

Po wykonaniu zadań testerzy zostali poproszeni 
o wypełnienie ankiety user experience. Ankieta ta 
była już przez nas zastosowana oraz opisana 
w przytaczanych badaniach ([dane ujawniające 

tożsamość autorek], 2013) [11] i choć bezsprzecznie 
jest przydatna do oceny ogółu wrażeń, jakich 
doświadcza konsument podczas korzystania 
z produktu lub usługi, to doświadczenia 

wypływające z tych badań wskazywały 

jednoznacznie na konieczność udoskonalenia 
narzędzia. Okazało się ono bowiem zbyt trudnym i 
obserwacja testerów wypełniających ją dała 

podstawy aby przypuszczać, że pomimo dobrych 
chęci wypełniają ją w sposób machinalny 
i bez wymaganego skupienia. Może to mieć 

przyczyny w niechęci użytkowników do wypeł

niania długich kwestionariuszy (w tym wypadku 25 
kryteriów) lub w braku umiejętności precyzyjnego 
definiowania swoich opinii w obrębie określonych 
płaszczyzn oceny (choć dobierając testerów do 
badania zwracałyśmy uwagę, aby poziom ich 
znajomosc1 zagadnień związanych z jakością 

serwisów, a także stosowanej nomenklatury był 

powyżej przeciętnego). O problemie tym w 
badaniach jakości serwisów pisał Mirosław Górny 
[5]. Uproszczenie ankiety polegało na tym, że 

badani oceniali w 7 - stopniowej skali już nie 25, a 
6 cech. Przekształcenie było o tyle proste, że w 
oryginalnej wersji ankiety 25 cech było już ujętych 
w 6 grup. Taki kształt ankiety pozwolił na większą 
jednoznaczność kategorii. Serwis określany jako 
,,niezawodny" jest przewidywalny, wspomagający, 
bezpieczny i spełniający oczekiwania. Serwis 
„wydajny" jest szybki, efektywny, praktyczny i 
uporządkowany, a „klarowny" - zrozumiały, łatwy 

do opanowania, prosty i przejrzysty. Serwis 
,,atrakcyjny" jest satysfakcjonujący, dobry, 
przyjemny, przyjazny. Serwis „nowatorski" 
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określono jako: kreatywny, oryginalny, nowoczesny 
i innowacyjny, a „stymulujący" jako: wartościowy, 
zajmujący, interesujący i motywujący. 

Wywiady indywidualne, 
oparte na modelu KANO 

Trzecim etapem badania było przeprowadzenie 
podsumowującej rozmowy w oparciu o model 
KANO. Narzędzie to było także wykorzystywane 
już przez nas w badaniach użyteczności serwisu, 
refleksje z badań zostały opisane ([ dane ujawniające 
tożsamość autorek], 2013) [6], lecz także wymagało 
udoskonalenia. W oryginalnej postaci oczekuje się 
bowiem od uczestników badania, że określą oni, 
które cechy / funkcjonalności serwisu są ich 
zdaniem: atrakcyjne (zapewniają satysfakcję, ale nie 
powodują niezadowolenia, gdy nie zostały 

spełnione, nie są zwyczajne, niespodziewanie 
zachwycają), oczekiwane (powodują zadowolenie 
gdy są spełnione i niezadowolenie, gdy są 

niespełnione), konieczne (są brane za pewnik gdy są 
spełnione, lecz powodują niezadowolenie, gdy nie 
są spełnione), obojętne (nie są dobre ani złe, nie 
prowadzą ani do satysfakcji, ani do nieza
dowolenia), porażką. Już w poprzednim badaniu na 
etapie pilotażu wiadomo było, że badanie to w 
wersji ankietowej nie spełnia oczekiwań. Wyraźne 
były bowiem werbalne i niewerbalne sygnały ze 
strony badanych, że narzędzie to jest zbyt trudne. 
Wówczas zdecydowano się jedynie zastąpić 

rozmową formę pisemną i oprzeć jej scenariusz na 
zawartości ankiety. Efekt rozmowy był jednak taki, 
że uczestnicy badania potrafili jednozancznie wydać 
jedynie oceny skrajne, to znaczy wymienić 

funkcjonalności / cechy, które ich pozytywnie 
zaskoczyły (atrakcyjność) i takie, które system 
dyskredytują (porażka). W tej wersji badanie 
okazało się przydatne, ponieważ pozwoliło na 
wartościowanie błędów wykrytych w czasie testów 
funkcjonalnych. Można wynik badania inter
pretować tak, że cechy, które testerzy określili jako 
„porażki" systemu, należy w pierwszej kolejności 
bezwzględnie w systemie skorygować. 

W czasie rozmowy zadawałyśmy także sponta
nicznie pytania, które jak się okazało, skutecznie 
stymulowały werbalizację odczuć opmu 
użytkowników: 

1. Jaką ocenę wystawiasz systemowi w skali 2-5? 
2. Czy znasz system lepszy, który mógłby być 

wzorem dla tego, o którym teraz rozmawiamy? 
W czym on jest lepszy? 
Skuteczne okazało się zatem odniesienie oceny 

serwisu do znanej i naturalnej dla użytkowników 
(studentów) skali akademickiej, oraz stosowanie 
oceny przez porównanie (serwis lepszy/gorszy od). 

Analiza danych zebranych w testach funkcjo
nalnych pozwoliła: 
- wykonać szczegółową ocenę każdego z ele

mentów RSioKK [ nazwa własna] w warunkach 
pracy na żywym organiźmie, 

- wykryć błędy systemów w kategoriach: płasz

czyzna projektowo-graficzna, płaszczyzna tech
niczna, płaszczyzna organizacyjno-nawigacyjno 
wyszukiwawcza, płaszczyzna zawartości, 

- nadać błędom wartość, 

- ustalić miejsce serwisu w kategoriach: meza-
wodny, wydajny, klarowny, atrakcyjny, nowa
torski i stymulujący, na tle systemów ogólnie 
dostępnych i znanych użytkownikom. 

Wnioski końcowe 

Przeprowadzona analiza pozwoliła potwierdzić 
przydatność skonstruowanego przez nas narzędzia 
badawczego złożonego z komplementarnych wzglę
dem siebie elementów, takich jak: analiza literatury 
przedmiotu, analiza zawartości systemu, analiza 
dobrych praktyk, badania ankietowe, wywiady in
dywidualne, grupy fokusowe oraz testy funkcjonal
ne. Każda z zastosowanych technik gromadzenia 
materiału badawczego pozwoliła na uzyskanie no
wych typów danych i odsłonięcie kolejnych warstw 
analizy użyteczności rozproszonego systemu infor
macji UJ. Zdaniem autorek mimo wysokiej skutecz
ności klasycznych testów funkcjonalnych jako me
tody oceny jakości usług sieciowych, w badaniu 
skomplikowanych i rozproszonych systemów in
formacyjno-wyszukiwawczych charakterystycznych 
dla uczelni wyższych, konieczne jest stosowanie 
uzupełniających sposobów postepowania badaw
czego. Obszary użyteczności poszczególnych ele
mentów skonstruowanego przez autorki narzędzia 
oraz konieczność ich wspólnego stosowania obrazu
je tabela 1. 

Zdaniem autorek konieczne jest prowadzenie 
dalszych analiz metod i technik badania 
użyteczności złożonych systemów informacyjnych 
oraz systematyczne testowanie ich skuteczności w 
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toku badań empirycznych. Równoległy rozwój 
refleksji teoretycznej i metodologicznej oraz działań 
praktycznych jest warunkiem niezbędnym dla 
opracowania skutecznych narzędzi badania 
użyteczności rozproszonych systemów 
informacyjnych. 
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