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Abstract
Purpose: To evaluate the usability of the digital library of the National Library and Archives of Iran (NLAI)
based on user experience.
Method: A heuristic mixed method (convergent parallel approach) was used. To evaluate the usability of the
digital library, a multifaceted approach was adopted and various techniques were used, including usability test,
questionnaires, interview, observation, and Think-aloud protocol. Eight tasks were defined for users to identify
their path, problems and challenges, their confusion in the path, and the so-called pain points and ambiguous
words of the website. SPSS software was used for quantitative data analysis and MaxQda software for
qualitative interview data analysis. The systematic observation was carried out using Faststone and Ocam
softwares. Two groups including novice users (clients) and advanced (librarians) participated in the study.
Qualitative content analysis was used to analyze the oCam collected from interviews. In order to validate the
findings, the Methodological Triangulation method and Lincoln and Cuba criteria were used.
Findings: Paying attention to the average of tasks performed by novice users (clients) and advanced (librarians)
showed that registering a new user account took the most amount of time (more than 6 minutes). The overall
average difficulty and ease of completing tasks without separating the two groups of users showed that Task 5
with an average of 3.45 and Task 2 with an average of 3.35 were the most difficult tasks, while Task 8 with an
average of 2.25, was the easiest. Feedbacks received from novice and advanced users about the usability of
evaluation criteria of the digital library (satisfaction rate, ease of operation, ease of navigation, site attractiveness,
layout of information elements, etc.) showed that some components did not receive the average score of 3. For
example, organizing website information with an average of 1.70, and visually attractiveness with an average of
2.10 are not desirable from the point of view of advanced users. Monitoring the level of user satisfaction with
NLAI’s digital library showed that only 30% of novice users and 10% of advanced users were satisfied with
their performance on the website. Numerous problems and challenges were reported during the completion of
the tasks defined for the users. These challenges include complexity of processes (complex resource search
process; registration process complexity; and search fields), poor understanding of site tags and concepts,
arrangement of site elements, redundancy and multiplicity of options, visual appearance of the site, inappropriate
retrieval, technical issues, inconsistencies, collection, and access constraints, wasted user time, variety of
resource formats, and digital resource display.
Conclusion: Comparing the means of the two groups of novice and advanced users indicates that advanced users
spend more time performing their tasks. Paying attention to the unsuccessful attempts between the two user
groups and comparing them with each other showed that the rate of unsuccessful attempts was higher among
advanced users than novice users. Advanced users were more unsuccessful because of the strategies and
perceptions they had of the search. They naturally tended to use advanced search instead of simple search. This
perception led to an increase in the number of unsuccessful attempts, as the advanced search of the digital library
was very confusing.
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چکیده
هدف :ارزیابی کاربردپذیری وبگاه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران براساس تجربة کاربر.
روش :از روش آمیخت اکتشافی (طرح موازی همگرا) استفاده شد .برای ارزیابی کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال ،از رویکرد چندجانبه و تکنیکهای
مختلفی ازجمله آزمون کاربردپذیری ،پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و بلنداندیشی استفاده شد .هشت وظیفه برای کاربران تعریف شد تا مسیر حرکت
آنان ،مشکالت و چالشها ،میزان سردرگمی آنها در مسیر و به اصطالح نقاط درد و واژگان مبهم وبگاه شناسایی شود .برای تجزیهوتحلیل دادههای
کمّی از نرمافزار اسپیاساس و برای تحلیل دادههای کیفی مصاحبه از نرمافزار مکسکودا استفاده شد .مشاهدة سیستم با استفاده از دو نرمافزار فست
استون و اوکَم انجام شد .دو گروه کاربران ،شامل کاربران مبتدی (آمیخته) و کاربران پیشرفته (کتابداران) در پژوهش شرکت کردند .برای تجزیهوتحلیل
دادههای گردآوریشده از مصاحبهها ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .در راستای اعتباربخشی به یافتهها از روش زاویهبندی روششناسی و
معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شد.
یافتهها :توجه به میانگینهای انجام وظایف کاربران مبتدی و پیشرفته نشان داد ثبت نام کاربر جدید بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است (بیش
از  6دقیقه) .میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران نشان داد وظیفة  5با میانگین  3/45و وظیفة  2با میانگین
 3/35سختترین وظایف و وظیفة  8با میانگین  ،2/25آسانترین وظیفه از دیدگاه کاربران هر دو گروه بوده است .بازخورد دریافتشده از کاربران
مبتدی و پیشرفته دربارة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال (میزان رضایتمندی ،سهولت کار ،راحتی پیمایش ،جذابیت سایت،
چیدمان عناصر اطالعاتی و غیره) نشان داد برخی از مؤلفههای کاربردپذیری ،نمرة متوسط ( )3را نیز دریافت نکردهاند؛ مثالا از دید کاربران پیشرفته،
سازماندهی اطالعات وبگاه با میانگین  1/70و جذابیت وبگاه از نظر بصری با میانگین  2/10در شرایط مساعدی قرار ندارد .رصد میزان رضایت
کاربران از وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی نشان داد صرفاا  30درصد از کاربران مبتدی و  10درصد از کاربران پیشرفته از عملکرد
خود در وبگاه اظهار رضایت کردند .طی تکمیل وظایف تعریفشده برای کاربران ،مشکالت و چالشهای متعددی گزارش شد .ازجملة این چالشها
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :پیچیدگی فرایندها (فرایند پیچیدة جستوجوی منابع ،پیچیدگی فرایند ثبتنام ،و فیلدهای جستوجو) ،درک نامطلوب
از برچسب ها و مفاهیم وبگاه ،چیدمان عناصر وبگاه ،افزونگی و تعدد گزینه ها ،ظاهر بصری وبگاه ،بازیابی نامطلوب ،مشکالت فنی ،ناهماهنگی و
یکدستنبودن  ،محدودیت مجموعه و دسترسی ،اتالف وقت کاربر ،تنوع قالب منابع و نمایش منبع دیجیتال.
نتیجهگیری :کاربران پیشرفته در انجام وظایف خود زمان بیشتری صرف کردند .توجه به تالشهای ناموفق در بین دو گروه کاربر و مقایسة آنها با
یکدیگر نشان داد میزان تالشهای ناموفق در میان کاربران پیشرفته بهنسبت کاربران مبتدی بیشتر است .کاربران پیشرفته بهسبب استراتژیها و تصوراتی
که از جستوجو داشتند بیشتر ناموفق بودند .آنان به صورت طبیعی تمایل داشتند در انجام جستوجو ،بهجای جستوجوی ساده از جستوجوی
پیشرفته استفاده کنند .همین تصور باعث میشد میزان تالشهای ناموفق آنان بیشتر شود؛ چراکه جستوجوی پیشرفتة کتابخانة دیجیتال ،آشفتگی
بسیاری داشت و یکی از دالیل باالرفتن تالشهای ناموفق در میان آنان نیز همین بود.
کلیدواژهها :کتابخانة دیجیتال ،سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،کاربردپذیری ،تجربة کاربر ،رابط کاربری
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مقدمه
هر محصولی که برای بشر ساخته شده باشد کاربری دارد و وقتی استفاده میشود ،تجربهای خلق میکند .در وب ،تجربة کاربری
بیش از هر محصول دیگری حائز اهمیت است .ویژگی مهمی که تقریباا در همة وبگاهها دیده میشود این است که محصوالت
خودیاور 1ند؛ به این معنا که معموالا نه کتابچة راهنما ،نه سمینار آموزشی و نه راهنما و نمایندهای از شرکت وجود دارد که کاربر
را در سایت هدایت کند .بنابراین ،کاربر بهتنهایی با سایت روبهرو میشود و هوش و تجربة شخصیاش یگانه راهنمای اوست.
ازاینرو ،وبگاهها و همة محصوالت تحت وب باید بهگونهای طراحی شوند که افراد با ویژگیهای متفاوت بتوانند از آن استفاده
کنند (گرت ،13۹5 ،2ص  .)20-18بررسی دریافتها و پاسخهایی که فرد درنتیجة استفاده یا استفادة پیشبینیشده از هر محصول،
نظام یا خدمت بهدست میآورد ،تجربة کاربر تعریف میشود .تجربة کاربر احساسی است که شخص هنگام برقراری ارتباط با
سیستم دارد (رجبعلیبگلو و همکاران .)13۹5 ،برداشت فرد از سودمندی ،کاربری آسان و کارایی سامانه در محدودة تجربة او قرار
میگیرد .اجزای تجربة کاربر عبارت است از طراحی تعاملی ،کاربردپذیری ،معماری اطالعات ،کاربرپژوهی و راهبرد برای محتوا
(الوانکار و همکاران13۹۹ ،الف) .اطمینان از سطح باالی کاربردپذیری و همچنین تجربة کاربری مثبت در تعامل با رابطهای
کاربری نظامهای بازیابی اطالعات بسیار مهم و حیاتی است .طراحی رابط ،اصل اساسی ارتباط میان کاربران و سیستمهای
اطالعاتی است (.)Stone, 2001
به باور گرت ،عناصر تجربة کاربری عبارت است از :استراتژی ،حوزة عمل ،ساختار ،آرایش صفحه و نما (گرت ،13۹5 ،ص .)43
پایهواساس هر تجربة کاربری موفق پاسخ به دو سؤال است :از محصول چه انتظاری میرود؟ و محصول ما چه کاربردی برای
مصرفکنندگان دارد؟ آغاز فعالیت در همة جنبههای تجربة کاربری ،پاسخ به این دو سؤال است که موجب انتخاب استراتژیِ
مناسب ،بهمنزلة یکی از عناصر مهم تجربة کاربری میشود .بنابراین ،چالش اصلی در ایجاد هر تجربة کاربری ،درک نیازمندیهای
کاربران است .برای رسیدن به این هدف ،شناخت کافی از نیازهای کاربران ضروری است .با توجه به اهمیت این الیه در تجربة
کاربری ،در این پژوهش شناخت نیازها و مشکالت کاربران در تعامل با سیستم کتابخانة دیجیتال بررسی میشود .زمانی میتوان از
الیة استراتژی به الیة حوزة عمل وارد شد که به نیازهای کاربر و اهداف محصول برای تولید محتوا و تأمین قابلیتهای محصول،
استناد شود (گرت ،13۹5 ،ص .)60آزمون کاربردپذیری محصول در درک نیازهای کاربران کمک بسیار زیادی میکند و یکی از
انبوه ابزارهایی است که میتواند شما را به هدف برساند .مورویل )2004( 3و گرت ( )2000یکی از عناصر و زمینههای مرتبط با
تجربة کاربری را کاربردپذیری محصول و ارزیابی آن میدانند.
سازمان بینالمللی استاندارد )2013( 4کاربردپذیری را «میزان استفاده از یک محصول توسط کاربران مشخص برای دستیابی به
اهداف مشخص با اثربخشی ،کارایی و رضایت در زمینه استفاده مشخص» تعریف میکند .هدف این روش ،یافتن مشکالت
کاربردپذیری محصول است و به عملیات «آزمودن بهوسیلة نمایندهای از کاربران» و «اتخاذ روشی برای توسعة محصول» اشاره
1. Self-service
2. Garrett
3. Morville
4. ISO/ TS 20282-2
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دارد (گرت ،13۹5 ،ص  .)52-51اگر یک صفحه وب یا رابط کاربری قادر به جلب رضایت کاربران خود نباشد ،در طوالنیمدت
نمیتواند موفق باشد ( .)Ali & Aasim, 2009آزمونهای کاربردپذیری به طراحان کمک میکند که بهجای نیاز ،فکر و

عالقة 1

طراحان بر نیاز و فکر و عالقة کاربران تمرکز کنند (.)Dickstein & Mills, 2000
یکی از مهمترین کارکردهای کتابخانههای دیجیتال ،بازیابی اطالعات است و از چالشهای پیش روی کتابخانههای دیجیتال،
بازیابی اطالعات الزم کاربران از میان انبوه منابع دیجیتالی است ( .)Xie, 2008اگر کاربران نتوانند از طریق ترکیبی از «مرور»،
«جستوجو» و «پرسوجو» ،آنچه را الزم دارند پیدا کنند ،سیستم شکست میخورد (.)Rosenfeld et al., 2015, 32, 38, 103
به باور علی و عاصیم )200۹( 2کاربران منبع اصلی ارزیابی و قضاوت دربارة مسائل مربوط به کاربردپذیری در حین تعامل و
استفاده از کتابخانههای دیجیتالی هستند .یکی از مشکالت کاربران سیستمها ،از تطابقنداشتن مدل ذهنی کاربران با روند انجام
فعالیتها در سیستمهای اطالعاتی نشئت میگیرد .علت اصلی این اشتباه هم اولویتدادن به مسائل فناورانه بهنسبت مسائل انسانی
و ارگونومی در چنین سیستمهای اطالعاتی است (نجفی و همکاران1386 ،؛ کاظمپور و همکاران .)13۹6 ،رجبعلیبگلو و همکاران
( )13۹5به شکاف موجود میان مدل ذهنی افراد ،بهویژه طراحان و کاربران بهمنزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش کاربردپذیری
نظامها ،تأکید دارند.
برخی اوقات ،چندین عامل باعث میشود تا تجربة کاربران در وبگاهها با شکست مواجه شود .ازجملة این عوامل میتوان به
عملکردهای تعاملی ضعیف ،کمبود اطالعات موجود در وبسایتها و طراحی پیچیدة آن اشاره کرد ( .)Sari et al., 2018وبگاه
کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران بهمنزلة کتابخانهای دیجیتال در سطح ملی مطرح است .وبگاههای کتابخانة ملی
با مجموعههای دیجیتالی و خدمات آنالین خود به مردم کشورهای مختلف ،سنین ،قومیتها و سطوح آموزشی گوناگون ،خدمات
ارائه میدهند؛ بنابراین اطمینان از سطح باالی کاربردپذیری و همچنین تجربة کاربری مثبت وبگاه مهم است (.)Alshahin, 2018
تجربة زیستة پژوهشگر بیش از یکدهه در استفادة کاربران از وبگاه این کتابخانه ،نشان میدهد کاربران در تعامل با این وبگاه
مشکالت عدیدهای دارند .پژوهشهایی هم در این زمینه انجام شده ،به تفاوت مدل ذهنی کاربران و طراحان دربارة این کتابخانه
اشاره کرده است .رجبعلیبگلو ( )13۹4طی بررسی نقشة شناختی طراحان ،کتابداران و کاربران در مطالعة نرمافزارهای کتابخانة
دیجیتال ازجمله نرمافزار کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،نقشة شناختی طراحان را پیچیدهتر از نقشة شناختی
کاربران و کتابداران عنوان کرد و بر نزدیکی این دو دیدگاه تأکید کرد .با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهشگر در این پژوهش
قصد دارد کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال سازمان را براساس «تجربه و عملکرد کاربر» در تکمیل وظایف تعریفشده برای آنان
بررسی کند و برخی چالشهای پیش روی وبگاه کتابخانة دیجیتال را برجسته سازد.
پژوهشهای مرتبطی در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده است .محمداسماعیل و کاظمی کوهبنانی ( )138۹طی
پژوهشی با استفاده از شیوة ارزیابانه ،به ارزیابی مقایسهای کاربردپذیری وبسایتهای کتابخانههای ملی هشت کشوری که با ایران
مرز مشترک خاکی و آبی دارند پرداختند .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،سیاههای محققساخته بود که همة
وبسایتهای مدنظر با آن سنجیده شدند .نتایج نشان داد در کمتر از نیمی از وبسایتهای جامعة مطالعهشده ،بیش از نیمی از

1. Think/ like/ need
2. Ali & Aasim
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معیارها و مؤلفههای کاربردپذیری رعایت شده است .نوروزی و متظهری ( )13۹3در پژوهشی ،رابط کاربر صفحات وب پانزده
کتابخانة ملی دیجیتالی بهمنظور پیشنهاد معیار برای رابط کاربر کتابخانة ملی دیجیتالی ایران را بررسی کردند .پژوهش با استفاده از
سیاهة وارسی رابطهای کاربر ارزیابی شد .یافتهها نشان داد معیارهای زبان رابط ،سادگی ،و انسجام بهترتیب بیشترین ،و معیار
کنترل کاربر به کمترین میزان در کتابخانههای دیجیتالی رعایت شدهاند .معیارهای اختصاصی در بیشتر کتابخانهها رعایت نشده
است .جاللیدیزجی و همکاران ( )13۹6طی پژوهشی پیمایشی ،برای بررسی وضعیت معیارهای کاربردپذیری کتابخانههای
دیجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران (سه دانشگاه تهران ،صنعتی امیرکبیر و صنعتیشریف) از یک پرسشنامه استفاده کردند.
یافتهها نشان داد از نظر معیارهای کاربردپذیری ،کتابخانههای دیجیتالی مربوط به این سه دانشگاه در وضعیت نسبتاا مطلوبی قرار
دارند .نارمنجی ( )13۹6طی پژوهشی به بررسی میزان رعایت مؤلفههای کاربردپذیری در سامانة مدیریت کتابخانههای عمومی
کشور (سامان) به روش ارزیابی مکاشفهای و براساس اصول دهگانة نیلسون پرداخت .بهمنظور این ارزیابی از چهار نفر کتابدار
کتابخانة عمومی که از تجارب الزم در اینخصوص برخوردار بودند در نقش ارزیاب استفاده شد .نتایج نشان داد در ارزیابی
کاربردپذیری وبگاه سامان ،باالترین امتیاز مربوط به مؤلفة «تطبیق بین نظام و جهان واقعی» و کمترین امتیاز مربوط به مؤلفه «کنترل
و آزادی کاربر» بود .الوانکار و همکاران (13۹۹ب) طی پژوهشی به بررسی تجربة کاربری در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانة ملی
ایران ،انتظارات و نیازهای کاربران هنگام استفاده از محتوای وب کتابخانه ملی ایران با استفاده از روشهای «پرسوجوی بافتی» و
تکمیل جمله پرداختند« .پرسوجوی بافتی» در قالب مصاحبة نیمساختاریافته و به صورت مکالمه با کاربر ،مشابه پرسشنامة برخط
روی وبگاه قرار گرفت و توسط کاربران تکمیل شد .نتایج بهدستآمده ۹ ،مقولة کلی و  48مقولة فرعی درخصوص انتظارات و
تجربههای کاربران در وبگاه بهدست داد .در خارج از کشور نیز پژوهشهای مرتبطی انجام شده است .راجرز )200۹( 1طی
پژوهشی به ارزیابی کاربردپذیری وبسایت کتابخانة اصلی پردیس سنت آگوستین دانشگاه هند غربی 2پرداخت .کاربردپذیری
اکتشافی و رهنمودهای ایزو برای ارزیابی اثربخشی ،یادگیریپذیری ،سودمندی و رضایت کاربر استفاده شدند .پرسشنامههای
خوداظهاری ،گروههای کانونی ،آزمون رسمی کاربردپذیری 3و مرتبسازی کارت برای گردآوری دادهها استفاده شد .چالشهایی
در معماری اطالعات سایت و نحوة درک کاربران و همچنین چالشهایی در طراحی رابط کاربر شناسایی شد .علی و عاصیم
( )200۹طی پژوهشی مسائل کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی را بررسی کردند .نتایج نشاندهندة نارضایتی کاربران از
کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال مطالعهشده بود .نویسندگان از تکنیکهای ارزیابی کاربردپذیری برای بررسی عملکرد و خدمات
رابط کتابخانة دیجیتال ارائه کرده استفاده کردند .حلیم )201۹( 4طی پژوهشی کاردبردپذیری کتابخانة دیجیتال مبتنیبر وبسایت
کتابخانة میکروسکیل 5با استفاده از چکلیست شاخص کاربردپذیری 6را ارزیابی کرد .طی تحقیق معلوم شد  100عنصر نیازمند
ارزیابی در وبسایت وجود دارد که فقط  47عنصر قابلیت بررسی دارد و  53عنصر باقیمانده در وبسایت ارزیابیشده یافت
نشد .الغانم )201۹( 7طی پژوهشی کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال عربستان از دیدگاه دانشجویان بورسیة عربستان را ارزیابی کرد.
1. Rogers
)2. The Main Library of the St. Augustine Campus of the University of the West Indies (UWI
3. Usability test
4. Halim
5. Mikroskil
6. Usability index checklist
7. Alghanem
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نویسنده از یک ابزار جهانی برای اندازهگیری کاربردپذیری استفاده کرد .دانشجویان سعودی شرکتکننده دربرابر سطح
کاربردپذیری در رابط کتابخانة دیجیتال عربستان بیطرف بودند و سطح رضایت خوبی در بین آنها وجود داشت .کوس و
همکاران )2020( 1طی پژوهشی چگونگی واکنش انواع مختلف کاربران نهایی (دانشآموزان ،دانشجویان ،شاغالن ،سالمندان و
محققان) به وبسایتهای کتابخانهای را بررسی کردند که درمجموع نشاندهندة کاربردپذیری آن بود .پاسخها با انجام آزمون
رسمی کاربردپذیری ،ازجمله پروتکل بلنداندیشی ،تجزیهوتحلیل گزارش و پرسشنامه بهدست آمد .نتایج نشان داد گروههای
مختلف مصرفکنندة نهایی به سطوح متفاوتی از اثربخشی و کارایی دست مییابند .دالورن و پکر )2022( 2طی پژوهشی به مطالعه
اکتشافی درمورد ارزیابی کاربردپذیری و استفاده از صفحات مقاالت کتابخانههای دیجیتال پرداختند .برای این منظور ،چهار
کتابخانة دیجیتالی معروف را بررسی کردند .در این پژوهش ،برای ارزیابی کاربردپذیری این رابطهای وب ،آزمونهای ردیابی
چشم با  30شرکتکننده انجام شد .نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل نشان داد صفحات مقاالت کتابخانههای دیجیتالی عاری از
مشکالت دسترسی و استفاده نیستند.
مرور پیشینهها اهمیت ارزیابی کاربردپذیری وبگاههای کتابخانهای را بهخوبی نشان میدهد .آنچه در پژوهشهای داخل کشور
گفتنی است این است که اکثر مطالعات از روشهای کمّی و چکلیست برای ارزیابی کاربردپذیری وبسایتها استفاده کردهاند
(محمداسماعیل و کاظمی کوهبنانی138۹ ،؛ نوروزی و متظهری13۹3 ،؛ جاللیدیزجی و همکاران .)13۹6 ،گرچه برخی روشهای
کیفی نیز مدنظر بوده است (نارمنجی13۹6 ،؛ الوانکار و همکاران13۹۹ ،ب) .در پژوهشهای خارجی ،ردپای تجربة کاربری در
ارزیابی کاربردپذیری وبگاهها بیشتر دیده میشود ( .)Rogers, 2009; Kous et al., 2020; Dalveren & Peker, 2022پژوهش
حاضر تالش دارد تا با روشی ملموستر و برمبنای تجربة گامبهگام کاربر و با تعریف یکسری وظایف مشخص در وبگاه کتابخانة
دیجیتال ،جلو رود تا به این ترتیب تاریکیها و نقاط کور وبگاه بیشتر مشخص شود .هدف پژوهش ،شناسایی وضعیت عملکرد و
کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال برای کاربر و دشواریها و مشکالتی است که کاربران در حین انجام وظایف با آن مواجهاند.
پژوهش حاضر ،برای رسیدن به این هدف ،سؤاالت اساسی زیر را پاسخ خواهد داد:
 .1وضعیت کاربردپذیری سیستم کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و پیشرفته چگونه
است؟
 .2دشواریها و مشکالت کاربران در تکمیل وظایف تعریفشده در وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
چیست؟

روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی و با روش آمیختة اکتشافی (طرح موازی همگرا) انجام شد .در این روش ،پژوهشگر با توجه به
هدف تحقیق ،دادههای کمّی و کیفی را گردآوری و آنها را بهصورت مجزا تجزیهوتحلیل میکند و در مرحلة تفسیر نتایج هر دو
رویکرد با همدیگر ترکیب میشوند .گردآوری دادهها از طریق مصاحبه ،پرسشنامه ،مشاهده و آزمون کاربردپذیری صورت
گرفت .ابتدا ضمن مصاحبه با کاربر دربارة عملکرد کتابخانة دیجیتال ،وظایفی برای او تعریف شد تا مسیر حرکت کاربران،
1 Kous

.

2. Dalveren & Peker
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مشکالت و چالشها ،میزان سردرگمی آنها در مسیر و بهاصطالح نقاط درد 1و واژگان مبهم شناسایی شود .بعد از انجام وظایف،
میزان رضایت کاربران در ارتباط با کاربردپذیری و یافتپذیری عناصر و وظایف سنجش شد .در آزمون کاربردپذیری ،پروتکل
بلنداندیشی 2یکی از بهترین تکنیکها برای تجزیهوتحلیل ساختار ذهنی و افکار کاربران هنگام تعامل با سیستم است .در انجام
وظایف تعریفشده ،از این پروتکل استفاده شد .این پروتکل ،به پژوهشگر کمک کرد تا عملکرد صحیح کتابخانة دیجیتالی را درک
کند .پژوهشگر ،کاربران را برای انجام وظایف در آزمون ،به دو گروه کاربران پیشرفته (کتابداران) و مبتدی (مراجعان) طبقهبندی
کرد .بعد از انجام وظایف ،مصاحبهای با هر دو گروه انجام شد تا برداشت و تفسیر خود را از روند انجام وظایف بیان کنند.
بنابراین ،آزمون کاربردپذیری شامل یک پرسشنامه پیشآزمون (سؤاالت جمعیتشناختی) ،فهرستی از وظایف و یک پرسشنامه
پسآزمون (ارزیابی معیارهای کاربردپذیری) بود.
جامعة پژوهش شامل کاربران کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران بودند که در دو گروه کاربران مبتدی و کاربران
پیشرفته انتخاب شدند .دیکستین و میلز )2000( 3معتقدند آزمونهای کاربردپذیری میتوانند بهطور موفقیتآمیزی با  8تا  12کاربر
انجام شوند .متناسب با روش گردآوری اطالعات ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،نمونة مدنظر در این پژوهش به  20نفر (10
نفر مبتدی و  10نفر پیشرفته) محدود شد .گروه کاربران مبتدی از دو گروه کاربران حضوری تاالر رقمی کتابخانة ملی (اعضا) و
کاربران بالقوة بیرونی (غیراعضا) انتخاب شدند .ازآنجاکه کتابخانة دیجیتال به افراد از هر زمینه و مقطع تحصیلی و در سطح ملی
خدمت میکند تالش شد از کاربران بالقوة برونسازمانی (غیراعضا) نیز برای پژوهش استفاده شود .برای انتخاب غیراعضا ،از
آرشیو پرسش و پاسخهای نرمافزار مرجع مجازی 4استفاده شد .کاربران نمونهای متشکل از پژوهشگران حوزههای گوناگون و از
شهرهای مختلف بودند که برای تأمین نیازهای اطالعاتی خود در فعالیتهای گوناگون از وبگاه استفاده میکردند .برای انتخاب
نمونة پژوهش ،شرط ورود به آزمون ،داشتن تجربة کار با کتابخانة دیجیتال بود (کاربر باید دستکم یکبار تجربة کار با کتابخانة
دیجیتال را داشته باشد) .درمورد کاربران پیشرفته ،پژوهشگر با توجه به تجربة زیستة خود ،کاربران را از کتابدارانی انتخاب کرد که
با کتابخانة دیجیتال آشنا بودند و عمدتاا با کاربران مبتدی (مراجعان حضوری و غیرحضوری) کتابخانة دیجیتال در ارتباط بودند.
بنابراین ،ده کتابدار از کتابداران ادارة کل اطالعرسانی کتابخانة ملی ایران برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.
بهمنظور انجام آزمون کاربردپذیری ،پژوهشگر هشت وظیفة مختلف را برای اجرا در کتابخانة دیجیتال طراحی کرد .پژوهشگر
تالش کرد سطوح متفاوتی از دشواری و پیچیدگی را در وظایف تعریف کند و از افراد خواسته شد تا مشکالت و چالشهای
جستوجو و نظریات خود را با صدای بلند بیان کنند .درنهایت با سنجش چند مورد ،کار پیش میرفت؛ ازجمله  )1مدتزمان
رسیدن به پاسخ (برحسب ثانیه)؛  )2کل فرایند جستوجو؛  )3پاسخ به هریک از سؤاالت.

1. Pain Points
2. Think Aloud
3. Dickstein & Mills
4. https://ask.nlai.ir/login.aspx
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پژوهشگر حین انجام وظایفِ کاربر ،رفتار و عبارات او را با دقت مشاهده کرد .مشاهدة سیستم هم با استفاده از دو نرمافزار فست
استون 1و اوکم 2انجام شد .کامپیوتر مشخصی بهمنظور انجام وظایف برای کاربران در نظر گرفته شد و از مانیتور مجزایی برای
اینکه پژوهشگر اعمال کامپیوتر را رصد کند استفاده شد .جلسات انفرادی بین  45تا  ۹0دقیقه برای هر فرد طول کشید و اخالق
پژوهش با اخذ مجوز از شرکتکنندگان برای ضبط صوتی و تصویری پاسخها و موافقت آنان رعایت شد .برخی از کاربران
غیرعضو نیز به دلیل حضور در شهرهای مختلف ،از طریق نرمافزارهای ویدئوکنفرانس (اسکایپ) در آزمون شرکت کردند .ابزار
ارزشیابی در این مطالعه هم عناصر کمّی عملکرد (زمان ،میزان دقت ،مراحل انجام وظایف) و هم معیارهای ذهنی (رضایت) را در
نظر گرفت.
برای جمعبندی و تحلیل دادههای کمّی حاصل از آزمون کاربردپذیری از نرمافزار اسپیاساس 3و برای تحلیل دادههای کیفی از
نرمافزار مکس کیودیای 4استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده از مصاحبهها ،از روش تحلیل محتوای کیفی و
مقولهبندی (سازماندهی و گروهبندی کدها) و کدگذاری (مشخصکردن کدهای اصلی و فرعی) استفاده شد .کدگذاری روشی
است که دادهها را برای تجزیهوتحلیل و تفسیر مهیا میکند (رجبعلیبگلو و همکاران .)13۹5 ،طی فرایند کدگذاری ،مفاهیم اصلی
و مقولهها از دل مصاحبهها شناسایی شد و برای هریک از واحدهای مفهومی ،کدی اختصاص یافت .براساس تشابه کدها ،آنها در
یک مقوله قرار گرفتند.
بهمنظور افزایش اطمینان به دادههای حاصل از پژوهش و تحلیل بهتر مسائل پژوهش از زاویهبندی روششناسی استفاده شد .طی
این روش ،محقق به جمعآوری گونههای متفاوت دادههای کمّی و کیفی اقدام کرد .این رویکرد برای بهدستآوردن یافتههای
مکمّل ،تکمیلی و تقویت نتایج مؤثر است (ایمان و آقاپور .)1386 ،جهت استحکام و صحت دادهها نیز از معیارهای گوبا و
لینکلن 5استفاده شد .این معیارها عبارتاند از :اعتبار ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری 6و تأییدپذیری( 7طباطبایی و همکاران13۹2 ،؛
عباسزاده .)13۹1 ،برای دستیابی به اعتبار ،با اختصاص زمان کافی برای جمعآوری و تفسیر دادهها از درگیری طوالنیمدت با
دادهها ،مشاهدة مستمر و کنترل خودِ اعضا و خودبازبینیهای چندینبارة محقق در فرایند جمعآوری و تحلیل داده استفاده شد.
همچنین متن کامل مصاحبهها همراه با کدگذاری اولیه و طبقات اولیه برای ارزیابی در اختیار سه نفر از متخصصان ،محققان و
اساتید رشتة علم اطالعات و دانششناسی ،که از تجربة الزم برخوردار بودند ،قرار گرفت تا نظر تخصصی و کارشناسی خود را در
زمینة تحلیل دادهها ارائه دهند .برای افزایش قابلیت انتقال یافتهها تالش شد از اصل حداکثری تنوع مشارکتکنندگان با مدارک
تحصیلی متفاوت و از شهرهای مختلف برای جمعآوری دادهها استفاده شود .همچنین با ارائة یافتههای غنی و دقیق و توصیف
جامع از تجاربی که مشارکتکنندگان گزارش کردند قابلیت انتقالپذیری باال رفت .برای اطمینانپذیری ،ضمن ثبت و ضبط تمامی

1. Faststone
2. oCam
3. SPSS
4. MaxQda
5. Guba, Lincoln
6. Dependability
7. Confirmability
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جزئیات پژوهش و مشاهده و یادداشتبرداری در تمامی گامهای کار ،نویسنده مراحل کدگذاری و نقل قولهای مشارکتکنندگان
را چندینبار بازنگری کردد .تأییدپذیری نیز از طریق مستندسازی و حفظ تمامی گامها و مستندات در فرایند پژوهش ،بازبینیهای
چندینبارة دادههای خام و متن مصاحبهها و ردوبدلکردن کدها و مقولههای اصلی و فرعی شناساییشده بین سه متخصص و
ارزیاب بیرونی حاصل شد تا توافق بر روی تصمیمگیریها تأیید شود.

یافتههای پژوهش
 70درصد کاربران کتابخانة دیجیتال مطالعهشده در این پژوهش ،حداقل مدرک کارشناسیارشد داشتند .برخی از کاربران مبتدی
(مراجعان) مشارکتکننده در این پژوهش ،عضو کتابخانه نبودند و صرفاا از امکانات وبگاه کتابخانة دیجیتال استفاده میکردند .این
افراد غیرعضو ،مدارک تحصیلی لیسانس یا پایینتر داشتند 30 .درصد کاربران مبتدی (مراجعان) اصالا به سازمان مراجعه نکرده
بودند و از راه دور ،از وبگاه کتابخانة دیجیتال استفاده میکردند .مشارکتکنندگان در پژوهش از استانهای تهران ،خراسان رضوی،
آذربایجان شرقی ،فارس و یزد بودند.
پرسش اول :وضعیت کاربردپذیری سیستم کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و
پیشرفته چگونه است؟
هدف پژوهشگر از طرح این سؤال این بود که مشخص شود چه اندازه سیستم کتابخانة دیجیتال اهداف کاربران را برآورده میکند.
برای سنجش یافتپذیری و کاربردپذیری سامانة کتابخانة دیجیتال و همچنین بررسی تجارب و نیازهای کاربران ،پژوهشگر آزمون
کاربردپذیری را با هر دو گروه کاربران مبتدی و پیشرفته انجام داد؛ بدینمنظور هشت وظیفه برای کاربر تعریف شد .وظایف
تعریفشده بهترتیب عبارت بودند از .1 :ورود به وبگاه کتابخانة دیجیتال و ثبتنام بهمنزلة کاربر جدید؛  .2یافتن نسخة دیجیتالی

کتاب هزارویک شب ترجمة محمدعلی اصفهانی؛  .3یافتن نسخة دیجیتالی پایاننامه با عنوان بررسی تأثیر تمرین در ارتفاع بر توان
هوازی و برخی از عوامل فیزیولوژیکی مردان میانسال ،نگارش حمزه سعادتمند و پیشروی تا مرحلة استفاده از فهرست مندرجات
این پایاننامه؛  .4یافتن روزنامه حبلالمتین ،شمارة 40؛  .5یافتن هرگونه منبع دیجیتالی موجود در کتابخانه دربارة «مرتضی
مطهری»؛  .6گزارش مشکل در وبگاه؛  .7رفتن به صفحة اصلی وبگاه؛  .8گفتوگو با یک کارشناس بهصورت آنالین .پژوهشگر
آزمون کاربردپذیری را با تمرکز بر مدتزمانی که کاربران در انجام وظایف تعریفشده سپری کردند انجام داد .سپس
شرکتکنندگان هر وظیفه را با مقیاس لیکرت  1تا  5در پرسشنامهای نمرهگذاری کردند تا ارزیابی کنند که آیا یافتن آن در
معماری کنونی آسان است یا خیر .در جدول  ،1ساختار زمانی شرکتکنندگان به تفکیک کاربران در وظایف انجامشده مشاهده
میشود.
جدول  -1ساختار زمانی شرکتکنندگان مبتدی (مراجعان) در آزمون کاربردپذیری
وظایف
وظیفة 1

کاربر مبتدی
کاربر پیشرفته

حداقل زمان

حداکثر زمان

میانگین

انحراف معیار

عضویت قبلی

28

210

70/71

66/42

کاربر جدید

26۹

574

376/67

171/13

عضویت قبلی

10

120

57/33

4۹/103

کاربر جدید

285

4۹6

403/50

۹1/617
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وظایف
وظیفة 2
وظیفة 3
وظیفة 4
وظیفة 5
وظیفة 6
وظیفة 7
وظیفة 8

حداقل زمان

حداکثر زمان

میانگین

انحراف معیار

کاربر مبتدی

104

300

178/80

57/44

کاربر پیشرفته

16

270

170/10

۹8/400

کاربر مبتدی

۹2

277

166/70

57/13

کاربر پیشرفته

51

220

132/40

58/584

کاربر مبتدی

23

260

142/20

74/13

کاربر پیشرفته

37

252

132

74/۹40

کاربر مبتدی

134

338

203/20

70/10

کاربر پیشرفته

67

30۹

15۹/30

7۹/011

کاربر مبتدی

2

58

27/10

20/41

کاربر پیشرفته

5

134

47/50

3۹/238

کاربر مبتدی

2

55

18/80

17/83

کاربر پیشرفته

5

102

36/20

37/025

کاربر مبتدی

2

۹5

26/10

34/35

کاربر پیشرفته

3

10

6

2/055

درمورد وظیفة  ،1پژوهشگر از مشارکتکنندگان خواسته بود تا وارد سایت کتابخانة دیجیتال شوند یا در سایت ثبتنام کنند .هدف
پژوهشگر کشف موانعی بود که در مسیر ثبتنام کاربران وجود داشت .توجه به میانگینهای انجام وظایف نشان میدهد ثبتنام
کاربر جدید با بیش از  367/67ثانیه در بین کاربران مبتدی و با بیش از  403ثانیه در بین کاربران پیشرفته بیشترین زمان را به خود
اختصاص داده است؛ یعنی هر کاربر برای ثبتنام در یک سامانه بهطور میانگین بیش از  6دقیقه زمان صرف میکند .وظایف  5و 2
در میان کاربران مبتدی و پیشرفته ،بیشترین زمان تکمیل وظایف را به خود اختصاص داده است .در جدول  ،2تکمیلبودن یا
تکمیلنبودن وظایف تعریفشده و میزان تالشهای ناموفق در میان کاربران مشاهده میشود:
جدول  -2تکمیلبودن یا تکمیلنبودن وظایف تعریفشده و مجموع تالشهای ناموفق در اجرای وظیفه در بین کاربران مبتدی و پیشرفته
وظایف
وظیفة 1
وظیفة 2
وظیفة 3
وظیفة 4
وظیفة 5

تکمیل وظیفه

ناموفق در تکمیل

(درصد)

وظیفه (درصد)

تالشهای ناموفق

جمع

کاربر مبتدی

80

20

3

10

کاربر پیشرفته

70

30

2

10

کاربر مبتدی

60

40

10

10

کاربر پیشرفته

80

20

21

10

کاربر مبتدی

70

30

6

10

کاربر پیشرفته

۹0

10

11

10

کاربر مبتدی

۹0

10

6

10

کاربر پیشرفته

۹0

10

15

10

کاربر مبتدی

80

20

10

10

کاربر پیشرفته

۹0

10

6

10
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وظایف
وظیفة 6
وظیفة 7
وظیفة 8

تکمیل وظیفه

ناموفق در تکمیل

(درصد)

وظیفه (درصد)

تالشهای ناموفق

جمع

کاربر مبتدی

۹0

10

3

10

کاربر پیشرفته

100

0

3

10

کاربر مبتدی

100

0

0

10

کاربر پیشرفته

100

0

6

10

کاربر مبتدی

100

0

1

10

کاربر پیشرفته

100

0

0

10

مطابق جدول  ،2میزان توفیقنیافتن در تکمیل وظیفه ،در وظیفة  2در میان کاربران مبتدی ( )%40و وظیفة  3در بین کاربران پیشرفته
( )%30بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است .وظایف  6و  7و  8جزو وظایفی بودند که موفقیت تکمیل در آن بیشتر و
میزان تالشهای ناموفق در آن پایین بود .ستون تالشهای ناموفق جمع تالشهای ناموفقی است که در تکمیل وظایف کاربران
تجربه شد .پس از تکمیل وظایف از کاربران خواسته شد تا «میزان آسانی» تکمیل وظایف را در طیف پنجگزینهای تعیین کنند
(جدول .)3
جدول  -3آسانی و سختی تکمیل وظایف در میان کاربران مبتدی
وظایف

کاربران

وظیفة 1

بسیار آسان
فراوانی

آسان
درصد

فراوانی

فراوانی

وظیفة 2
وظیفة 3
وظیفة 4
وظیفة 5
وظیفة 6
وظیفة 7
وظیفة 8

متوسط
درصد

فراوانی

فراوانی

سخت
درصد

فراوانی

فراوانی

بسیار سخت
درصد

فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

کاربر مبتدی

4

40

1

10

0

0

3

30

2

20

کاربر پیشرفته

2

20

1

10

0

0

3

30

2

20

کاربر مبتدی

1

10

2

20

6

60

0

0

1

10

کاربر پیشرفته

0

0

2

20

1

10

3

30

4

40

کاربر مبتدی

4

40

2

20

1

10

1

10

2

20

کاربر پیشرفته

1

10

4

40

3

30

1

10

1

10

کاربر مبتدی

2

20

2

20

1

10

1

10

4

40

کاربر پیشرفته

3

30

0

0

2

20

2

20

3

30

کاربر مبتدی

1

10

2

20

3

30

1

10

3

30

کاربر پیشرفته

0

0

3

30

0

0

5

50

2

20

کاربر مبتدی

5

50

3

30

0

0

1

10

1

10

کاربر پیشرفته

4

40

1

10

0

0

2

20

3

30

کاربر مبتدی

7

70

0

0

3

30

0

0

0

0

کاربر پیشرفته

2

20

1

10

2

20

1

10

4

40

کاربر مبتدی

4

40

1

10

3

30

2

20

0

0

کاربر پیشرفته

4

40

1

10

3

30

2

20

0

0
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طبق جدول  ،3کاربران مبتدی تکمیل وظایف  1و  4و  5را سخت و بسیار سخت ارزیابی کردهاند .همچنین وظایف  3 ،7 ،6و 8
را آسان و بسیار آسان ارزیابی کردهاند 70 .درصد کاربران پیشرفته ،تکمیل وظیفة  2را سخت و بسیار سخت گزارش کردهاند.
 50درصد کاربران پیشرفته نیز تکمیل وظایف  1و  4و  6و  7را سخت و بسیار سخت ارزیابی کردهاند .در جدول  ،4میانگین کلی
میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران مشاهده میشود .میانگینها در طیف لیکرت (بسیار آسان= 1؛
آسان= 2؛ متوسط= 3؛ سخت= 4؛ بسیار سخت=  )5آورده شده است.
جدول  -4میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران
وظیفه 1

وظیفه 2

وظیفه 3

وظیفه 4

وظیفه 5

وظیفه 6

وظیفه 7

وظیفه 8

2/70

3/35

2/60

3/25

3/45

2/45

2/50

2/25

1/525

1/22

1/3۹

1/65

1/27

1/66

1/60

1/2۹

میانگین
انحراف معیار

طبق جدول  ،4وظیفة  5و وظیفة  2سختترین وظایف و وظیفة  8آسانترین وظیفه از دیدگاه کاربران عنوان شده است.
میانگینهای باالی  ،3دارای سختی متوسط به باال هستند .بازخورد دریافتشده از کاربران دربارة ابعاد کاربردپذیری وبگاه کتابخانة
دیجیتال در یک طیف  1تا  1( 5بدترین حالت و  5بهترین حالت) در جدول  5ارائه شده است.
جدول  -5بازخورد دریافتشده از کاربران مبتدی و پیشرفته دربارة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال
مؤلفهها

نوع کاربر

سهولت استفاده از وبگاه

مبتدی

3

پیشرفته

2/30

1/05

مبتدی

2/80

1/13

پیشرفته

1/70

1/05

مبتدی

3/30

./82

پیشرفته

2/50

./85

مبتدی

2/60

1/17

پیشرفته

2/10

0/73

مبتدی

3/60

1/26

پیشرفته

2/40

1/07

مبتدی

2/۹0

./۹4

پیشرفته

2/30

./۹4

مبتدی

3/70

1/33

پیشرفته

2/70

1/16

مبتدی

2/50

./87

پیشرفته

3/50

1/08

مبتدی

3/05

1/02

پیشرفته

2/43

./85

سازماندهی اطالعات وبگاه (چیدمان عناصر اطالعاتی در وبگاه)
اصطالحات بهکاررفته در وبگاه و برچسبگذاری
جذابیت وبگاه از نظر بصری
جبران خطاها و اشتباهات در وبگاه (خطاها)

رضایت از وبگاه
احساس گمشدن هنگام استفاده از وبگاه
پیمایش (مرور) راحت وبگاه

جمع

میانگین

انحراف معیار
./66
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طبق نتایج جدول  ،5برخی از مؤلفههای کاربردپذیری نمرة متوسط ( )3را نیز دریافت نکرده است؛ مثالا سازماندهی اطالعات
وبگاه با میانگین  1/70و جذابیت وبگاه از نظر بصری ،با میانگین  2/10از دید کاربران پیشرفته در شرایط مساعدی قرار ندارد.
جمع میانگینها در دو گروه کاربران مبتدی و کاربران پیشرفته وضعیت وبگاه را در شرایط متوسط و پایینتر از متوسط نشان
میدهد .با توجه به اهمیت باالی رضایت کاربر از وبگاه ،میزان رضایت دو گروه کاربران در جدول  6مشاهده میشود:
جدول  -6میزان رضایت کاربران مبتدی و پیشرفته از وبگاه کتابخانة دیجیتال
مؤلفه
رضایت کلی از وبگاه

مبتدی

بسیار راضی

راضی

نظری ندارم

رضایت کم

ناراضی

0

% 30

% 50

0

% 20

% 10

% 30

% 40

% 20

پیشرفته

طبق نتایج جدول  30 ،6درصد کاربران مبتدی و  10درصد کاربران پیشرفته از عملکرد خود در وبگاه کتابخانة دیجیتال اظهار
رضایت کردند.
پرسش اساسی  .2دشواریها و مشکالت کاربر در تکمیل وظایف تعریفشده در وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و
کتابخانة ملی ایران چیست؟
برای پاسخ به این پرسش ،مصاحبهها و گفتههای  20کاربر مشارکتکننده (در فرایند پروتکل بلنداندیشی) بررسی شد و پژوهشگر
نکات مشترک بین گفتههای کاربران را شناسایی کرد .دشواریها و کاستیهای تجربهشدة کاربران در کتابخانة دیجیتال در قالب 12
مقوله و  452کد خالصه شد که در جدول  7ارائه شده است:
جدول  -7دشواریها و کاستیهایی که کاربران در کتابخانة دیجیتال تجربه کردهاند
مقولهها

زیرمقولهها

فراوانی کدها

پیچیدگی

فرایند پیچیده جستوجوی منابع

36

فرایندها

فرایند ثبتنام

37

انتخاب فیلدهای جستوجو

55

درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه

۹0

چیدمان عناصر وبگاه

46

افزونگی و تعدد گزینهها

44

ظاهر بصری وبگاه

35

بازیابی نامطلوب

26

مشکالت فنی کتابخانة دیجیتال

25

ناهماهنگی و عدم یکدستی

16

محدودیت مجموعه و دسترسی

14

اتالف وقت کاربر

14

تنوع قالب منابع

8

نمایش شیء دیجیتال

6
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مقولهها

زیرمقولهها
جمع

فراوانی کدها
452

نتایج جدول  7نشان میدهد  128کد از مجموع کدها به پیچیدگی فرایندها اختصاص دارد .بیشترین مشکل مربوط به فیلدهای
جستوجوی پیشرفته در سامانة کتابخانة دیجیتال (با  55کد) گزارش شده است .درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه با
 ۹0کد و چیدمان عناصر وبگاه با  46کد در رتبههای بعدی قرار دارد .فراوانی کدها صرفاا بهمنظور تکرار مشکل بهدست کاربران
متعدد ذکر شده است .در ادامه بهصورت جزئی به مشکالت و چالشهایی که کاربران گزارش کردهاند اشاره میشود:
 .1پیچیدگی فرایندها :کاربران در این مقوله سه پیچیدگی عمده در استفاده از وبگاه کتابخانة دیجیتال را برشمردند که عبارتاند
از :فرایند پیچیدة جستوجوی منابع؛ پیچیدگی فرایند ثبتنام؛ و فیلدهای جستوجو.
 فراینده پیچیده جستوجوی منابع :مشاهدة کاربران حین انجام وظایف از پیش تعیین شده ،نکات مهمی را دربارة کاربرپسندیو فرایند جستو جوی منابع روشن کرد .یکی از مشکالت اساسی در تکمیل وظایف کاربران ،پیچیدگی و کاربرپسندنبودن
جستوجوی پیشرفته بود .سیستم پیچیدة جستوجوی پیشرفته ،شلوغبودن صفحة جستوجوی پیشرفته ،پیچیدهبودن انتخاب از
«درختوارة مستند نوعی» و ارتباطنگرفتن کاربر با آن ،دشواری حرکت در بین باکسهای جستوجو ،وجود باکسهای متعدد
جستوجو در صفحة جستوجوی پیشرفته ،ناآشنابودن کاربر با فیلدهای جستوجو ،تنوع جستوجوهای وبگاهها و تغییر
صفحه با هر نوع جستوجو ازجمله مشکالتی بود که کاربر آنها را تجربه کرد.
 فرایند ثبتنام :در مرحلة ثبتنام کاربر در سامانة کتابخانة دیجیتال ،مشکالت متعددی در «واردکردن شناسة کاربری و رمزعبور»« ،فرایند ثبتنام» و «فراموشی رمز عبور» شناسایی شد .مشکالت در این زمینه از بیاطالعی کاربر از فلسفة ورود به سایت و
ثبتنام در سامانه ،طوالنیبودن فیلدهای غیرضروری فرم ثبتنام و دوستانهنبودن فرم ثبتنام ازجمله مشکل در واردکردن تاریخ
تولد ،زمانبربودن فرایند ثبتنام ،بیاطالعی از ارتباط سامانة کتابخانة دیجیتال با ثبت احوال کشور برای احراز هویت ،عملنکردن
فراموشی رمز عبور یا تأخیر در ارسال رمز حکایت دارد.
 فیلدهای جستوجو :از مشکالتی که کاربر در جستوجوی پیشرفتة کتابخانة دیجیتال تجربه کرده میتوان به سردرگمی کاربربا فیلدهای طوالنی جستوجوی پیشرفته (حدود صد فیلد در هر منبع) و ناملموسبودن بسیاری از آنها ،بیتوجهی به فیلدهای
مهم در ترتیب آوردن آنها ،فیلدهای از پیش تعیین شده ،تغییر فیلدها با تغییر نوع منبع و پریدن کلیدواژه با تغییر فیلد جستوجو
اشاره کرد.
 .2درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه :استفاده از اصطالحات تخصصی کتابداری در وبگاه ،واژههای ناملموس و
انتزاعی و نبود توضیحات کافی دربارة برچسبها ،نبود راهنمای جامع در این زمینه ،پرداختن به جزئیات بیشتر ،تفکیک جزئی
منابع و پیچیده جلوهدادن وبگاه ازجمله مشکالتی بود که باعث میشد کاربر تجربة مطلوبی از پیمایش وبگاه نداشته باشد.
 .3چیدمان عناصر وبگاه :همراستانبودن عناصر اطالعاتی وبگاه (ازجمله خانه و راهنما) و پراکندگی و فراوانی گزینهها ،شلوغی
صفحة اصلی و غیرضروری و اضافیبودن عناصر آمده در صفحة اصلی از دید کاربر عادی ،استفادهنکردن از اصول تجربة کاربری
ازجمله اصل تقطیع و سادهسازی در آوردن منوهای صفحة اصلی ،کمرنگبودن اولویت و برجستگی عناصر مهم ،مانور وبگاه بر

80

81

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات ،)2( 33 ،تابستان 1401

فهرستکردن انواع منابع در قالب «درختوارة مستند نوعی» ازجمله مشکالتی بود که کاربران دربارة چیدمان عناصر اطالعاتی در
وبگاه گزارش کرده بودند.
 .4افزونگی و تعدد گزینهها :ازجمله عناصری که در وبگاه وجود داشت ،اما کاربری مطلوب نداشت عبارت بود از :جستوجوی
تمام متن یا درونمتنی ،گزینة «دانلود» برای کاربران راه دور ،ثبت منابع ،گزینههای «جستوجو ،شناسنامه و نشانهگذاری» در
مرحلة نمایش منبع دیجیتال ،گزینههایی همچون «پربازدیدها» و «تازهها» در صفحة اصلی ،گزینههای «گالری ،لیست ،جدول و
گراف» در نمایش نتایج جستوجو ،وجود گزینههایی همچون «وضعیت اعتبارسنجی معتبر و منسوخ» در جستوجو ،آوردن
فیلدهایی مثل «انتخاب فرمت ،برنامة کاربردی ،مدل چندبخشی ،متنی ،ویدئو و چمیکال» در انتخاب فرمت و قالب منبع.
 .5ظاهر بصری وبگاه :ظاهر بصری و زیبایی وبگاه ،که گاهی در کیفیت استفادة کاربران نیز تأثیر میگذاشت ،عبارت بود از :تغییر
رنگ برخی از گزینهها بعد از یک بار استفاده (گزینة «از ما بپرسید») ،کوچکبودن فونت گزینهها و ترکیب رنگ نامناسب آنها،
حضور منوها در زمینة هاشورخورده و شطرنجی در صفحة اصلی ،آلودگی بصری چرخش تصاویر در صفحة اصلی ،مشکل
کدنویسی برخی گزینهها ،شلوغی و جذابیت کم صفحة اصلی از نظر بصری.
 .6بازیابی نامطلوب :از دیگر مشکالتی که کاربران مطرح کردهاند ،بازیابی نامطلوب منابع طی جستوجو ،بالتکلیفی برخی از
منابع دیجیتال در سامانه و نبودن منبع دیجیتال منتسب به اطالعات کتابشناختی آنها و بازیابی نامطلوب جستوجوی تمام متن
گزارش شد.
 .7مشکالت فنی کتابخانة دیجیتال :مشکل سامانة کتابخانة دیجیتال در ارسال پیام فراموشی رمز عبور ،پریدن کلیدواژهای که کاربر
در باکسهای جستوجوی پیشرفته با تغییر فیلد جستوجو وارد کرده ،تغییر فونت برخی گزینهها با کلیک بر روی آن ،مشکل
حرکت در بین باکسهای جستوجو ازجمله مشکالت فنی است که کاربران گزارش کردهاند.
 .8ناهماهنگی و یکدستنبودن :از جمله مشکالتی که کاربران در این زمینه گزارش کردهاند عبارتاند از :تنوع قالبهای نمایش
منابع در سامانه (ورد ،پی.دی.اف ،.اسکن و غیره) ،تفاوت ویرایشهای متفاوت نرمافزار ورد در نمایش فایلها ،تأثیر نوع کیبورد و
تایپ کلیدواژه در سیستمهای متفاوت تاالر رقمی در میزان نتایج بازیابیشده ،تأثیر نوع مرورگری که کاربر برای نمایش منبع
استفاده میکند ،و فعالبودن برخی منوها برای کاربران بیرونی بدون کاربری خاص (از جمله گزینة «دانلود»).
 .9محدودیت مجموعه و دسترسی :محدودیتهای دسترسی و مجموعة دیجیتال ،نبود ارادة کافی برای گردآوری مجموعههای
دیجیتال ،کمبود پایاننامههای دانشگاههای دولتی بهنسبت دانشگاههای آزاد از جمله مشکالتی است که کاربران گزارش کردهاند.
 .10اتالف وقت کاربر :زمانبربودن و روشننبودن بسیاری از فرایندهای انجام کار در وبگاه؛ ازجمله فراموشی رمز عبور ،سفارش
و درخواست بخشی از منبع ،مشکل تعامل سریع در پشتیبانی وبگاه ،اتالف وقت در تورق منبع و نمایش منبع از مهمترین
مشکالتی بود که کاربران بیان کردند.
 .11تنوع قالب منابع :از دیگر مشکالتی که کاربران مکرر مطرح کردهاند نبود وحدت فرمت و قالب منابع ارائهشده در وبگاه
( )Image ،Tif ،Wordاست که بالتکلیفی و استفاده از منابع را برای کاربران راه دور با مشکل مواجه میکند.
 .12نمایش منبع دیجیتال :نبود ممیزی نهایی و کنترل کیفی دقیق منبع دیجیتال ،لزوم اسکرول متعدد برای نمایش یک صفحه در
صفحه نمایش ،مشکالت نمایش و تورق منبع و نیز گزینههای متعدد بالتکلیف (جستوجو و فهرست و نشانهگذاری) در صفحه

کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران بر اساس تجربه کاربر /نجفقلینژاد

نمایش که عمل نمیکنند ،از مشکالتی است که کاربران گزارش کرده بودند.
در کنار مشکالت مطرحشده دربارة وبگاه کتابخانة دیجیتال ،مشارکتکنندگان ویژگیهای مثبت متعددی را ذکر کردند؛ ازجمله
ملیبودن وبگاه ،اعتماد به محتواهای وبگاه و ارزشمندبودن محتوای ارائهشده ،حذف موانع فیزیکی و امکان استفاده برای کاربران
راه دور ،مقرونبهصرفه بودن ،سرعت در پاسخگویی خدمات مرجع مجازی و قویبودن جستوجوی ساده بهنسبت جستوجوی
پیشرفته.

بحث و نتیجهگیری
پژوهشگر در پژوهش حاضر از روش آزمون کاربردپذیری برای آزمون تجربة کاربر در استفاده از سیستم کتابخانة دیجیتال سازمان
اسناد و کتابخانة ملی ایران با تعریف برخی وظایف مهم استفاده کرد .پژوهشگر آزمون کاربردپذیری را با تمرکز بر زمانی که
کاربران در انجام وظایف تعریفشده سپری کردند انجام داد.
توجه به میانگینهای انجام وظایف کاربران مبتدی و پیشرفته نشان داد ثبتنام کاربر جدید بیشترین زمان را به خود اختصاص داد؛
یعنی هر کاربر برای ثبتنام در یک سامانه بهطور میانگین بیش از  6دقیقه زمان صرف میکند که به نظر میرسد مدتزمان زیادی
است .مقایسة میانگین های دو گروه کاربران مبتدی و پیشرفته مبین این واقعیت است که کاربران پیشرفته در انجام وظایف خود
زمان بیشتری را صرف کردند .توجه به تالشهای ناموفق در بین دو گروه کاربر مبتدی و پیشرفته و مقایسة آنها با یکدیگر نشان
داد میزان تالشهای ناموفق در میان کاربران پیشرفته (کتابداران) بهنسبت کاربران مبتدی بیشتر بود (بهویژه در وظایف  2و  3و .)4
پژوهشگر نیز در مرحلة مشاهدات خود در حین اینکه کاربران وظایفشان را تکمیل میکردند به این نکته رسید که کاربران پیشرفته
(کتابداران) بهسبب استراتژیها و تصوراتی که از جستو جو داشتند بیشتر ناموفق بودند .کتابداران تمایل داشتند در انجام
جستوجو ،بهجای جستوجوی ساده از جستوجوی پیشرفته استفاده کنند .همین تصور ،باعث میشد میزان تالشهای ناموفق
آنها بیشتر شود؛ چراکه جستوجوی پیشرفتة کتابخانه دیجیتال آشفتگی زیادی داشت و یکی از دالیل باالرفتن تالشهای ناموفق
در میان کتابداران نیز همین بود .برخی از کاربران هنگام فیلترکردن جستوجوی خود مشکل پیدا میکردند و گیج میشدند .برخی
از کاربران نیز به دلیل پیچیدگی جستوجوی پیشرفته قادر به تکمیل وظیفه نبودند .در پژوهش علی و عاصیم ( )200۹نیز تا
مرحلهای که کاربران عبارت پرسوجو را در قسمت جستوجو جایگذاری میکردند و همچنین یافتن دادهها بسیار خوب بود،
اما وقتی دانشجویان به صفحة فیلتر و مرتبسازی نتایج میرفتند ،گیج میشدند.
میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران نشان داد وظیفة  5و وظیفة  2سختترین
وظایف و وظیفة  8آسانترین وظیفه از دیدگاه کاربران هر دو گروه بوده است .بازخورد دریافتشده از کاربران مبتدی و پیشرفته
دربارة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال (میزان رضایتمندی ،سهولت کار ،راحتی پیمایش ،جذابیت سایت،
چیدمان عناصر اطالعاتی و غیره) نشان داد برخی از مؤلفههای کاربردپذیری ،نمرة متوسط ( )3را نیز دریافت نکردهاند؛ مثالا
سازماندهی اطالعات و جذابیت وبگاه از نظر بصری از دید کاربران پیشرفته در شرایط مساعدی قرار ندارد .در این میان ،سهولت
استفاده از وبگاه ،پیمایش راحت در وبگاه و دیگر مؤلفهها نیازمند واکاوی و بررسی است .جمع میانگینها در دو گروه کاربران
مبتدی و پیشرفته ،وضعیت وبگاه را در شرایط متوسط و پایینتر از متوسط نشان داد .در پژوهش محمداسماعیل و کاظمی
کوهبنانی ( )138۹برخالف پژوهش حاضر ،در کمتر از نیمی از وبسایتهای جامعة مطالعهشده ،بیش از نیمی از معیارها و
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مؤلفههای کاربردپذیری رعایت شده بود .در پژوهش جاللیدیزجی و همکاران ( )13۹6نیز یافتهها نشان داد از نظر معیارهای
کاربردپذیری ،کتابخانههای دیجیتالی مربوط به سه دانشگاه مطالعهشده در وضعیت نسبتاا مطلوبی قرار دارند .به اعتقاد علی و
عاصیم ( ،)200۹استفاده از سیستم کتابخانة دیجیتال باید آسان باشد تا عالقة کاربران را هنگام دسترسی به صفحة وب و منابع
کتابخانه افزایش دهد.
رصد میزان رضایت کاربران از وبگاه کتابخانة دیجیتال نشان داد  30درصد کاربران مبتدی و  10درصد کاربران پیشرفته از عملکرد
خود در وبگاه اظهار رضایت کردند .با توجه به ملیبودن وبگاه ،این درصد آمار مناسبی نیست و زنگ خطری برای دستاندرکاران
این سامانه بهشمار میرود .در پژوهش علی و عاصیم ( )200۹نیز بین  5تا  7درصد کاربران هنگام استفاده از کتابخانة دیجیتالی
بی.تی.اچ 1کامالا راضی بودند و درصد کاربرانی که از این امر رضایت کامل داشتند بسیار کم بود .در پژوهش القانم ( ،)201۹سطح
رضایت خوبی در بین انواع کاربران وجود داشت.
طی تکمیل وظایف تعریفشده برای کاربران ،مشکالت و چالشهای متعددی گزارش شد؛ ازجملة این چالشها میتوان به
پیچیدگی فرایندها ،درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه ،چیدمان عناصر وبگاه ،افزونگی و تعدد گزینهها ،ظاهر بصری
وبگاه ،بازیابی نامطلوب ،مشکالت فنی کتابخانة دیجیتال ،ناهماهنگی و یکدستنبودن ،محدودیت مجموعه و دسترسی ،اتالف
وقت کاربر ،تنوع قالب منابع و نمایش منبع دیجیتال اشاره کرد .برخی از مشکالت و چالشهای پژوهش حاضر با سایر پژوهشها
همراستاست .در پژوهش الشاهین )2018( 2کاربران مشارکتکننده معتقد بودند برخی از کلمات کلیدی برای دسترسی به
اطالعات ،کمی نامشخص بودند .نماد جستوجوی پیشرفته کوچک بود و یکی از اولین چیزهایی که کاربران خواستار رؤیت آن
در صفحة اصلی وبسایت بودند ،ناحیة جستوجو بود .اضافه بار اطالعاتی در صفحات وبسایتهای کتابخانههای ملی یکی از
مشکالتی بود که کاربران گزارش کرده بودند .به اعتقاد ایشان ،طراحان نباید سعی کنند همهچیز را در صفحة اصلی ذکر کنند .در
پژوهش راجرز ( )200۹نیز چالشهایی در معماری اطالعات سایت و نحوة درک کاربران و همچنین چالشهایی در طراحی رابط
کاربر شناسایی شد .یکی از چالشهایی که کاربر تجربه کرده برچسبهای مبهم و گمراهکننده بود.
به باور اسچال )2014( 3برای کاربران بسیار مهم است که بتوانند بهسرعت راههای اصلی حرکت در وبگاه و استفاده از رابط را
تشخیص دهد .به باور ایشان ،ساختارهای پیچیدة پیمایش میتواند کاربران را گیج و گمراه کند .هرچه تعداد گزینهها بیشتر باشد،
تصمیمگیری سختتر میشود .قانون هیکس 4میگوید وجود گزینههای اضافی ،نیاز به زمان را برای انتخاب افزایش میدهد .با
اصل سادهسازی محتوا در وبگاه ،تجربة کاربری بهبود مییابد (الوانکار و همکاران13۹۹ ،ب) .در پژوهش علی و عاصیم ()200۹
اندازه و فونت متن نمایش داده شده در صفحة وب کتابخانة دیجیتال بسیار کوچک گزارش شد و اکثر کاربران از خواندن متن
احساس راحتی نمیکردند .در پژوهش راجرز ( )200۹مشابه پژوهش حاضر ،عناصر و برچسبهایی در صفحة اصلی خودنمایی
میکرد که مشارکتکنندگان از آنها استفاده نمیکردند .به باور اسچال ( )2014طراحی بصری عناصر پیمایش در ایجاد معماری
1. BTH: Blekinge Tekniska Högskola
2. Alshaheen
3. Schall
4. Hicks Law
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اطالعات بصری بسیار مهم است .اغلب کاربران فقط چند ثانیه وقت صرف میکنند تا همة عناصر صفحه را در اختیار بگیرند .در
عرض چند ثانیه ،آنها نقشة ذهنی از رابط ایجاد میکنند .در این مدت کوتاه ،عناصری که از نظر بصری بسیار برجستهاند بیشترین
توجه را به خود جلب میکنند .در طرح باورپذیری وبگاه استنفورد 1مشخص شد مهمترین عامل تعیینکنندة اعتماد یا بیاعتمادی
افراد به وبگاهها ،ظاهر وبگاه یعنی سیمای حرفهای و طراحی مناسب آن بود (بتلی 13۹4 ،نقل در تیدول .)2006 ،2به اعتقاد علی و
عاصیم ( )200۹زمان عاملی بسیار مهم است و اهداف کاربر باید به موقع برآورده شود.
با توجه به وضعیت کاربردپذیری و مشکالتی که کاربران گزارش کردهاند ،راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
برچسبهای کاربرپسندتر :کاربرپسندی واژههای موجود در وبگاه و ممنوعیت استفاده از واژههای تخصصی ،پیچیده و مبهم
تاحدودی میتواند تعامل کاربران با وبگاه را بهبود بخشد.
سادگی و کاربرپسندی :سادگی و کاربرپسندی وبگاه و امتناع از حجم زیاد اطالعات و شلوغی صفحات وبگاه ،سادهسازی فرایند
ثبتنام ،تأکید بر استقالل کاربر در استفاده از وبگاه ،تأکید بر سادگی دستهبندیها و تفکیک منابع و پرهیز از تشریفات و جزئیات
غیرضروری ،حذف و یا غیرفعالکردن گزینههای غیرکاربردی ،لزوم رفع موانع و مشکالت فنی سامانه برای استفادة مطلوب
ضروریاند.
جذابیت بصری :جذابیت صفحات وب در اولین برخورد و مواجهة کاربر نقش تعیینکنندهای دارد .جذابیت بصری وبگاه مطابق با
منطق و هدف وبگاه ،استفاده از اصول سادهسازی و تقطیع در نمایش من وها برای جلوگیری از شلوغی صفحات ،برجستگی
منوهای مهم و کاربردی و استفاده از ترکیب رنگ و فونت مناسب و چیدمان منطقی منوها میتواند نظر و توجه کاربران را جلب
کند.
راهکار مهم دیگر ،که توسعهدهندگان وب ،مدیران ارشد و متخصصان اطالعات باید در نظر بگیرند ،آموزش کاربردپذیری برای
کارکنان و کاربران است .افزایش آگاهی متخصصان علم اطالعات در زمینة ویژگیهای رابط کاربر وبگاهها از طریق برگزاری
دورههای آموزشی برای همکاری بهتر با طراحان وبگاه به کیفیت آن یاری میرساند.
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