
ڪلیدواژه ها 
کتابخانه های دیجیتالی، رابط کاربر، ارزیابی، معیارهای طراحی، کتابخانه های ملی

ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های دیجیتالی ملی برگزیده جهان:

معیارهایی  پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران

یعقوب نوروزی |  شهناز متظهری

چڪیده

هدف: بررسی رابط کاربر صفحات وب 15 کتابخانه ملی دیجیتالی 
به منظور پیشنهاد معیار برای رابط كاربر كتابخانه ملی دیجیتالی ایران.

روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از سیاهه وارسی )شامل 10 معیار 
و 114 مؤلفه( رابط های کاربر ارزیابی شده است.

یافته ها: از میان كتابخانه های دیجیتالی امریكن مموری، فرانسه 
و اسرتالیا بیشرتین و افغانستان، رصبستان، و ایتالیا كمرتین امتیاز را 
كسب کردند. معیارهای زبان رابط، سادگی، و انسجام به ترتیب با 
98/33، 91/15 و 86/76 درصد بیشرتین، و معیار کنرتل کاربر با 6/7 

درصد به كمرتین میزان در كتابخانه های دیجیتالی رعایت شده اند. 
نتیجه گیری: بیشرت امتیازات در رعایت معیارهای عمومی مانند زبان 
رابط کاربر و سادگی است. معیارهای اختصاصی در بیشرت کتابخانه ها 
رعایت نشده است. چارچوبی برای به کارگیری معیارهای ارائه شده در 

کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران پیشنهاد شده است.
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1 . عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه قم)نویسنده مسئول(

 ynorouzi@gmail.com 

2 . دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد همدان

 sh.motazhari@gmail.com 

3. Jeng

4. Arms 

5. Saracevic 

ارزیابی رابط کاربر کتابخــانه های
 دیجیتالــی ملی برگزیده جهان:
معیارهایی پیشنهادی برای کتابخانه

 دیجیتالی کتابخانه ملی ایران

دریافت: 1391/11/26      پذیرش:   05/ 1392/05

مقدمه
از جمله مزايای کتابخانه های ديجيتالی، امکان تعامل دوسويه ميان سامانه ديجيتال و کاربر 
است؛ اين ارتباط از طريق رابط کاربر برقرار می شود. "رابط کاربر ويژگی اساسی يک سيستم و 
بخشی از برنامه رايانه ای يا نرم افزار است که بر عملکرد کاربر تأثير مي گذارد )ژانگ3، 2005(. 
به گفته آرمز4 )2000(، رابط کاربر خوب باعث مسيريابی دقيق کاربران در پايگاه اطالعاتی 
می شود. از آنجايی  که رابط کاربر تأثير ذهنی و عينی بسياری بر کاربر دارد و سبب توانمندی 
کاربر در شناخت درست و در نتيجه استفاده شايسته از پايگاه های اطالعاتی می شود، توجه 
به ويژگی های آن در زمان طراحی الزم و ضروری است )عليجانی و دهقانی، 1386(. در 
واقع، هر چه در طراحی و ارتقاء رابط کاربر کتابخانه های ديجيتالی معيارهای مناسب تری مورد 
توجه قرار گيرد، آن کتابخانه در برقراری ارتباط با کاربر خود موفق تر است. نوروزی )1390( 
به نقل از ساراسويک5 )2000( يکی از سطوح ارزيابی کتابخانه های ديجيتالی را سطح رابط 
معرفی می کند، در اين سطح، هدف، دستيابی به اين است که مشخص کند تا چه اندازه رابط 

کاربر دسترسی، جستجو، راهبری، مرور، و تعامل کتابخانه را پشتيبانی می کند.
از آنجا که کتابخانه های ملی بخشی از سرمايه های اصلی هر کشور و به عبارتی خط مقدم 
عرصه اطالع رسانی ملی و بين المللی در هر کشور به شمار می آيند، توجه به تعامل راحت 
کاربران در سطوح مختلف مهارتی با اين کتابخانه ها به ويژه در زمينه کتابخانه های ديجيتالی 
ملی از اهميت ويژه ای برخوردار است. به همين دليل، در اين پژوهش تالش شده است از 
طريق ارزيابی رابط کاربر کتابخانه های ديجيتالی ملی کشورهای انگليسی زبان، معيارهايی برای 
بهبود کاربردپذيری رابط کاربر کتابخانه ديجيتالي کتابخانه ملي ايران پيشنهاد شود. با وجود 

یعقوب نوروزی 1 | شهناز متظهری2
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تأثير عوامل فرهنگی و نيازهاي متفاوت کاربران هر کشور، می توان ديدگاه های مشترکی را 
در طراحی رابط کاربر اين کتابخانه ها يافت و با الگوبرداری مناسب از آنها، پژوهشگران و 
طراحان کتابخانه های ديجيتالی، به ويژه کتابخانه ديجيتالی ملی را ياری رساند. در واقع، نتايج 

اين پژوهش می تواند به طراحی کيفی رابط کاربر کتابخانه ديجيتالی ملی ايران منجر شود. 
در زمينه رابط کاربر تاکنون در داخل و خارج از ايران، پژوهش هايی از ديدگاه های گوناگون 
صورت گرفته است، اما بيشتر آنها فقط به جنبه های کلی و مختصر رابط کاربر اشاره داشته اند. 
عصاره و مرادمند )1384(، خالقی )1385(، زره ساز، فتاحي، و داورپناه )1385(، عباس پور )1385(، 
مهراد و زاهدی )1386(، نبوي )1385(، انتظاريان و فتاحی )1388(، زوارقی )1386(، عصاره و 
پاپي )1388(، زوارقي و فرج پهلو )1388(، عليجانی و همکاران )1388(، محمدصالحی )1388(، 
محمداسماعيل و کاظمي کوهبناني )1389(، کوکبی و زراعت کار )1390(، درودی )1389(، غفاريان 
)1390(، آذری )1391(، هاک1 )2002(، ويالر و زومر2 )2005(، رامايا3 )2006(، ياشيانا و عبدل 

راني4 )2007(، حريري و نوروزي )2011( از جمله اين پژوهش ها هستند. 
از طرفي، برخي ديگر از نظر روش و توجه به معيارهای خاص، همانندی بيشتری با پژوهش 
حاضر داشته اند. با بررسي آنها می توان گفت با وجود اينکه طراحي رابط های کاربر براساس نياز 
کاربر و نيز سازمان مادر صورت گرفته است، ويژگی های مشترکی در آنها قابل مشاهده است 

)جدول 1(. 

جدول 1. معیارهای ارزیابی رابط کاربر در متون پیشینه پژوهش

1. Hock

2. Vilar & Zumer 

3. Ramayah 

4. Yashiana & Abdul Rani

پیشینه هامعیارها

زره ساز و دیگران )85(، نوروزی )88(، یمین فیروز )82(، غفاریان )1390(انسجام

خالقی )85(، زره ساز و فتاحی )85(، زوارقی و فرج پهلو )88(، عصاره و پاپی)88(، محمدصالحی )88(، نوروزی )88(، راهنامیی
آذری )1391(، غفاریان )1390(

زوارقی )86(، علیجانی )88(، محمدصالحی )88(، نوروزی )88(، غفاریان )1390(تصحیح خطا

مهراد و زاهدی)86(، محمدصالحی)88(، محمداسامعیل و كاظمی )89(، نوروزی )88(كاربر پسندی

انتظاریان و فتاحی)88(، چو و روزنتال )1996(، زره ساز و فتاحی)85(، زنگ وچنگ )2003(، عصاره و پاپی )88(، علیجانی امكانات جستجو
)88(، مهراد و زاهدی )86(، نوروزی )88(، نبوی )85(، غفاریان )1390(

زوارقی )86(، محمداسامعیل و کاظمی )89(، نوروزی )88(، رامایا )2006(، غفاریان )1390(هدایت و راهربی

خالقی )85(، علیجانی )88(، عصاره و پاپی )88(، محمداسامعیل و کاظمی )89(، مهراد و زاهدی )86(، نوروزی )88(، سادگی
یمین فیروز )82(، یاشیانا و وایدیواتی )2007(، غفاریان )1390(

خالقی )85(، زوارقی و فرج پهلو )88(، محمداسامعیل و كاظمی )89(، مهراد و زاهدی )86(، نوروزی )88(، ویالر و زومر كمك به كاربر
)2005(، غفاریان )1390(

خالقی )81(، علیجانی، محمدصالحی )88(، نوروزی )88(، رامایا )2006(، یاشیانا و عبدل رانی )2007(زیبایی

زوارقی و فرج پهلو )88(، محمدصالحی )88(،  نوروزی )88(، آذری )1391(، غفاریان )1390(كنرتل كاربر

علیجانی )88(، زوارقی )1386(، هاك )2002(، نوروزی )88(، یمین فیروز )82(، رامایا )2006(، آذری )1391(منایش اطالعات

مطابقت با محیط 
یاشیانا و عبدل رانی )2007(، حریری و نوروزی )2011(، غفاریان )1390(بیرونی

ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های 
دیجیتالی ملی برگزیده جهان:
معیارهایی پیشنهادی برای ...
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براساس داده های اين جدول، معيارهايی مانند امکانات جستجو، راهنمايي، سادگي، 
راهبري، و کمک به کاربر بيش از ساير معيارها مورد توجه گرفته اند. اين امر نشان دهنده 

ضرورت توجه به اين ويژگي ها در هنگام طراحي رابط کاربر يک نظام اطالعاتي است. 
به همين دليل، در پژوهش حاضر نيز تالش گرديد به 3 پرسش زير پاسخ داده شود:

1. ميزان رعايت هريک از معيارها و مؤلفه ها در رابط کاربر کتابخانه هاي ديجيتالي مورد 
مطالعه تا چه اندازه است؟

2. کدام يک از معيارهاي مورد بررسي در کتابخانه هاي ديجيتالي مورد مطالعه بيشتر 
رعايت شده است؟

3. معيارها و مؤلفه های   پيشنهادی برای رابط کاربر کتابخانه ديجيتالي کتابخانه ملي ايران 
کدام است؟

روش پژوهش
اين پژوهش به روش پيمايشی با استفاده از سياهه  وارسی متشکل از 10 معيار اصلی )جستجو، 
انسجام، راهنمايي، نمايش اطالعات، طراحي صفحه، راهبري، کنترل کاربر، زبان رابط، تصحيح 
خطا، و سادگي( و 114 مؤلفه فرعی صورت گرفته است. برای تهيه سياهه  وارسی از متون 
و منابع متعدد، از جمله پيشينه های پژوهش حاضر استفاده شد. با توجه به جامعيت و اعتبار 
سياهه مورد استفاده در پژوهش نوروزی )1388(، اين سياهه به عنوان سياهه مبنا برگزيده شد.1 
گردآوری داده ها با روش ارزيابانه صورت گرفت، به اين ترتيب که هر يک از مؤلفه ها بر روی 

صفحه وب کتابخانه ديجيتالی مورد مطالعه بررسی و امتياز کسب شده اعمال شد. 
جامعه آماری شامل 15 کتابخانه ديجيتالی ملی وابسته به کتابخانه ملی کشورهای 
مختلف در سطح جهان است؛ مجموعه ديجيتالي کتابخانه ملی استراليا2، امريکن مموري3 ، 
کتابخانه ديجيتالي فرانسه4، مجموعه ديجيتالي کتابخانه ملي سوئيس5، آرشيو ميراث ديجيتالي 
نيوزيلند6، کتابخانه ديجيتالي ملي لهستان7، ندرلند مموري8 )وابسته به کتابخانه ملي هلند(، 
کتابخانه ديجيتالي ژاپن9، کتابخانه ملي ديجيتالي مهندسي و فناوري هند10، کتابخانه ديجيتالي 
ايتاليا11، کتابخانه ديجيتالي ملي صربستان12، کتابخانه ديجيتالي کارائيب13، کتابخانه ديجيتالي 
تايوان14، کتابخانه ديجيتالي تبت15، و کتابخانه ديجيتالي افغانستان16. شناسايی اين کتابخانه ها از 
طريق بررسی منابع معتبر از جمله وب گاه فدراسيون کتابخانه های ديجيتالی17 ، پژوهش های 
مرتبط، جستجو در اينترنت و نيز وب گاه های آنها صورت گرفت. برای انتخاب جامعه آماری 
مالحظاتی مانند دارا بودن صفحه رابط به زبان انگليسی، ارائه نتايج يافته ها به زبان انگليسی 
و رعايت حداقل 30 درصد معيارها مد نظر قرار گرفت. همچنين برای نهايی کردن نمونه 

1 . این سیاهه، توسط پانل دلفی 
مورد تأیید قرار گرفته است.
2. http://www.nla.gov.au/digicoll/
3. http://memory.loc.gov/ammem/
index.html
4. http://gallica.bnf.fr/?&lang=EN
5. https://www.ehelvetica.nb.admin.ch/
pages/main.jsf
6. http://ndha-iki.natlib.govt.nz/ndha/
pages/Bugs
7. http://www.polona.pl/dlibra?action=
ChangeLanguageAction&language=en
8. http://www.geheugenvannederland.
nl/?/en/homepage
9. http://www.ndl.go.jp/en/
10. http://paniit.iitd.ac.in/indest/
11. http://www.iccu.sbn.it/opencms/
opencms/en/main/bdi/index.html
12. http:// http://eng.digital.nb.rs/
13. http://web1.dloc.com/inlj
14. http://www.ncl.edu.tw/
mp.asp?mp=5
15. http://www.thlib.org/
16. http://afghanistandl.nyu.edu/ 

17. طراحی تعدادی   از این کتابخانه ها، توسط 
مؤسسه ها و دانشگاه های خارجی صورت 
گرفته است؛ مانند کتابخانه دیجیتالی 
افغانستان که توسط کتابخانه های دانشگاه 
نیویورک و تعدادی از مؤسسه های حامی 
دیگر طراحی شده و پشتیبانی می شود. 

یعقوب نوروزی 
شهناز متظهری 
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آماری از نظرات افراد صاحب نظر بهره گرفته شد. مبنای تجزيه و تحليل اطالعات، سياهه 
تهيه  شده بود که امتيازات آن براساس بله معادل امتياز يک )1( و خير معادل امتياز صفر )0( 
است. همچنين با توجه به کيفی بودن تعدادی از مؤلفه های فرعی، اين امکان وجود داشت 
که کتابخانه های مورد مطالعه به يک اندازه آنها را رعايت نکرده باشند؛ به عبارت ديگر، بود يا 
نبود مطلق در مورد آنها قابل اعمال نباشد. بر اين اساس، عالوه بر دو سطح بود و نبود يعنی 
صفر و يک، از امتياز 50 درصد معادل متوسط نيز استفاده شد. امتياز کسب شده برای داشتن 
هر معيار و مؤلفه در رابط کاربر کتابخانه ها، در ميانگين ضرايب )ميانگين وزنی( مؤلفه ها از 

پانل دلفی ضرب شد.

یافته ها
برای تعيين ميزان رعايت معيارها در رابط کاربر کتابخانه هاي ديجيتالي مورد مطالعه، ابتدا 
امتيازات کسب شده در هر مؤلفه در مورد هر کتابخانه در ميانگين وزني ضرب و امتياز نهايي 
اعمال شد. در نهايت، جدول 2 پس از جمع امتيازات در هر معيار برای کتابخانه ها به دست آمد.

جدول 2. چگونگی کسب امتیاز معیارها در کتابخانه های دیجیتالی

امتیاز كل معیارها
هر معیار

کتابخانه دیجیتالی

لیا
سرتا

ا

كا
مری

ا

سه
ران

ف

س
وئی

س

ند
زیل

یو
ن

ند
هل

ان
ست

له

پن
ژا

ند
ه

لیا
یتا

ا

ان
ست

رصب

كا
ائی

جام

ان
یو

تا

ان
ست

غان
اف

ت
تب

149/3117/3799/07126/7194/869/61101/596/2787/4419/4741/84112/3186/3760/3351/47جستجو

63/3356/656/656/656/656/648/256/656/663/3359/1356/656/656/656/648/81انسجام

116/1941/6493/1275/6656/7372/7633/938/7350/3350/338/078/7369/6325/4616/840/73راهنامیی

منایش 
94/6478/8534/0754/6448/7164/4342/7117/5740/6417/5739/2917/1462/7141/287/8632/71اطالعات

طراحی 
162/9496/94134/34132/01136/3121/23124/34123/86136/59121/2394/3397133/16116/6792/86147/04صفحه

151/6285/9593/2102/29112/7569/3464/6375/8186/4865/1479/7677/577/3122/6965/1100/75راهربی

56/0608/417/33017/3304/2000008/9300کنرتل کاربر

زبان رابط 
34/2334/2334/2334/2334/2334/2334/2334/2334/2334/2329/9729/9734/2334/2334/2334/23کاربر

تصحیح 
45/6336/7547/4329/7738/9022/4022/431/57021/7726/0847/4338/922/4خطا

50/0350/0350/0341/6350/0345/9341/6333/5341/6350/0341/9341/6350/0350/0350/0345/93سادگی

923/97560/36598/66573/543569/05551/44513/57446/8556/3474/43366/48392/18558/05556/69422/71510/07جمع

10060/6570/4062/0761/5759/6855/5248/3560/2151/3540/1242/9060/3960/2445/7555درصد

ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های 
دیجیتالی ملی برگزیده جهان:
معیارهایی پیشنهادی برای ...
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براساس داده ها، در معيار جستجو کتابخانه ديجيتالی فرانسه با کسب 126/41 از 
149/3 امتياز، مقام نخست را دارد و کتابخانه ديجيتالی هند با کسب 41 امتياز در رتبه آخر 
قرار دارد. در معيار انسجام، کتابخانه ديجيتالی هند و نيوزيلند 100 درصد امتياز را کسب 
کرده اند و کتابخانه ديجيتالی هلند با 48/2 امتياز در رتبه آخر قرار دارد. در معيار راهنمايی 
کتابخانه ديجيتالی امريکا از 116/19، 93/12 امتياز را کسب کرده و در مقام نخست قرار 
دارد و کتابخانه ديجيتالی ايتاليا با 8/07 امتياز در رديف آخر قرار گرفته است. در معيار 
نمايش اطالعات، کتابخانه ديجيتالی جامائيکا با کسب 62/71 از 96/64 امتياز رتبه نخست 
و کتابخانه ديجيتالی لهستان با 17/57 امتياز رتبه آخر را دارند. در معيار طراحی صفحه، از 
162/94 امتياز کتابخانه ديجيتالی تبت با 147/04 امتياز رتبه نخست و کتابخانه ديجيتالی 
ايتاليا با کسب 92 امتياز رتبه پايانی را کسب کرد. در معيار راهبری، کتابخانه ديجيتالی 
تايوان با 122/69 امتياز از 151/61 در مقام نخست و کتابخانه های ديجيتالی صربستان 
و هلند با 64/63 امتياز کمترين ميزان رعايت معيار را داشته اند. در معيار کنترل کاربر از 
56/06 امتياز، کتابخانه های ديجيتالی فرانسه و نيوزيلند 17/33 امتياز کسب کرده اند و 10 
کتابخانه از کتابخانه ها نتوانستند امتيازی در اين معيار کسب کنند. در معيار زبان رابط به جز 
ايتاليا و صربستان، ساير کتابخانه ها 100 امتياز را کسب کرده اند. در معيار تصحيح خطا از 
45/63 امتياز، کتابخانه های تايوان و امريکا 100 درصد امتياز را کسب کردند. اما نيوزيلند، 
لهستان، ايتاليا، و صربستان در اين معيار، هيچ امتيازی کسب نکرده اند. در معيار سادگی 
کتابخانه های ديجيتالی امريکا، سوئيس، جامائيکا، استراليا، نيوزيلند، و تايوان همه امتياز 

)50/03( را کسب کردهاند. 
برای تعيين بيشترين معيارهای رعـايت شده در کتابخـانه هاي ديجيتالي، جـدول 3 
طراحي گرديد. در اين جدول، امتيازات هر معيار به تفکيـک کتابخانه ها وارد شده است. 
پس از جمـع امتيـازهاي هر معيار و محـاسبه از 100، کمترين و بيشترين ميزان رعايت 

معيـارها مشخص شد.
برپايه داده ها، معيار زبان رابط کاربر، با کسب 98/33 درصد از کل امتيازات، رتبه نخست 
و معيار سادگي با کسب 91/15 درصد، رتبه دوم و معيار انسجام با 86/76 درصد رتبه سوم 
را کسب کرده است. از سوي ديگر، معيارهاي کنترل کاربر، راهنمايي، و نمايش اطالعات 
به ترتيب با 6/67، 38/39، و 43/7 درصد به ترتيب پايين ترين امتياز را در به دست آورده اند. 
اين نتايج نشان می دهد، معيارهايي به نسبت عام تر و متعلق به ويژگی های ظاهری رابط کاربر، 
دارای امتياز بيشتر و معيارهايی که امکان تعامل ميان کاربر و سيستم را بهتر برقرار می سازند، 

دارای امتياز کمتری هستند. 

یعقوب نوروزی 
شهناز متظهری 
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برای ارائه معيارهای مناسب برای رابط کاربر کتابخانه ديجيتالي کتابخانه ملي ايران بار 
ديگر، يافته هاي جدول 3 مورد بررسي قرار گرفت و براساس رتبه کسب شده هر يک از 

کتابخانه دیجیتالی
معیارها

سادگی
صحیح خطا

ت
ط

زبان راب
کنرتل كاربر

راهربی
طراحی صفحه

ت
ش اطالعا

منای
امیی

راهن
انسجام

معیارجستجو

اسرتالیا
50/03

36/75
34/24

0
85/95

96/94
78/85

58/13
56/6

117/37

امریکا
50/03

47/43
34/24

8/4
93/2

134/34
34/07

93/12
56/6

99/07

فرانسه
41/63

29/77
34/24

17/33
102/29

132/01
54/64

75/66
56/6

126/71

س
سوی

50/03
38/9

34/24
0

112/75
136/3

48/71
56/73

56/6
94/8

نیوزیلند
45/93

0
34/24

17/33
69/34

121/23
64/43

72/76
40/13

69/61

هلند
41/63

22/4
34/24

0
64/63

124/34
42/71

33/93
48/2

101/5

لهستان
33/53

0
34/24

4/2
75/81

123/86
17/57

8/73
56/6

96/27

ژاپن
41/63

22/4
34/24

0
86/48

136/59
40/64

50/33
56/6

87/4

هند
50/03

31/57
34/24

0
65/14

121/23
17/57

50/33
63/33

41

ایتالیا
41/93

0
29/97

0
79/76

94/33
39/29

8/07
59/13

9/47

رصبستان
41/63

21/77
29/97

0
77/5

97
17/14

8/73
56/6

41/84

جامائیکا
50/03

26/08
34/24

0
77/3

133/16
62/71

69/63
56/6

112/31

تایوان
50/03

47/43
34/24

8/93
122/69

116/67
41/28

25/46
56/6

86/37

افغانستان
50/03

38/9
34/24

0
65/1

92/86
7/86

16/8
56/6

60/33

ت
تب

45/93
22/4

34/24
0

100/75
147/04

32/71
40/73

56/6
51/47

امتیاز معیار
50/03

45/63
34/24

56/06
151/61

162/94
94/64

116/19
63/33

149/3

ت
جمع امتیازا

684/05
386/8

505/06
56/19

1027/09
1807/9

600/18
669/14

833/39
1195/52

میانگین امتیاز
45/60

25/76
33/67

3/75
85/59

120/52
40/01

44/60
55/58

79/70

 درصد امتیاز
91/15

54/56
98/33

6/68
56/45

73/97
43/27

38/39
87/76

53/38

جدول 3. بیشرتین معیارهای رعایت شده در كتابخانه های دیجیتالی

ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های 
دیجیتالی ملی برگزیده جهان:
معیارهایی پیشنهادی برای ...
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معيارها، جدول 4 شکل گرفت. سپس جدول 5، برای شناسايی کامل تر معيارها و مؤلفه ها 
تدوين شد. 

جدول 4. معیارهای پیشنهادی برای رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران

نرم افزارهای کتابخانه های  به تحت وب بودن  با توجه  برپايه داده های جدول 4، 
که  معيارهايي  پژوهش،  اين  مطالعه  مورد  ديجيتالی  کتابخانه های  در  به ويژه  ديجيتالی، 
باالترين رتبه را داشته اند، اغلب در طراحي صفحات وب مورد توجه هستند. در جدول 
5، مؤلفه های مربوط به معيارهای پيشنهادی که در هر مورد بيش از 10 کتابخانه )70 
درصد جامعه آماری( آنها را رعايت کرده اند، آمده است. اين مؤلفه ها را می توان به عنوان 
مؤلفه هاي ضروري در طراحي کتابخانه ديجيتالي کتابخانه ملي در نظر گرفت. در اينجا 
تأکيد با مؤلفه هايی بوده است که بيشتر خاص محيط رابط کاربر کتابخانه ديجيتالی هستند.

جدول 5. مؤلفه های مربوط به معیارهای منتخب برای رابط كاربری كتابخانه دیجیتالی كتابخانه ملی

رتبهمعیارها

1زبان رابط

2سادگی

3انسجام

3طراحی صفحه

4راهربی

5تصحیح خطا

6جستجو

7منایش اطالعات

8راهنامیی

9کنرتل کاربر

تعداد کتابخانه هامؤلفهمعیار

جستجو

15قابلیت جستجوی ساده

13قابلیت جستجوی عبارتی

10قابلیت جستجوی پیرشفته

10قابلیت جستجوی فیلدی

10قابلیت كوتاه سازی كلامت جستجو

13قابلیت جستجوی طبیعی )منت آزاد(

یعقوب نوروزی 
شهناز متظهری 
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انسجام

15یکدست بودن آیکون ها در همه صفحات

15یکدست بودن اصطالحات در همه صفحات

15یکدست بودن رنگ ها در همه صفحات با کارکرد مشابه

15دستیابی به وبگاه از طریق موتورهای جستجو

15یکدست بودن تاریخ روز آمدسازی در همه صفحات
14استفاده از فیلد Description برای توصیف صفحه خانگی1

14یکدست بودن آغاز منایش اطالعات از باالی صفحه

15حفظ نظم اولیه در همه صفحات2 

راهنامیی

10داشنت گزینه در باره ما

11داشنت سیستم راهنامی مرحله به مرحله
11داشنت پرسش های متداول3

10داشنت گزینه از کتابدار بپرس 

منایش 

اطالعات

10داشنت عنوان برای هر صفحه

14قابلیت منایش خودکار راهربد جستجو در صفحه نتایج

15امکان منایش نتایج به صورت کامل
12قابلیت ارائه تصاویر به صورت انگشتی4 

10قابلیت بزرگنامیی تصاویر 

طراحی 

صفحه

13قابلیت تشخیص گزینه ها5 از منت مجاور

11استفاده از حداكرث حوزه منایش اطالعات در طراحی
14به کارگیری قلم استاندارد6

11استفاده از فنون برجسته سازی

14رعایت تناسب قرار گرفنت منت در مرکز صفحه 
15استفاده از مکان های مناسب برای ارائه انواع اطالعات7

15متامیز بودن کلیدهای مهم مانند search و submit از بقیه کلیدها

14وضوح طرح صفحات و ساده بودن آنها 

14تناسب میان صفحات سایت از نظر رنگ آمیزی

15اجتناب از آوردن منت های زیرخط دار در کنار پیوندها

12ارائه پیغام ها و مطالب مفید در محلی كه چشم به آن عادت كرده باشد 

15اجتناب از قرار دادن اطالعات اضافی و مزاحم

15اجتناب از کاربرد رنگ های با طیف یکسان در طراحی رنگ زمینه

15رعایت الگوی چپ به راست در طراحی صفحات انگلیسی

15قرار گرفنت عنوان منوها در وسط و یا چپ

تعداد کتابخانه هامؤلفهمعیار

1. Homepage
2. مانند اطالعات ارائه شده در جدول ها

3. FAQ
4. Thumbnail

5. مانند استفاده از رنگ های متامیز
6. حداکرث 3 نوع قلم و 4 نوع اندازه

7 . به طور مثال، "جستجو" در باالی صفحه، 
"نتایج جستجو" در وسط صفحه

7 . مانند کل به جزء بودن صفحات

ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های 
دیجیتالی ملی برگزیده جهان:
معیارهایی پیشنهادی برای ...
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نتیجه گیری 
اگر در طراحی کتابخانه های ديجيتالی نياز کاربران، نوع جامعه، و ساير عوامل مورد توجه قرار گيرد 
می توان گفت آن کتابخانه به اهداف مورد نظر نزديک است. با توجه به حذف عوامل انسانی در 
کتابخانه های ديجيتال، طراحی رابط کاربر اين کتابخانه ها اهميت می يابد. در اين پژوهش، پس از 
ارزيابی 15 کتابخانه ها ديجيتالي ملی جهان مشخص شد، فقط برخي کتابخانه ها موفق به کسب 
رتبه اول در معيارهاي مورد مطالعه شدند. کتابخانه ديجيتالي امريکا )امريکن مموري( با کسب سه 
رتبه اولي، فرانسه با کسب دو رتبه اولي، و استراليا با کسب يک رتبه اولي در جايگاه هاي اول تا 
سوم قرار گرفتند. همچنين کتابخانه ديجيتالي سوئيس با وجود اينکه حائز هيچ رتبه اولي در هيچ 
معياري نشد، اما از ميان معيارها، در معيار زبان رابط و سادگي رتبه دوم و در معيارهاي راهنمايي، 
تصحيح خطا، نمايش اطالعات، طراحي، و راهبري رتبه سوم را کسب کرد و در مجموع، در 
ميان کتابخانه هاي ديجيتالي مورد مطالعه حائز رتبه چهارم گرديد. در ميان کتابخانه ها، کتابخانه هاي 
ديجيتالي هلند، لهستان، ژاپن، صربستان، و افغانستان هيچ رتبهاي را کسب نکردند. از سوی ديگر، 
از ميان کتابخانه هاي مورد مطالعه، افغانستان، صربستان، و ايتاليا در رعايت کلي معيارها به ترتيب 
کمترين امتياز را کسب کردند. همچنين يافته ها نشان مي دهد بيش از 50 درصد کتابخانه ها، بيش 

راهربی

14دسرتسی به گزینه جستجو در همه صفحات

14منحرصبه فرد بودن عنوان صفحه برای وبگاه

14 تناسب میان عنوان پیوند با محتوی آن

15امکان دسرتسی از صفحه خانگی سایت به سایر بخش های اصلی آن

15مشخص بودن ساختار سایت/صفحه

14تناسب بین قرار گرفنت صفحات مختلف سایت8

زبان رابط

15کوتاه بودن جمالت

15صحت جمالت به کاررفته از لحاظ نگارشی

14استفاده از اصطالحات رایج و مصطلح در طول سایت

15رعایت اصل قابلیت یادسپاری در به کارگیری اصطالحات در متامی اجزای سایت

تصحیح 

خطا

11كوتاه بودن پیغام های ارائه شده

11مناسب بودن لحن پیغام  های خطا

سادگی

11ذكر روشن عنوان كتابخانه و یا سازمان مادر در عنوان صفحه

15امکان تشخیص آیکون ها از زمینه

15مطالعه راحت منت موجود به لحاظ اندازه قلم

14قابل تشخیص بودن فیلدهای ورود اطالعات

14ساده شدن انجام فعالیت ها از طریق به کارگیری آیکون ها، اصطالحات و غیره

تعداد کتابخانه هامؤلفهمعیار

یعقوب نوروزی 
شهناز متظهری 
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از 50 درصد معيارها را رعايت کرده اند. از ميان معيارهاي دهگانه کتابخانه هاي ديجيتالي، معيارهاي 
زبان رابط، سادگي، و انسجام به ترتيب با 98/33، 91/15، و 86/76 درصد بيشترين ميزان رعايت را 
داشته اند و معيارهاي نمايش اطالعات، راهنمايي، و کنترل کاربر به ترتيب با کسب 43/27، 38/39، 

و 6/68 درصد امتياز، کمترين ميزان رعايت را داشته اند. 
با نگاهي به مؤلفه هاي رعايت شده و معيارهايي که بيشترين ميزان رعايت را در ميان 
کتابخانه هاي ديجيتالي مورد مطالعه داشته اند )مانند معيار زبان رابط و سادگي( مشخص شد 
بيشتر امتيازات در حوزه رعايت مؤلفه های عام بوده و در بيشتر کتابخانه ها، مؤلفه های اختصاصی 
که در حيطه تخصصي کتابخانه های ديجيتالی است و به تعامل بيشتر کاربر با سيستم منجر 
مي شود، اهميت کمتري داده شده است که اين مسئله با يافته های پژوهش غفاريان )1390( و 
آذری )1391( همسو است. در پژوهش نوروزي )1388( و زوارقي )1386( نيز زبان رابط و 
قابليت هاي زبان شناختي از مؤلفه هاي مورد توجه بوده اند. يکی از علل رعايت مؤلفه های اين 
معيار در همه کتابخانه ها، می تواند غيرانگليسی بودن زبان بيشتر کتابخانه هاي کشورهاي مورد 
مطالعه بوده و براي راحتی و تعامل بيشتر کاربر سعی شده است تا نکات نگارشی مربوط به 
صفحات رعايت شود. همچنين رعايت نکات نگارشی و کوتاه بودن جمالت يکی از مقوله های 
مهم و اصلی در طراحی صفحات وب است. چارچوب مربوط به نحوه به کارگيری معيارهای 

ارائه شده برای کتابخانه ديجيتالی کتابخانه ملی ايران در شکل 1 پيشنهاد شده است.

شکل 1. استفاده از معیارهای معرفی شده برای کتابخانه های دیجیتالی کتابخانه ملی ایران 
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البته رعايت همه معيارها و مؤلفه هاي ذکرشده به يکباره، ضروري نيست؛ می توان 
براساس نيازهاي کاربران و اهداف کاربردی در پياده سازی کتابخانه ديجيتالي کتابخانه ملي 
و تجربيات به دست آمده از طراحي و پياده سازي اوليه کتابخانه و تکرار استفاده از مؤلفه ها و 

معيارها، چگونگي استفاده از هر يک از معيارها را مشخص کرد.
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