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Abstract 
Awareness of users' perceptions and interpretations of the information labels 

of the user interface of digital library of the NLAI. The present study was an 

applied research with a mixed method. Data were collected through a 

researcher-made questionnaire, interview, and observation. Through a 

exploratory method, participants were asked to spend considerable time and 

in-depth to examine the categories, elements, and labels used in the digital 

library website and to determine their understanding of the website labels in 

the online questionnaire in the form of a Likert scale. Then, the semi-

structured interview technique was used to study users' perceptions and 

interpretations of the labels assigned to the elements on the website. The 

study population included users of the digital library of the NLAI, which was 

selected in two groups of novice users (clients) and advanced users 

(librarians) of 20 people (10 novice users and 10 advanced users). In order to 

validate the research results, Methodological angulation was used to increase 

the reliability of the research data. During this method, the researcher used 

several methods to collect data (using interviews with observation, 

exploratory study, and questionnaire), as well as all research strategies and 

steps with the necessary documentation at the time of data collection were 

recorded. Finally, after collecting the data, the researcher used the Member 

checking method. During this quality control process, the researcher asked 

the 7 participants to read the notes and the results of the data and express 

their opinion on the accuracy of the findings. Cronbach's alpha test (0.85) 
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was used to ensure the reliability of the data collection tool and the possible 

problems of the questionnaire. SPSS software was used to analyze the 

research data. Content analysis and Excel software were used to analyze the 

interview data. The results showed that the final average of 

comprehensibility of labels and terms used in the website is over 50% and 

indicates a good understanding of the terms and labels used in the website to 

represent information categories, but some labels need to be changed and 

updated. Some terms are not very understandable from the users' point of 

view and need to be revised, such as: "review", "quick look", "typical 

classification", "source registration", "legal considerations", "main site", 

"texts", "Periodical" and "Collection". The friendliness and user-friendliness 

of the words on the website, and the ban on the use of specialized, complex, 

and ambiguous words were among the demands of the users. New terms and 

labels were suggested by users. The use of specialized library terminology 

on the website, intangible and abstract words and lack of sufficient 

explanations about labels, lack of a comprehensive guide, going into more 

detail, complications on the website, and inconsistency in the use of words 

for similar concepts are some of the problems that cause the user does not 

have a good browsing experience. 

Keywords: User Interface, Information Label, Information Categories, 

Digital Library, National Library and Archives of Iran (NLAI), User-

Oriented. 
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رابط  طیمح یاطالعات یها کاربران از برچسب ریبرداشت و تفس

سازمان اسناد و  تالیجیکتابخانه د یها: مطالعه مورد وبگاه یکاربر

 رانیا یکتابخانه مل

  

 نژاد یاعظم نجفقل
 یسازمان اسناد و کتابخانه مل اریاستاد ،یشناس علم اطالعات و دانش یدکترا

 ، تهران، ایرانرانیا

  چکیده
اطالعاتی محیط رابط کاربری  های آگاهی از برداشت و تفسیر کاربران از برچسبهدف از این پژوهش 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش  .است وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده صورت  تحقیق آمیخته انجام گرفت. گردآوری داده

صورت عمقی به  توجه و به خواسته شد با صرف وقت قابل کنندگان مشارکتای از  گرفت. با روش مکاشفه

شده در وبگاه کتابخانه دیجیتال بپردازند و میزان درک خود  های استفاده ها، عناصر و برچسب بررسی مقوله

های وبگاه در پرسشنامه آنالین در قالب طیف لیکرت مشخص کنند. سپس برای مطالعه  را از برچسب

 مهینیافته به عناصر موجود در وبگاه، از تکنیک مصاحبه  های اختصاص از برچسببرداشت و تفسیر کاربران 

ی ایران ملّ. جامعه پژوهش شامل کاربران کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه شداستفاده  افتهیساختار

کاربر  02) نفر 02تعداد به بودند که در دو گروه کاربران مبتدی )مراجعان( و کاربران پیشرفته )کتابداران( 

بندی  های حاصل از پژوهش از زاویه . جهت افزایش اطمینان به دادهشد کاربر پیشرفته( انتخاب 02مبتدی و 

ها استفاده کرد  پژوهشگر از چندین روش جهت گردآوری داده شناسی استفاده شد. طی این روش، روش

های  شنامه(، همچنین کلیه راهبردها و گامو پرس )استفاده از مصاحبه همراه با مشاهده، مطالعه اکتشافی

ها ثبت و ضبط شد. درنهایت بعد از گردآوری  پژوهش همراه با مستندات الزم در زمان گردآوری داده

طی این فرایند کنترل کیفیت، از  .کنندگان استفاده کرد ها، پژوهشگر از روش بازبینی توسط مشارکت داده

ها را بخوانند و نظر خود را مبنی بر  ها و نتایج حاصل از داده اشتدرخواست شد تا یادد کننده مشارکت 7

ها و برطرف شدن  برای اطمینان از پایایی ابزار گردآوری داده آمده بیان کنند. دست های به صحت یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئولnajafgholinezhad@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-3272-9472


 1041زمستان |  88شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یها دانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 04

های پژوهش از  ( استفاده شد. برای تحلیل داده58/2مشکالت احتمالی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ )

افزار اکسل  های حاصل از مصاحبه نیز از تحلیل محتوا و از نرم استفاده شد. برای تحلیل داده spss افزار نرم

ها و اصطالحات بکار رفته در وبگاه، باالی  ها نشان داد میانگین نهایی قابلیت فهم برچسب استفاده شد. یافته

های بکار رفته در وبگاه  رچسبدهنده وضعیت مطلوبی در درک اصطالحات و ب درصد است و نشان 82

روزرسانی است. برخی  ها نیازمند تغییر و به های اطالعاتی است اما برخی برچسب مقوله بازنمودنبرای 

، «نگاه نیم»، «مرور»اصطالحات از دید کاربران، قابلیت فهم باالیی ندارند و نیازمند بازنگری هستند ازجمله: 

دوستانه «. مجموعه»و « پیایند»، «متون»، «سایت اصلی»، «الحظات حقوقیم»، «ثبت منابع»، «بندی نوعی طبقه»

های تخصصی، پیچیده و مبهم  های موجود در وبگاه، ممنوعیت استفاده از واژه بودن و کاربرپسندی واژه

استفاده از  اصطالحات و واژگان جدیدی توسط کاربران پیشنهاد شد.های کاربران بود.  ازجمله خواسته

های ناملموس و انتزاعی و نبود توضیحات کافی درباره  اصطالحات تخصصی کتابداری در وبگاه، واژه

ها، نبود راهنمای جامع، پرداختن به جزئیات بیشتر، پیچیده جلوه دادن وبگاه و عدم یکدستی در  برچسب

کاربر تجربه مطلوبی از  شود یمکارگیری واژگان برای مفاهیم مشابه ازجمله مشکالتی است که باعث  به

 پیمایش وبگاه نداشته باشد.

سازمان  تال،یجیکتابخانه د ،یاطالعات یها مقوله ،یبرچسب اطالعات ،یرابط کاربر :ها واژهکلید

  .یکاربرمحور ران،یا یاسناد و کتابخانه مل



 01 |  نژاد ینجفقل

 مقدمه 

راحتی  توانند به میسایت، اطمینان از این است که افراد  بخش مهمی از طراحی هر وب

(. این مهم ممکن است با ارائه یک 0222، 0کنند )اسپنسر« پیدا»اطالعات موردنیاز خود را 

رابط،  یطراح(. 0922رابط کاربری مفید برای وبگاه صورت پذیرد )الوانکار و همکاران، 

است  رابط نیا .شود محسوب می یاطالعات یها کاربران و سیستم نیارتباط ب یاصل اساس

 را تجربه کند یو وابسته به ورود یفرد تعامل نسبتاً کیتا  دهد یکه به کاربر اجازه م

ای را بر عهده دارد و  نقش اساسی تعامل بین کاربر با نظام رایانه این رابط، .(0220، 0)استون

معیارهای صفحه ت. برخوردار اس اطالعاتاز اهمیت زیادی در فرآیند جستجو و بازیابی 

شده است،  انسان و رایانه شناخته تعامالتعنوان یکی از اجزای اصلی و مهم  اربر بهرابط ک

توانند  خوبی طراحی شود در این صورت کاربران می کاربر کتابخانه به اگر صفحه رابط

ایجـاد یــک تجربه  (.0925 و همکاران، درودی)دسترسی یابند  اطالعاتآسانی به  به

واقع، آن چیــز را کــه  توانــد به کاربــری مناســب و اطمینــان از اینکــه کاربــر می

خواهـد بیابـد، نیازمنـد داشـتن یـک رویکـرد کاربر محور در طراحـی و تحلیـل وبـگاه  می

(. 0022ی، )صدیق وبـگاه قابـل حصـول اسـت اطالعاتبـوده و در سایه ارزیابـی معمـاری 

 تالش و تجربه کاربر در وبگاه، با معماری اطالعات مرتبط است )الوانکار و همکاران،

دهی،  سازمان های خـود از چهـار زیرسیســتم بــه ناماطالعات سیسـتم معمـاری (. 0922

دهی،  سازمان. جو تشــکیل یافتــه اســتو زنی، پیمایــش و جســت برچســب

اطالعات تأثیر  نیافراد از ا «درک»ارتباط ما با اطالعات بر  ةو نحو یگذار برچسب

چالش  کیها،  آن یدهی کلمات و عبارات، با در نظر گرفتن ابهام ذات سازمان گذارد. می

 الزم است استفاده، قابلدهی  سازمان یها سیستم یطراح یبرا .است یو اساس یواقع اریبس

فاصله گرفت و به این دهی  و سازمان یگذار برچسب ةدرزمین طراحان یذهن یها از مدل

استفاده  یکنند؟ از چه نوع برچسب بندی می اطالعات را گروه ،چگونه کاربراناندیشید که 
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اســتفاده از  .(0208، 0)روزنفلد، مورویل، آرانگوکنند؟  می شیمایچگونه پو کنند؟  می

صورت متقابـل  مناسـب بههای گویــا و طراحــی یــک سیســتم پیمایــش  برچسب

 (. منظور از برچسب،0022د )صدیقی، شـواطالعات دهی  توانـد موجـب بهبـود سازمان می

 که است هایی نویسه از دیگری شکل هر یا اعداد رشته ،URL کد، عبارت، کلمه، یک

 اطالعات فضای در آنالین منبع یک یا فیزیکی سند یک محتوای توصیف باهدف

 نیز رسانی پایه دانشنامه کتابداری و اطالع بر .(0209، 0شود )جرولیموس می داده اختصاص

هاست و یا  کـردن یـا توصیف اقالم داده ای از عالئـم بـرای مشـخص مجموعـه ،برچسـب

ها کـه حـاوی اطالعات  ای از دو یا چند نویسه است که به یک دسته از داده مجموعه

 و شـود )سـلطانی متصـل مـی ،کنـد ا مشـخص مـیمربوط به آن دسته است و هویت آن ر

های  (. در این پژوهش منظور از برچسب، عبارات، اصطالحات و گزینه0972، راسـتین

های اطالعاتی در وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد  کننده عناصر و مقوله متنی توصیف

 ی ایران است.ملّو کتابخانه 

ها شاید  ( طراحی برچسب089-098، ص 0208به اعتقاد روزنفلد، مورویل، آرانگو )

 کهازحد مبهم است  زبان بیشهای معماری اطالعات باشد چراکه  ترین جنبه یکی از سخت

یی برای ها مترادف شهی. همدرک است ، قابلبرچسب کیکه  دیحاصل کن نانیاطم دیبتوان

 تحت اصطالح خاص کی یاز معنا را درک ما ،مختلفهای  بافتو ها وجود دارد  واژه

 دیتوان دارد: شما کامالً نمی تردید یجا زین یزن برچسب یقراردادها یحتدهد.  قرار می تأثیر

درستی  شما به ستمسی کاربراندرصد  022توسط  «یصفحه اصل»که برچسب  دیتصور کن

تا  انجام گیردتالش  تینها دیباارتباط،  مشکلبه حداقل رساندن  یبرابنابراین شود؛  ریفست

 ،ما صحبت کنند طیمشابه با زبان کاربران مح یکه به زبان شود یطراح ییها برچسب

کاربر  و هستند 9تخصصیها  از برچسب یبعض .کنند یآن را منعکس م یمحتوا که یدرحال
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 08 |  نژاد ینجفقل

. در ببرد نیسازمان را از ب کیتواند اعتماد کاربر به  می فیبرچسب ضع .ستندیمحور ن

 وجود دارد:دو اصل عمده های اطالعاتی  مقوله گذاری نام

دهی  بر اساس این اصل، سازمان :گذاری اطالعات در نام 1پذیری بینی اصل پیش .0

ای باشد که قابلیت  گونه بایسـت به مـی)منوها( ها  ها یـا مقوله اطالعات زیرپوشش دسته

کاررفته برای  های اطالعاتی به کاربران با دیدن مقوله داشته باشد. پـذیری بینی پیش

در کـدام مقولـه  ،بندی اطالعات بتواننـد تشـخیص دهند که اطالعات موردنظر دسته

بینی  )برچسب( پیش بتوانـد از روی عبـارت یـا واژهکاربر  به عبارتی .شده است بندی دسته

 .کند چه اطالعاتی بازیابی خواهد شد

ها به  ثبات و یکدستی برچسب :سنخ تی در نمایش مفاهیم هماصل حفظ یکدس .0

خود استفاده کند و این در بازیابی  های دهـد کـه از دانـش و آموختـه کاربر اجازه مـی

کند. تغییر مداوم و  سـایت بـه او کمک می اطالعـات در سـایر صـفحات وب تـر عیسر

شدن  ها باعث گیج سایت واحـد( در وبهای متفاوت )برای یک عنصر  استفاده از برچسب

عدم رعایت هر یک از این  (.0920)ناصری و فتاحی، و سـردرگمی کـاربران خواهـد شـد 

 .تواند کاربران را در بازیابی اطالعات با مشکل مواجه کند دو اصل می

که  کند یماشاره « 9دانند یمکتابداران خوب »( به سندرم 0222) 0دیکستین و میلز

. برای حصول موفقیت، الزم است از این زند یمت فراگیر در حرفه کتابداری موج صور به

 تفکر فاصله گرفت.

توان به خود کاربران اشاره کرد.  گذاری سیستم می های برچسب راه نیتر مهماز 

چه باشد.  دیها با که برچسب ندیممکن است بتوانند به شما بگو ستمیس کی یواقع کاربران

 نی، بهتربتوان آن را اجرا کرد، اما اگر ستین اطالعاتبه  یابیدست یبراای  روش ساده نیا

به اعتقاد علی و  .(0208)روزنفلد، مورویل، آرانگو،  گذاری موجود است منبع برچسب
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 به مربوط مسائل درباره قضاوت و ارزیابی برای اصلی منبع ( نیز کاربران0222) 0عاصیم

 .هستند دیجیتالی های کتابخانه از استفاده و تعامل حین در کاربردپذیری

 با و هستند دسترس در روزه 7 و ساعته 00 صورت به یملّ کتابخانه های وبگاه

ها  قومیت سنین، مختلف، کشورهای مردم به خود آنالین خدمات و دیجیتالی های مجموعه

 و کاربردپذیری باالی سطح از دهند بنابراین اطمینان ارائه می خدمات آموزشی، سطوح و

وبگاه کتابخانه دیجیتال  .(0205، 0است )الشاهین وبگاه مهم مثبت تجربه کاربری همچنین

مطرح  یملّیک کتابخانه دیجیتال در سطح  عنوان بهایران  یملّسازمان اسناد و کتابخانه 

ی وبگاه برای ها و برچسب ها طراحان و کتابداران در انتخاب اصطالح رسد یماست. به نظر 

. همین امر منجر به کنند یممتفاوت از کاربران عمل  ،ی اطالعاتی وبگاهها مقوله بازنمودن

. تجربه زیسته پژوهشگر در شود یمبروز مشکالتی در پیمایش کاربران و سرگردانی آنان 

کاربران در استفاده از این وبگاه مشکالتی  دهد یمارتباط با کاربران وبگاه حاضر نشان 

 ها سایت توجهی به برخی اصول اولیه در طراحی وب ناشی از بی تواند یمارند. این مشکل د

واژگانی و  ازنظر ها و عناصر برچسب مناسب برای بیان مقوله کارگیری بهاز قبیل عدم 

با درک کاربران باشد. غلبه دیدگاه طراحان و کتابداران )نه کاربران( در  متناسبی مفهوم

های  کارآمدی برچسبمزید بر علت باشد. با توجه به اهمیت  تواند یمز نی ها طراحی سایت

در وبگاه ملی دیجیتال، متناسب با درک و فهم کاربران، این پژوهش قصد دارد  کاررفته به

های وبگاه بپردازد و  با رویکردی کاربر مدار به تفسیر و برداشت کاربران از برچسب

لوب و متناسب با نیاز آنان رصد کند. این پژوهش های مط دیدگاه آنان را درباره برچسب

 زیر است: سؤاالتباهدف مذکور، در پی پاسخ به 

در وبگاه برای کاربر چقدر  کاررفته بهها و اصطالحات  میزان قابلیت فهم برچسب .0

یافته به عناصر موجود در وبگاه  های اختصاص است و برداشت و تفسیر کاربران از برچسب

 چیست؟ کتابخانه دیجیتال

گذاری هر یک از عناصر اطالعاتی  های مرجحی برای نام کاربران از چه اصطالح .0
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 کنند؟ ی ایران استفاده میملّدر وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه 

های زیادی صورت گرفته و پژوهشگران مختلف  ها پژوهش سایت وب ةدرزمین

در رابطه با سهولت درک  اند اما کردههای مختلف ارزیابی  ها را از جنبه سایت وب

های نسبتاً کمتری  های اطالعاتی و همخوانی آن با درک و زبان کاربران، پژوهش مقوله

بر فهم کتابداران  مؤثرعه میزان و عوامل ( به مطال0955شده است. طبرسا و نوکاریری ) انجام

جامعه پژوهش، کتابداران ای سیمرغ پرداختند.  کتابخانه افزار نرماز واژگان محیط رابط در 

کتابخانه دانشگاهی بودند. نتایج نشان داد میزان درک کلی  00افزار سیمرغ در  کاربر نرم

% بود که با میزان درک 85غ افزار سیمر کتابداران پاسخگو از واژگان محیط رابط نرم

افزار و استفاده از  های آموزش نرم %( تفاوت معنادار داشت. برگزاری دوره52مطلوب )

 .افزار در حد زیاد مؤثر بود بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم ،افزار راهنمای نرم

روش تحلیل محتوا، به بررسی میزان همخوانی ( طی پژوهشی به 0952دهقانی )

 سازان پرداخت. اطالعات از طریق سیاهه های چکیده با توصیفگرهای نمایه واژهکلید

درصد انسجام  0/02 طورکلی، آوری شد. به چکیده جمع 022ای شامل  و با نمونه یوارس

سازان و متخصصان موضوعی وجود داشت و میزان انسجام در حوزه علوم انسانی  بین نمایه

نامه  ( در پایان0922. ناصری )ی موردبررسی بودها درصد( بیش از سایر حوزه 92/0)

های اطالعاتی )منوها( در  دهی مقوله بررسی چگونگی سازمانکارشناسی ارشد خود به 

 02. در این راستا، پرداختمدار  رویکرد کاربر باهای دانشگاهی ایران  سایت کتابخانه وب

و  کارشناسی ارشدی دانشجو 92های ایران توسط  سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه وب

های اطالعاتی، همچنین قابلیت درک  دهی مقوله دکتری از جنبه میزان منطقی بودن سازمان

ها، میزان تأثیر  های بکار رفته برای بازنمودن این مقوله پذیری برچسب بینی کاربر و پیش

دگی و ش پذیری، برافزایش گم بینی های منو( بر کاهش پیش عمق منو )تعداد مراحل یا الیه

صرف زمان بیشتر کاربر برای پیدا کردن اقالم اطالعاتی موردبررسی قرار گرفت. به این 

ها و مصاحبه  سازی کارت ای، تحلیل ساختار، مرتب منظور از چهار روش مختلف )مکاشفه

که  بودنیمه ساختاریافته( برای گردآوری اطالعات استفاده شد. نتایج حاکی از آن 
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های موردبررسی در وضعیت مطلوبی قرار  ی دانشگاهی ایران از جنبهها سایت کتابخانه وب

( 0920اعظمی، فتاحی و پریرخ )ها را تأیید کرد.  ندارند. مصاحبه با کاربران نیز این یافته

اطالعاتی ابسکو،  یها گاهیمحیط رابط پا یریپذ ارزیابی قابلیت فهم طی پژوهشی به 

 هیکاربران بر پا ییجو بودن رفتار اطالع منددایرکت و میزان هدف پروکوئست و ساینس

های ثبت رخداد جستجو و  پژوهش با رویکردی ترکیبی )فایل. پرداختند سیالگوی آل

عناصر محیط رابط و بر پایه  یریپذ وارسی( با تأکید بر فهم هبلنداندیشی کاربران و سیاه

پژوهش نشان داد میزان  یها افتهیجویی کاربران انجام پذیرفت.  رفتار اطالع یها مؤلفه

موردبررسی، میانگینی متوسط به باالتر دارد.  یها گاهیفهم عناصر محیط رابط در پا یتقابل

کارگیری هر یک از عناصر محیط  دهنده وجود هدف در به ها نشان میانگین باالی پاسخ

ی و مؤمنمحمدپور،  .هاست یوسیله آزمودن اطالعاتی به یها گاهیرابط کاربر پا

های  میزان همخوانی میان برچسب ( طی پژوهشی به تعیین0928ورحافظی )علیپ

و  0کیوالی بندی مردمی سایت یافته به مقاالت کتابداری در پایگاه رده اختصاص

جامعه پژوهش پرداختند.  0یافته به همان مقاالت در پایگاه لیستا توصیفگرهای اختصاص

که از میان مقاالت مشترک ازلحاظ بود نی رسا مقاله در حوزه کتابداری و اطالع 922شامل 

یوالیک و پایگاه لیستا  تیبندی مردمی سا اطالعات کتابشناختی در میان پایگاه رده

 یها برچسب از درصد 0نشان داد کمتر از  ها صورت تصادفی انتخاب شد. یافته به

 مردمی بندی رده پایگاه در رسانی اطالع و کتابداری حوزه منتخب مقاالت به یافته اختصاص

 اختصاص لیستا پایگاه در مقاالت همان به توصیفگر عنوان به که آنچه با کیوالسایت ی

های مورداستفاده کاربران برای بازیابی و  برچسبهمچنین  .همخوانی دارند شده، داده

بندی و بازیابی همان  بندی مفاهیم در محیط وب با آنچه که متخصصان برای رده رده

( 0922زاده، اصنافی و سالمی ) . کاظمیبرند تفاوت و فاصله زیادی دارد ار میمفاهیم به ک

برداری و تحلیل محتوا، میزان مطابقت دقیق،  با استفاده از روش سیاهه طی پژوهشی 

های موجود در حوزه علم  های اجتماعی کتاب تقریبی، نسبی و عدم مطابقت برچسب
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بررسی  را موضوعی فارسی یها ا سر عنوانشناسی در سایت کتابراه ب اطالعات و دانش

های اجتماعی  های موضوعی با برچسب میزان همگونی سر عنوان ها نشان داد کردند. یافته

نویسی ترکیبی را که  توانند مکمل هم باشند و فهرست بنابراین این دو روش می پایین است؛

 .به وجود آورند ،های اجتماعی است های موضوعی و برچسب شامل سر عنوان

 (0222) 0لیونز و کروودگرفته است.  های مشابهی انجام در خارج از کشور نیز پژوهش

سایت  جنبه وب 8سایت کتابخانه دانشگاهی با تأکید بر  وب 78در پژوهش خود به بررسی 

ها  ها و واژگان فنی، یکدستی شکل منابع و یادداشت دهی، اصطالح از قبیل سازمان

د کاربران در شناسایی و انتخاب مقوله مناسب برای نیازهای انشان دها  فتهپرداختند. یا

های  های خیلـی عـام بـرای توصیف مقوله دارند و استفاده از برچسب شان مشکل اطالعاتی

 مرور طی پژوهشی به (0200) 0بلدسو. توانـد ایـن مشـکل را حـادتر کنـد اطالعاتی مـی

ای  کتابخانه یها سایت وب برای اطالعات معماری در روش بهترین انتخاب برای ادبیات

 بهترین معیارهای از لیستی چک صورت نتایج حاصل از مرور ادبیات به. پرداخت نیوزلند

 نیوزلند یا کتابخانه های سایت وب از ای نمونه وتحلیل تجزیه برای و گرفت شکل ها روش

 خود اطالعات معماری با هایی زمینه چه در ها سایت این شود مشخص تا شد استفاده

 با خوبی بهها  سایت ،ها زمینه از بسیاری در که داد نشان مطالعه این. کنند می عمل خوبی به

 برچسب اصطالحات و از استفاده و مؤثر سایت پیمایش یها سیستم داشتن مانند معیارهایی

MRSA-net سایت وب ( به مطالعه0202و همکاران ) 9ونتزل. دارند مطابقت واضح
که  0

بود،  ایجادشده هلندی و آلمانی زبان به مردم عموم و بهداشتی یها مراقبت کارکنان برای

 مطالعه اساس بر آن ساختار و موجود یها پروتکل اساس بر سایت وب محتوای. پرداختند

 مطالعه طریق از مجدداً فعلی، مطالعه در. شده بود طراحی 8نگیسورت کارت

 کاربر نیازهای با همچنان سایت وب ساختار آیا که شد ارزیابی سورتینگ باز، کارت
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 MRSA سایت وب در جستجو عبارت 022 از تصادفی طور به ها نمونه .خیر یا دارد مطابقت

 هر توسط ها کارت انفرادی، جلسات در. شدند استفاده نگیسورت کارت ورودی عنوان به

 کننده شرکت هر. شدند بندی دسته بود، معنادار ها آن برای که هایی ستون در کننده شرکت

 برای کیفی صورت به ها ستون یها برچسب. کرد ارائه برچسب یک ستون، هر برای

 وتحلیل تجزیه .گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد کنندگان شرکت ذهنی یها مدل شناسایی

 وتحلیل تجزیه. کرد را آشکار جدیدی موضوعات و تأیید را موجود های دسته ای، خوشه

 کنندگان شرکت توسط MRSA-net دسته 00 مجموع از مورد 7داد  نشان ها برچسب

 .شد پدیدار حقوقی مسائل مانند ییها یبند دسته و اضافی مضامین نشدند و بازتولید

. باشد مستمر فعالیت یک باید سایت وب ساختار نویسندگان به این نتیجه رسیدند ارزیابی

 با سایت اطالعاتی وب پیمایش ( طی پژوهشی با عنوان طراحی0202) 0سانت و ایستمان

 و 0یوتا ایالتی دانشگاه های کتابخانه سایت وب اصلی گروهی، منوی نگیسورت کارتروش 

 های محدودیت و مشکالت از تعدادی به پاسخ در را زیربنایی اطالعات معماری

 کارشناسی دانشجویان از گروهی با سورتینگ کارت. کردند طراحی دوباره کاربردپذیری،

 صورت به کنندگان شرکت شد. انجام التحصیل فارغ دانشجویان و اساتید از ترکیبی و

 و محتوا به مربوط های کارت گذاری برچسب و بندی رتبه سازی، مرتب برای گروهی

 مورد در کنندگان شرکت ازآن، پس. کارکردند کتابخانه سایت وب های ویژگی

 کارکنان، با بعدی های بحث طریق از نهایی طرح. کردند بحث یکدیگر های بندی دسته

 9کاتاگی و گاال .شد تأیید معکوس بندی دسته های آزمون و کاربردپذیری های آزمون

 کامپیوتری کتابخانه مرکز موضوعی های سر عنوان بین ای مقایسه مطالعه، یک ( طی0202)

 LibraryThing سایت وب در کاربر توسط تولیدشده های برچسب و (OCLCآنالین )

 و موضوعی عناوین دقیق بررسی. دادند انجام گاندی مهاتما منتخب های کتاب برای

 استاندارد اصطالحات بین زیادی تفاوت داد نشان کاربران توسط شده داده های برچسب
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 شده داده اختصاص های برچسب و موضوعی های سر عنوان از استفاده با شده داده اختصاص

 ها برچسب نه و موضوعی های سر عنوان نه داد نشان مطالعه این. دارد وجود کاربران توسط

 های فهرست در یکدیگر مکمل است ممکن اما نیستند، کاملی های سیستم خود خودی به

 نمایش، ها، فهرست در کاربر توسط تولیدشده کلیدی کلمات گنجاندن. باشند کتابخانه

 .دهد می افزایش بسیار کتابخانه محیط یک در را منابع بازیابی و دهی سازمان

خوبی نشان  ها را از دید کاربر به سایت های وب ها اهمیت ارزیابی برچسب مرور پیشینه

های کاربر و طراحان  رنگ است تعامل بین دیدگاه ها کم دهد. آنچه در این پژوهش می

های خارجی هم غالب  ژوهش. در پخورد یمها کمتر به چشم  سایت است و در پژوهش وب

اند  ها و سنجش معماری اطالعات توجه کرده سایت ها به قابلیت کاربردپذیری وب پژوهش

اند و درباره میزان  ها پرداخته عنوان بخشی از موانع کاربردپذیری به مقوله برچسب و به

های زیادی  صورت مستقل پژوهش های وبگاه به درک و فهم کاربران از برچسب

توجه به برداشت و  ،های مشابه ویژگی بارز این پژوهش نسبت به پژوهشنشده است.  انجام

عنوان  یافته به عناصر وبگاه کتابخانه دیجیتال به های اختصاص برچسب تفسیر کاربران از

در مورد های کاربر  رسیدن به نیازها و خواستهیک وبگاه ملی با روش آمیخته است. 

کتابخانه دیجیتال این سازمان، درنتیجه این فرایند  وبگاههای عناصر اطالعاتی  برچسب

 حاصل خواهد شد.

 شناسی روش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش تحقیق آمیخته )طرح موازی همگرا( انجام 

ی و کیفی را گردآوری داده کمّ با توجه به هدف تحقیق، پژوهشگر ،در این روشگرفت. 

و در مرحله تفسیر نتایج هر دو رویکرد با  کند وتحلیل می تجزیهصورت مجزا  ها را به و آن

، مصاحبه و محقق ساختهها از طریق پرسشنامه  . گردآوری دادهشوند همدیگر ترکیب می

های اطالعاتی برای بازنمودن  منظور مشخص شدن برچسب مشاهده صورت گرفت. ابتدا به

اهده و بررسی وبگاه پرداخت، سپس ها و عناصر اطالعاتی وبگاه، پژوهشگر به مش مقوله

های اطالعاتی موجود در  منظور بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم برچسب به
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 فهممیزان کاربران  بعد، در مرحلهوبگاه، این عناصر در قالب پرسشنامه آنالین طراحی شد. 

در کتابخانه  اطالعاتیو عناصر  ها های مورداستفاده بـرای مقوله خـود را از برچسب

ای  کردند. بدین منظور از روش مکاشفهدر قالـب مقیـاس لیکـرت مشـخص دیجیتال، 

 و توجه قابل وقت صرف با شد خواستهکنندگان  مشارکت از روش این استفاده شد. در

 کتابخانه وبگاه در شده استفاده های برچسب و عناصر ها، مقوله بررسی به عمقی صورت به

های مورداستفاده مشخص کنند. بدین  و میزان درک خود را از برچسب بپردازند دیجیتال

رسانی برگزار شد.  در اداره کل اطالع کنندگان مشارکتترتیب جلساتی انفرادی با حضور 

یافته به عناصر موجود در  های اختصاص برای مطالعه برداشت و تفسیر کاربران از برچسب

 فرایند . تمامشداحبه نیمه ساختاریافته استفاده وبگاه کتابخانه دیجیتال نیز از تکنیک مص

جامعه پژوهش شامل کاربران کتابخانه دیجیتال سازمان . شد می رصد پژوهشگر توسط

ی ایران بودند که در دو گروه کاربران مبتدی )مراجعان( و کاربران ملّاسناد و کتابخانه 

، با استفاده از اطالعاتروش گردآوری پیشرفته )کتابداران( انتخاب شدند. متناسب با 

 02نفر کاربر مبتدی و  02) نفر 02گیری هدفمند، نمونه موردنظر در این پژوهش به  نمونه

، شرط ورود به آزمون، پژوهش مبتدی برای انتخاب نمونه. محدود شدنفر کاربر پیشرفته( 

ر با کتابخانه بار تجربه کا داشتن تجربه کار با کتابخانه دیجیتال بود )کاربر باید حداقل یک

استفاده کرد که ی از کاربرانپژوهشگر  ،شرفتهیکاربران پدیجیتال را داشته باشد(، در مورد 

پژوهشگر، کاربران پیشرفته را از داشتند.  تالیجیدر تعامل با کتابخانه د یشتریتجربه ب

ا کاربران کتابدارانی انتخاب نمود که با کتابخانه دیجیتال آشنا بودند و عمدتاً در ارتباط ب

مبتدی )مراجعان حضوری و غیرحضوری( کتابخانه دیجیتال بودند. به دلیل آنکه الزم بود 

آن دسته از کاربرانی که تجربه کافی در کار با وبگاه کتابخانه دیجیتال را دارند و تمایل 

صرف وقت کافی برای بررسی عمیق وبگاه دارند، در پژوهش شرکت کنند، بنابراین  به

با این تعداد کاربر به  مصاحبهتوانست بیش از این باشد، در ضمن  اد جامعه نمیتعداد افر

ها به دست نیامد. جهت افزایش اطمینان  اشباع نظری رسید و داده جدیدی درباره برچسب

شناسی  بندی روش های حاصل از پژوهش و تحلیل بهتر مسائل پژوهش از زاویه به داده
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های کمّی و کیفی  های متفاوت داده آوری گونه ه جمعاستفاده شد. طی این روش، محقق ب

های مکمّل، تکمیلی و تقویت نتایج  منظور به دست آوردن یافته اقدام نمود. این رویکرد به

ها، پژوهشگر از روش  (. درنهایت بعد از گردآوری داده0952است )ایمان و آقاپور،  مؤثر

(. طی این 0920استفاده کرد )طباطبایی و همکاران،  0کنندگان بازبینی توسط مشارکت

ها و نتایج حاصل از  درخواست شد تا یادداشت کننده مشارکت 7فرایند کنترل کیفیت، از 

آمده بیان کنند. این فرایند  دست های به ها را بخوانند و نظر خود را مبنی بر صحت یافته داده

ها انجام شد. برای اطمینان از  شده در مصاحبه به دنبال بهبود دقت علمی و صحت اعتبار ثبت

ها و برطرف شدن مشکالت احتمالی پرسشنامه، از آزمون  پایایی ابزار گردآوری داده

بود که  58/2شده برابر با  آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه

های پژوهش از  یل دادههای پرسشنامه بود. برای تحل دهنده هماهنگی درونی بین سؤال نشان

های حاصل از مصاحبه نیز از تحلیل محتوا و از  استفاده شد. برای تحلیل داده spss افزار نرم

 افزار اکسل استفاده شد. نرم

 های پژوهش ها و پاسخ به پرسش یافته

در وبگاه برای کاربر  کاررفته بهها و اصطالحات  میزان قابلیت فهم برچسب :1پرسش 

یافته به عناصر موجود در  های اختصاص رداشت و تفسیر کاربران از برچسبچقدر است و ب

 وبگاه کتابخانه دیجیتال چیست؟

و ها  منظور اینکه مشـخص شـود هـر یـک از برچسب به برای پاسخ به این پرسش و

برخـوردار هسـتند،  فهم برای کاربرتا چه اندازه از قابلیت در وبگاه  کاررفته بهاصطالحات 

ها،  صورت عمقی به بررسی مقوله توجه و به اربران خواسته شد با صرف وقت قابلاز ک

شده در وبگاه کتابخانه دیجیتال بپردازند و میزان درک خود  های استفاده عناصر و برچسب

 8قابلیت فهم بسیار باال و  0: 8تا  0های مورداستفاده در قالب طیف لیکرت ) را از برچسب

ها را از  قابلیت فهم اصطالحات و برچسب 0ین( مشخص کنند. جدول قابلیت فهم بسیار پای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Member checking 
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 دهد. دید دو گروه کاربر نشان می

های  های بکار رفته برای مقوله . میزان قابلیت فهم کاربران از اصطالحات و برچسب1جدول 

 اطالعاتی در وبگاه کتابخانه دیجیتال

های  میزان قابلیت فهم برچسب

های  بازنمودن مقولهکاررفته برای  به

 اطالعاتی

 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

 وجو جست
 0 2 2 2 2 %022 مبتدی

02/0 %02 2 2 2 %22 پیشرفته  

 ی پیشرفتهوجو جست
 0 2 2 2 %02 %22 مبتدی

82/0 2 2 2 %92 %22 پیشرفته  

 تمام متنی وجو جست
22/0 %02 2 %92 %02 %92 مبتدی  

02/0 %02 %02 %02 %02 %02 پیشرفته  

 مرور
 0 2 %82 %92 %02 %02 مبتدی

22/9 %02 %02 2 %02 %02 پیشرفته  

 از ما بپرسید
82/0 2 %02 %02 %02 %52 مبتدی  

22/0 2 %02 %02 %02 %72 پیشرفته  

 ی منابعاهدا
82/0 2 2 %02 %92 %22 مبتدی  

82/0 %02 %02 %02 %92 %92 پیشرفته  

 نگاه مین
 9 %02 %02 %02 %02 %02 مبتدی

22/0 %02 %92 %02 %02 %02 پیشرفته  

 شناسنامه
82/0 %02 %02 2 %02 %82 مبتدی  

 0 2 %02 %92 %92 %02 پیشرفته

 دانلود
 0 2 2 2 2 %022 مبتدی

22/0 %02 2 2 %02 %72 پیشرفته  

 پشتیبانی فنی
02/0 2 2 %02 2 %22 مبتدی  

 0 2 %02 %92 %02 %82 پیشرفته

 ی نوعیبند طبقه
02/9 %02 %92 2 %02 %02 مبتدی  

52/9 %02 %02 2 2 %02 پیشرفته  

 منابع ثبت
82/0 %02 %92 %02 2 %82 مبتدی  

22/9 %02 %02 %92 2 %02 پیشرفته  

02/0 %02 2 2 2 %22 مبتدی ما با ارتباط  
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های  میزان قابلیت فهم برچسب

های  بازنمودن مقولهکاررفته برای  به

 اطالعاتی

 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

02/0 %02 %02 2 %02 %82 پیشرفته  

 راهنما
 52/0 %02 %02 2 %02 %72 مبتدی

 22/0 %02 2 %02 %02 %22 پیشرفته

 مالحظات حقوقی
 0 %02 %02 %02 %02 %22 مبتدی

 72/9 %02 %02 %02 2 %02 پیشرفته

 و پیشنهادات نظرات
 02/0 2 2 2 %02 %22 مبتدی

 52/0 %02 2 2 %02 %82 پیشرفته

 سایت اصلی
 02/9 %02 %92 %92 %02 %02 مبتدی

 52/9 %02 2 %92 %02 %02 پیشرفته

 خانه
 22/0 %02 2 %02 2 %52 مبتدی

 02/0 %02 %02 %02 %92 %02 پیشرفته

 ورود
 92/0 2 2 %02 %02 %52 مبتدی

 72/0 2 %02 2 %02 %82 پیشرفته

 متون
 02/0 %02 2 %02 %02 %82 مبتدی

 22/9 %92 %92 %02 %02 %02 پیشرفته

 پیایند
 92/0 %22 %92 2 2 %02 مبتدی

 72/0 %02 %02 %02 %02 %02 پیشرفته

 مجله
 92/0 2 %02 2 2 %22 مبتدی

 02/0 2 2 %02 %02 %72 پیشرفته

 تاریخ شفاهی
 22/0 %02 2 %02 %02 %22 مبتدی

 72/0 2 %02 2 %02 %72 پیشرفته

 گزارش
 02/0 2 2 %02 2 %52 مبتدی

 52/0 %02 2 %02 %02 %22 پیشرفته

 مجموعه
 92/0 %02 %02 2 %92 %02 مبتدی

 72/9 %02 %02 %02 2 %02 پیشرفته

 

 میانگین نهایی

 مبتدی
29/0 

0/82% 

 پیشرفته
92/0 

0/80% 
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، برخی اصطالحات از دید کاربران مبتدی و پیشرفته، قابلیت فهم 0با توجه به نتایج جدول 

باالتر  9 ها از دهد اصطالحاتی که میانگین آن ها نشان می باالیی ندارد. توجه به میانگین

، «مرور»است از قابلیت فهم کمتری برخوردار هستند و نیازمند بازنگری هستند ازجمله: 

، «متون»، «سایت اصلی»، «مالحظات حقوقی»، «ثبت منابع»، «بندی نوعی طبقه»، «نگاه مین»

 82ها و اصطالحات، باالی  گرچه میانگین نهایی قابلیت فهم برچسب«. مجموعه»و « پیایند»

های بکار رفته  دهنده وضعیت مطلوبی در درک اصطالحات و برچسب است و نشاندرصد 

ها نیازمند تغییر  ها و عناصر اطالعاتی است اما برخی برچسب در وبگاه برای بازنمودن مقوله

 روزرسانی است. و به

یافته به عناصر  های اختصاص برای آگاهی از برداشت و تفسیر کاربران از برچسب

کاربران انجام شد. تحلیل  ها با برچسبنیمه ساختاریافته درباره  مصاحبهاه، موجود در وبگ

ها و  ها نشان داد کاربران برداشت متفاوت و گاه متناقضی از برخی از برچسب مصاحبه

شده در وبگاه  اصطالحات وبگاه داشتند. برخی از کاربران با برخی مفاهیم و خدمات ارائه

به  PA)اختصار شود  کنندگان بیان می قول تعدادی از مشارکت نامأنوس بودند. در ادامه نقل

 کننده مشارکتبه معنای  PBیا همان کتابدار و اختصار  0پیشرفته کننده مشارکتمعنای 

 :یا مراجعان است( 0مبتدی

در ابتدای عضویت خود در سازمان  است جالب»بیان کرد:  PB4 کننده مشارکت 

ی )سایت دیجیتال( مثل سایر قومر تاالر مکرد یم فکر تدااب اسناد و کتابخانه ملّی ایران

برداشت درستی « رقومی»ی. از کلمه فاراب تاالرتاالرهای کتابخانه ملّی نام شخص است مثل 

ظاهراً کار  چه؟ یعنی «تمام متن»ی وجو جست»؛ ایشان همچنین بیان داشت: «نداشتم

 است یتخصص یلیخکنند، این کلمات  جالب است عمل نمی چه؟ یعنی «یفاز» کند. نمی

تمام » یوجو جست»پرسید:  PA19 کننده مشارکت؛ «شود می آن الیخ یب حتماً یعاد کاربر

تمام » هم و میداشت «یمتن درون» یوجو جست هم آورد؟ یم را منبع کی یمحتوا ،«متن
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 یوجو جست از یرتصوّ ؟دهد یم انجام را متفاوت کار دو ای است یکی دو نیا ایآ .«متن

 به لیتبد« تمام متن»ی وجو جست؛ جالب است دریکی از صفحات، «ندارم یمتن درون

ی در کدستی رسد یم نظر به»در این زمینه گفت:  PA4شود و  می« متنی درون» یوجو جست

 ،«دیبپرس ما از» ،«ما با ارتباط»معتقد بود:  PA1 کننده مشارکت«. ندارد وجود این زمینه

 است ممکن و کند یم متبادرمن  ذهن به راچیز  یک «شنهاداتیپ و نظرات» و «یفنی بانیپشت»

؛ «کند می کمک من به ها آن از یک کدام دانم نمی، ندهد صیتشخ را ها این تفاوت کاربر

 آن از یدرک ؟چه یعنی «یبندی نوع طبقه« عبارت »اظهار داشت:  PB3 کننده مشارکت

 ایآ»؛ «است؟ منبع یکل مرور «نگاه مین» از منظور»پرسید؟  PB7 کننده مشارکت؛ «ندارم

 PA4 کننده مشارکت(؛ PB19« )آورد یم من یبرا را منبع آن از یمعرف و دهیچک «نگاه مین»

« مجموعه» ؛ ایشان همچنین بیان کرد:«ستیچ دانم نمی را یحقوق مالحظات»پرسید: 

؛ «ندارم یدرکعنوان نوع منبع  به «متون» کلمه از»گفت:  PA5 کننده مشارکت ؟ستیچ

 خودش فرد که شود یم گفته یآثار به «متون» ،اتیادب در»گفت:  PB18 کننده مشارکت

نیز  PB7 کننده مشارکت؛ «است نوشته عطار خود بلکه ،اش درباره نه عطار مثالً است نوشته

؛ «بازکنم؟« درختواره مستند نوعی»از  را «متون» دیبا نامه انیپای منبع برا» پرسید:

 بااینکه است یسخت واژه یلیخ «ینوع مستند درختواره»بیان کرد:  PB18کننده  مشارکت

؛ نگرفتم ارتباط کلمه نیا با یول دهم یم صیتشخ عیسر راها  واژه و است اتیادب من رشته

 ؟یقبل سوابق یعنی؛ ستیچ دانم ینم« مرور»اظهار داشت:  PB9 کننده مشارکت

؛ «ستین یخوب معادل ،افتم می یبررس ادی ،«مرور»با کلمه »نیز گفت:  PB14کننده  مشارکت

PB19  :نظرم حاال تا و ندارم آن از یچندان برداشت و شنوم یم را «مرور» شما از»بیان کرد 

 تاکنون را «ندیایپ» کلمه» بیان کرد: PB10 کننده مشارکت؛ «است نکرده جلب تیسا در را

تصریح  PA5 کننده مشارکت؛ «نداردها  وبگاه در ییجا یتخصص اصطالحات بودم، دهیند

 یرتصوّ من چون یول باشد آن در یمهم منبع است ممکن دارم مشکل «مجموعه» با»کرد: 

 باشد مهم کتابدار یبرا است ممکنها  یجداساز نیا. مکن می نظر صرف آن از مندار آن از

بیان داشت:  PA4 کننده مشارکت؛ «رود ینم آن سراغ و ندارد یارزش کاربر یبرا اما
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 ارتباط راحتی به کلمه نیا با کننده مراجعه اما است روشن ما یبرا مفهومش« شناسنامه»

 داخل در کردم ینم فکر اصالً»بیان داشت:  PB8 کننده مشارکت، ردیگ نمی

؛ «آن را بازکنم دا کنم و اصالً قصد نداشتم عالمت مثبت کناریرا پ «وزنامهر» ،ندیایپ

 یول گشتم، می مقاله دنبال قبالً خودم، تیسا در»اظهار داشت:  PB18 کننده مشارکت

 چرا کردم تعجب و بودم شده جیگ کالً و کنم انتخاب دیبا را یا مادهنوع  چه دانستم نمی

شد تا بتواند کل فرایند را  ؛ در برخی موارد، تسهیلگر مجبور به راهنمایی می«ندارد مقاله

اظهار  PB18 کننده مشارکتدر این مورد «. پیایند»رصد کند، ازجمله راهنمایی درباره 

 بود نگفته من به را «ندیایپ» یکس اگر برسم جهینت به توانستم نمی دینبود شما اگر»داشت: 

نیز تصریح  PA6 کننده مشارکت؛ «قابل جستجو است« مقاله»پیدا کنم کجا  توانستم ینم

 را آن تواند ینم یکس وگرنه ردیبگ قرار «مجموعه» نکیل در یحیتوض دیبا حداقل»کرد: 

 تالیجید کتابخانه کاربر با کار در من تجربه»بیان کرد:  PA13 کننده مشارکت .«کند درک

را  «مرور» و« یبندی نوع طبقه«  منابع، گذاری نام نحوه ،یعاد اشخاص دهد یم نشان

 که یکاربران. دنکن دنبال یبند میتقس کدام در را دلخواه جهینت دانند چیست و نمی دندان ینم

 «.هستند سردرگم اریبساند و  ها بیگانه با این واژه اند نزده سر کتابخانه به هم بار یک

و کاربر  ستین فهم قابل اصالً کاربر یبرا «یاصل تیسا» نهیگزتسهیلگر متوجه شد 

)سایت اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و وبگاه کتابخانه  کتابخانه دو نیا داند نمی

صفحه »ی رفتن به برا PA20 کننده مشارکت. است متفاوت دیجیتال(، دو سایت مجزا و

را باید  یاصل تیسا» : گزینهگفت تا برد جلو و عقب را متعدد صفحات بار نیچند ،«اصلی

 تفاوت من ستین سازمان یاصل تیسا نجایا مگر»بیان کرد:  PA5 کننده مشارکت؛ «؟بزنم

ان کاربر؛ برخی از «دیدار تیسا دو شما که دانستم نمی منو  کنم نمی درک را دو نیا

 یاصل تیسا یرو بر کلیک با نددرک می فکر اشتند ود هامیا «یاصل تیسا» و «خانه» درباره

 نبود. گونه این که درصورتی ،دنرس می یاصل صفحه به

گذاری هر یک از عناصر  های مرجحی برای نام کاربران از چه اصطالح :2پرسش 

 کنند؟ اطالعاتی در وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران استفاده می
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هایی که طی  برچسببرای پاسخ به این پرسش، از کاربران خواسته شد تا درباره 

پیمایش و رصد در وبگاه کتابخانه دیجیتال، برایشان گویا و مفهوم نبود، صحبت کنند و 

که اصطالحاتی مدنظر دارند، ارائه کنند. در این مرحله پژوهشگر درباره برخی  درصورتی

واسطه این  از اصطالحاتی که برای کاربر نامفهوم بود، توضیحاتی ارائه داد تا کاربر به

های  قول ی از نقلبرخراهنمایی، اصطالحات مرجح خود را برای آن اصطالح پیشنهاد دهد. 

جای  به PA5 کننده مشارکتشود: به اعتقاد  کنندگان در این زمینه بیان می مشارکت

 رود یم منطق بحث به «ینوع یبند طبقه»؛ است بهتر یلیخ «منابع نوع» ،«ینوع یبند طبقه»

 کننده مشارکت(؛ PB7) باشد تر ملموس ساده و ،«نوع منابع»یا  نوع اساس بر یبند طبقه دیشا

PA6 واره مستند  درخت»آمده و جای دیگر « بندی نوعی طبقه» جا کابراز کرد: چرا ی

 از استفاده در تیسا طراح رسد می نظر به»معتقد بود:  PB14 کننده مشارکت ؟«نوعی

 مثالً، باشد ایگو کاربر یبرا نیعناو است بهتر است کرده تیرعا را اختصار تینها ها معادل

 یبرا شود اضافه «مرور»کلمه  به «منابع» کلمه اگرخیلی مبهم است شاید « مرور»کلمه 

 کلمه»گفت:  PB9کننده  مشارکت  ؛ «تر است مفهوم« منابع مرور» یعنی شودتر  مفهوم کاربر

 شناسنامه» مثالً کلمه کی کردن اضافه با، افتادمسجل  ادو ی ستین و مفهوم ایگو «شناسنامه»

بیان کرد:  PB17 کننده مشارکت؛ «شود می یعال «منبع اطالعات»یا  «منبع مشخصات» ،«منبع

 قانون»یا « تیرا یکپ» همان چرا است، آمده تیرا یکپ متن، داخل در یحقوق مالحظات»

؛ «؟است نشده گذاشته ی در این بخشقانون چیه چرا ؟است نشده استفاده «منابع از استفاده

« مقدماتی»یا « ییابتدا صفحات» از توان می «نگاه مین» جای به»گفت:  PB7 کننده مشارکت

؛ «ایم های دیگر هم دیده ، چیزی که در سایتکرد استفاده «چند برگ نخست»یا 

 گذارند می «ما با تماس»معموالً  «ما با ارتباط»جای  به» معتقد بود: PA4 کننده مشارکت

 تالیجید کتابخانه کارکنان از یکاربرد تماس شماره نیچند واست  تر معمول وتر  فهم قابل

 یکاف «ورود» کلمه ؟«تیسا به ورود»بیان کرد:  PB7؛ «شود گنجانده آن در است بهتر

بیان کرد:  PB10 کننده مشارکت؛ «حشو است« سایت»، کلمه ستمین تیسا در من مگر است

 قرار چون. نوشت یم «امن ثبت» ستیبا می بلکه نوشت می «ارسال» دینبا نام ثبت فرم انیپا»
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نیز بیان کرد:  PB7 کننده مشارکت؛ «است نام ثبت هدف بلکه. میکن ارسال را یزیچ ستین

 PA1 کننده مشارکت؛ «ثبت» نه باشد «نام ثبت» است بهتر است «ثبت» نام ثبت فرم عنوان

. دیرس ذهنم به یهنر یها مجموعه شتریب دمید را «مجموعه» کلمهی وقت»اظهار داشت: 

 کننده مشارکت؛ «باشد اتریگو «ژهیو یها مجموعه» دیشا ستین گونه این ظاهراً که درصورتی

PB10  :منبع»کلمه  من یبرا است، بهتر «آثار ثبت» ،«منابع ثبت» جای به»نیز بیان کرد» 

در مورد »معتقد بود:  PA2کننده  مشارکت؛ «استتر  فهم قابل «آثار» ست،ین شده تعریف

 بعد و کلمه مثبت اول ،انتقاد و شنهادیپ است دسته دو نظر ،«شنهاداتیپ و نظرات»منوی 

های موجود در وبگاه کتابخانه  برخی کاربران با ارائه پیشنهادانی درباره برچسب«. یمنف

های موجود در وبگاه شدند.  دیجیتال، خواستار دوستانه بودن و کاربرپسندی واژه

 کی و بار یک است ممکن و هستند زودگذر کاربرانی برخ»ی بیان کرد: ا کننده مشارکت

 عبارات و اصطالحات با او کردن ریدرگ کنند، فادهاست تالیجید کتابخانه ستمیس از روز

های  های کاربران در این زمینه، سرنخ تحلیل(«. PA5) ندارد یضرورت دهیچیپ و یتخصص

های بعدی وبگاه مدنظر قرار  تواند در توسعه قرار داد که می خوبی در اختیار پژوهشگر

 ببینید: 0های مرجح را در جدول  های حاصل از مصاحبه اصطالح بندی یافته گیرد. جمع

 های مرجح کاربران . اصطالح2جدول 

 های مرجح اصطالح اصطالحات وبگاه ردیف

 ها یادوارمجالت و  ندیایپ 0

 منابع نوع ینوع یبند طبقه 0

 منبع نوع ینوع مستند درختواره 9

 ما بپرسید از 0
 ای کتابدار با ارتباط»یا « دارم یپرسش»یا  «از کتابدار بپرسید»

 «کارشناس

 منابع مرور مرور 8

 «منبع اطالعات»یا  «منبع مشخصات» ،«منبع شناسنامه» شناسنامه 2

 «منابع از استفاده قانون»یا « تیرا یکپ» یحقوق مالحظات 7

 یچاپ منابع متون 5

 یا مقدماتی« ییابتدا صفحات» نگاه مین 2
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 های مرجح اصطالح اصطالحات وبگاه ردیف

 ما با تماس ما با ارتباط 02

 ورود تیسا به ورود 00

 نام ثبت نام ثبتدر انتهای فرم « ارسال» 00

 یاصل صفحه خانه 09

00 
از کلمه  نام ثبتتغییر نام فرم 

 «ثبت»
 نام ثبت

 ژهیو یها مجموعه مجموعه 08

 ملّی کتابخانهسازمان اسناد و  تیسا یاصل تیسا 02

 آثار ثبت منابع ثبت 07

 بازخورد شنهاداتیپ و نظرات 05

 «وجو جست یراهنما» و «استفاده یراهنما» راهنما 02

 ات و انتقاداتشنهادیپ شنهاداتیپ و نظرات 02

 یریگ جهینتبحث و 

روشی آمیخته )پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه( برای آگاهی از  پژوهشگر در پژوهش حاضر

ها و اصطالحات وبگاه کتابخانه دیجیتال  از برداشت و تفسیر کاربران درباره برچسب

 وبگاهاطالعاتی در  ها و عناصر بـرای بازنمودن مقولهسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

هـر یـک از ایـن  بود که بداند کرد. هدف پژوهشگر ایناستفاده  دیجیتال کتابخانه

 فهم برای کاربرتا چه اندازه از قابلیت  در وبگاه کاررفته بهو اصطالحات ها  برچسب

ی ها میزان درک خـود را از برچسـببنابراین از کاربران خواسته شد برخـوردار هسـتند؛ 

لی زیاد تا خیلی )خی در قالب مقیاس لیکـرتوبگاه اطالعاتی  های مورداستفاده بـرای مقولـه

ها نشان داد برخی اصطالحات از دید کاربران مبتدی و پیشرفته،  یافتهمشـخص کننـد.  کم(

، «ثبت منابع»، «بندی نوعی طبقه»، «نگاه مین»، «مرور»قابلیت فهم باالیی ندارند. ازجمله: 

ان نیز مصاحبه با کاربر«. مجموعه»و « پیایند»، «متون»، «سایت اصلی»، «مالحظات حقوقی»

 82ها و اصطالحات باالی  نمود. گرچه میانگین نهایی قابلیت فهم برچسب دییتأاین قضیه را 

های بکار رفته  دهنده وضعیت مطلوبی در درک اصطالحات و برچسب درصد است و نشان
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ها نیازمند تغییر و  های اطالعاتی است اما برخی برچسب در وبگاه برای بازنمودن مقوله

پژوهش نشان  یها افته( نیز ی0920ست. در پژوهش اعظمی، فتاحی و پریرخ )روزرسانی ا به

موردبررسی، میانگینی متوسط به  یها گاهیفهم عناصر محیط رابط در پا یتداد میزان قابل

 برچسب اصطالحات و از نیز استفاده (0200بلدسو ). در همین راستا در پژوهش باالتر دارد

عماری اطالعات مطابقت نشان داد. برعکس در پژوهش با معیارهای م سایت واضح در وب

میزان درک کلی کتابداران پاسخگو از واژگان محیط رابط ( 0955طبرسا و نوکاریزی )

( نیز 0952بود. در پژوهش دهقانی )میزان درک مطلوب  تر از پایین ،افزار سیمرغ نرم

. سازان و متخصصان موضوعی وجود داشت درصد انسجام بین نمایه 02 طورکلی، به

های بکار رفته در بیشتر موارد برای  نشان داد برچسب( نیز 0922های پژوهش ناصری ) یافته

ها دارند. این  های متفاوتی از این برچسب پذیر نیستند و کاربران برداشت بینی کاربران پیش

. کند م موردنظر و دسترسی به اطالعات با تردید مواجه مییابی اقال امر کاربران را در مکان

« سیمسون»و « 0گیبونز»و « روب»، «0جنـگ»شده توسط افـرادی همچـون  های انجام پژوهش

ی ها در این زمینه نشان داد اغلـب برچسـب ( نیز0922)به نقل از: ناصری،  9و دیگران

اندازه کـافی  دهنـد، به ارائـه مـی هـا در خصوص محتـوایی کـه سـایت کاررفته در وب به

حاکی  (0928) یپورحافظیعل و یمؤمن محمدپور،ی پژوهش ها یافته. نیسـتند فیخود توص

 حوزه منتخب مقاالت به یافته اختصاص یها برچسب از درصد 0کمتر از  از آن بود

 عنوان به که آنچه با کیوالسایت ی مردمی بندی رده پایگاه در رسانی اطالع و کتابداری

شاید ریشه  .همخوانی دارند شده، داده اختصاص لیستا پایگاه در مقاالت همان به توصیفگر

های  برای توصیف مقوله کاررفته بههای  این امر را بتوان در تخصصی بودن برچسب

و عدم توجه به ادبیات و زبان کاربران جستجو کرد. به عبارتی طراحان و  اطالعاتی

بدون توجه به درک کاربران از آن مفهوم  دانند یمکه خود مناسب کتابداران آنچه را 

گیرند )پرسش  ها نمی و نتیجه این است که کاربران ارتباط خوبی با این واژه رندیگ یم کار به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jeng 

2. Roob & Gibbons 

3. Simpson et al. 
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0.) 

هایی که برایشان گویا و  در مرحله بعد از کاربران خواسته شد تا درباره برچسب

اصطالحاتی مدنظر دارند، ارائه کنند. در این  که مفهوم نبود، صحبت کنند و درصورتی

 نمود. افتیکنندگان در شرکت یدر مورد زبان محل یشتریاطالعات بمرحله، پژوهشگر 

مجالت و »ها و اصطالحاتی که در این مرحله، کاربران ارائه دادند عبارت بود از:  معادل

جای  به «منبع نوع»؛ «ینوع یبند طبقه»جای  به «منابع نوع»؛ «ندیایپ»جای  به« ها ادواری

 ای کتابدار با ارتباط»یا « دارم یپرسش»یا  «از کتابدار بپرسید»؛ «ینوع مستند درختواره»

جای کلمه  به« منابع مرور» مثالًمورد  ؛ پرهیز از اختصار بی«ما بپرسید از» جای به «کارشناس

؛ «شناسنامه»جای  به «منبع اطالعات»یا  «منبع مشخصات» ،«منبع شناسنامه»؛ «مرور»

 جای به «یچاپ منابع»؛ «یحقوق مالحظات»جای  به «منابع از استفاده قانون»یا « تیرا یکپ»

؛ «ما با ارتباط»جای  به «ما با تماس»؛ «نگاه مین»جای  به یا مقدماتی« ییابتدا صفحات» ؛«متون»

 «یاصل صفحه»نام؛  ثبت در فرایند« ارسال»جای  به «نام ثبت»؛ «تیسا به ورود»جای  به «ورود»

 «ژهیو یها مجموعه»؛ «نام ثبت»به  «ثبت»نام از کلمه  ؛ تغییر نام فرم ثبت«خانه» کلمهجای  به

 ثبت»؛ «یاصل تیسا» جای به« یملّ کتابخانهسازمان اسناد و  تیسا»؛ «مجموعه» کلمهجای  به

 و «استفاده یراهنما» ؛«شنهاداتیپ و نظرات» جای به« بازخورد»؛ «منابع ثبت» جای به« آثار

 و نظرات»جای  به« ات و انتقاداتشنهادیپ»و « راهنما»جای  به« وجو جست یراهنما»

( نیز، مشابه پژوهش حاضر، کاربران 0925در پژوهش خوئینی و نقشینه )«. شنهاداتیپ

؛ و «ترجیحات»جای  به« تنظیمات»های سامانه یادگیری ارائه دادند:  پیشنهادانی برای برچسب

( نیز در پژوهش خود 0920فتاحی و ناصری )«. پروفایل کاربری»زیرشاخه « ترجیحات»

 تـوان بـه کننـدگان مشـکل بـود مـی برای شرکت هایی که درک آن از برچسبدریافتند 

ها ایـن  اشـاره کـرد. ازنظر آن «های موضـوعی سر عنوان»و « لیسـت مـدارک دیجیتـالی»

ها تغییر کند  ها پیشنهاد کردند که بهتر است این برچسب برانگیز هستند. آن ها ابهام برچسب

ها نمایش  حرکت موشواره بر روی آنها پس از  و یا توضیحی کوتاه درباره هر یک از آن

 توانـد ناشـی از تخصصــی مـی ها، عدم درک کاربران از این برچسـب مشکل. داده شود
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 های پژوهش لیونز و کروود یافته. باشــدها  جای کاربرپسند بودن آن ها به بــودن ایــن واژه

شان  نیازهای اطالعاتی د کاربران در شناسایی و انتخاب مقوله مناسب برایانشان د (0222)

های اطالعاتی  های خیلـی عـام بـرای توصیف مقوله دارند و استفاده از برچسب مشکل

کاررفته بـرای  هـای به رود برچسب انتظـار می. توانـد ایـن مشـکل را حـادتر کنـد مـی

 .ددرک باش تـا حـد ممکـن متعـارف، سـاده، غیرتخصصی و قابل ها وبگاه توصـیف مفـاهیم

کرد استفاده از اصطالحات تخصصی کتابداری در وبگاه،  دییتأمصاحبه با کاربران 

ها، نبود راهنمای جامع  های ناملموس و انتزاعی و نبود توضیحات کافی درباره برچسب واژه

ی در دست کدر این زمینه، پرداختن به جزئیات بیشتر، پیچیده جلوه دادن وبگاه و عدم ی

کاربر  شود یمی واژگان برای مفاهیم مشابه ازجمله مشکالتی است که باعث ریکارگ به

های  دوستانه بودن و کاربرپسندی واژهتجربه مطلوبی از پیمایش در وبگاه نداشته باشد. 

های تخصصی، پیچیده و مبهم )ازجمله پیایند،  موجود در وبگاه، ممنوعیت استفاده از واژه

نگاه، مرور، مالحظات حقوقی، متون  ند نوعی، شناسنامه، نیمی نوعی، درختواره مستبند طبقه

( نیز کاربران 0205های کاربران بود. در پژوهش الشاهین ) ازجمله خواسته و ...(

 یکم ،به اطالعات یدسترس یبرا یدیاز کلمات کل یبرخکننده معتقد بودند  مشارکت

ده توسط کاربر را ش های تجربه ( نیز یکی از چالش0222راجرز ). بودندنامشخص 

دهی اطالعات و نیز  نبودن سازمان فهم دلیل قابل بهکننده بود.  گمراه و مبهم های برچسب

ی دیجیتالی را ها کاربران ساختار کتابخانه مفاهیم،کاررفته برای نمایش  های به واژه

 .(0)پرسش  دارند ها مشکل نـد و در اسـتفاده از آنمفه نمی

باهدف تسهیل دسترسی کاربران به اطالعات و خدمات ها  طراحی و ایجاد وبگاه

های یکدست  های خاص است. استفاده از برچسب موردنیاز، مستلزم رعایت برخی ویژگی

های  دهد از دانش و آموخته ها به کاربر امکان می سنخ و ثبات آن برای نمایش مفاهیم هم

د. تغییر مداوم و رویکرد خود استفاده کرده و در بازیابی سریع اطالعات به او کمک کن

شدگی کاربر خواهد شد و  جای سادگی، باعث سردرگمی، خستگی و گم تنوع واژگان به

در بدترین حالت، کاربر بدون رسیدن به اطالعات موردنیاز خود در وبگاه، آن را ترک 



 48 |  نژاد ینجفقل

سادگی  ای طراحی شود که کاربران به گونه های اطالعاتی باید به خواهد کرد. برچسب

 های وابسته به هم را حدس بزنند بین برچسبتفاوت 

های بازیابی اطالعات  تواند برای طراحان سامانه از این پژوهش می آمده دست بهنتایج 

ها کمک  ی ایران مفید باشد و به آنملّازجمله سامانه منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه 

در  ها آنربران به دست آورده و از تا دید جامعی نسبت به ادبیات و زبان محلی کا کند یم

های اطالعاتی حلقه  ی طراحی خود استفاده نمایند. نگاه کاربران به مقولهها تمیالگور

دهد.  قرار می ریتأثای است که نادیده گرفتن آن درک و فهم کاربران را تحت  مفقوده

گذاری  رچسبها را به مسئله ب تواند نظر و دیدگاه طراحان وبگاه نتایج این پژوهش می

عناصر اطالعات حساس نماید تا رویکرد کاربرمحوری و توجه به برداشت کاربران از 

 ها مدنظر قرار دهند. ها را در طراحی وبگاه برچسب

 پیشنهادهای کاربردی

عنوان مشاوران اطالعاتی و طراحان  برقراری ارتباط و همکاری بین کتابداران به -

رنگ کند، بنابراین بهتر است این  تواند کم ا را میه ها، مشکالت احتمالی وبگاه وبگاه

 ها تقویت شود. ارتباط

های نامناسب برای توصیف عناصر و  ای، برچسب های دوره شود طی ارزیابی پیشنهاد می -

های اطالعاتی ازنظر قابلیت درک توسط کاربران، شناسایی و برچسب مناسب  مقوله

 اند بر اساس نظر و درک کاربران انجام شود.تو انتخاب و جایگزین شود. این ارزیابی می

کارگیری هرگونه واژگان تخصصی و فنی کتابداری و اصطالحات نامأنوس، مبهم  از به -

گذاری عناصر اطالعاتی وبگاه پرهیز  اللفظی واژگان خارجی در برچسب و ترجمه تحت

ها بعد از  برچسبدهی و قابلیت درک  ی مستمر نسبت به منطقی بودن سازمانابیارز گردد.

های کاربردپذیری، ایرادها و اشکاالت  ها از طریق آزمون تغییرات احتمالی بر روی وبگاه

 کند. تر می احتمالی وبگاه را روشن

ها، تکرار خطاهای احتمالی را کاهش  وبگاه ةهای پژوهشی درزمین توجه به نتایج یافته -

 ر دسترس طراحان قرار گیرد.های کاربردی د شود نتایج پژوهش دهد. پیشنهاد می می
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تواند کاربران را برای  کاربردپذیری وبگاه، می ةای کاربران درزمین های دوره آموزش -

 پیمایش سریع و آسان آماده کند.

 قدردانی

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

سی ابعاد مختلف وبگاه دیجیتال سازمان اسناد و ایران است که در چندین فاز مختلف به برر

های اطالعاتی محیط رابط  کتابخانه ملی ایران پرداخته است. یکی از فازها، ارزیابی برچسب

اندرکاران کتابخانه دیجیتال،  کاربری وبگاه بر اساس تجربه کاربر بوده است. از تمام دست

 شود. اند، قدردانی می سهیم بوده کتابداران و کاربرانی که در ثمر رسیدن این مقاله
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 و کیوالی تیسا یمردم یبند رده گاهیپا در یکتابدار حوزه مقاالت یها برچسب

فصلنامه بازیابی دانش و  .ستایل گاهیپا در مقاالت همان به افتهی اختصاص یفگرهایتوص
 .002-000(، 5)9، های معنایی نظام

دهی  پذیری سازمان بینی بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم و پیش(. 0922ناصری، زهرا. )
. منظور ارائه الگویی مناسب های دانشگاهی ایران به سایت کتابخانه های اطالعاتی وب مقوله

دانشگاه فردوسی نامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی،  پایان

 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مشهد،

های  پذیری برچسب بینی (. ارزیابی کاربران درباره پیش0920اهلل. ) ناصری، زهرا.، فتاحی، رحمت

(، 0)02، العاتپردازش و مدیریت اطهای دانشگاهی.  سایت کتابخانه اطالعاتی در وب

979- 927. 
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