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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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 کاربر ة تجرب براساس  ایران ملی ة کتابخان و  اسناد سازمان  دیجیتال  ةکتابخان کاربردپذیری

 1نژاداعظم نجفقلی

 najafgholinezhad@gmail.com ران؛ی ا تهران، ران،ی ا یمل کتابخانةسازمان اسناد و  ار،ی استاد .1

 دهیچک

 .کاربرتجربة  ملی ایران براساس  کتابخانة  ارزیابی کاربردپذیری وبگاه دیجیتال سازمان اسناد و    :هدف

برای ارزیابی کاربردپذیری  شد  استفادهروش آمیخت اکتشافی )طرح موازی همگرا(    از  : روش    ی ها کی تکنرویکرد چندجانبه و  از  دیجیتال،  کتابخانة  . 

شد تا مسیر حرکت  وظیفه برای کاربران تعریف  هشت  اندیشی استفاده شد.  بلند   ، مشاهده ونامه، مصاحبه، پرسشآزمون کاربردپذیری ازجمله    یمختلف

برای تجزیهاصطالح نقاط درد و واژگان مبهم وبگاه  بهها در مسیر و  ها، میزان سردرگمی آنآنان، مشکالت و چالش های  وتحلیل دادهشناسایی شود. 

فست    افزارنرم  دو  با استفاده ازسیستم    ةمشاهد.  شداستفاده   کودامکسافزار  های کیفی مصاحبه از نرمو برای تحلیل دادهاس  اسپیاسافزار  کمّی از نرم

وتحلیل  . برای تجزیهدر پژوهش شرکت کردند( و کاربران پیشرفته )کتابداران(  ختهیآم مبتدی )  شامل کاربران  ،. دو گروه کاربرانشدانجام  اوکَم  و    استون

شناسی و  بندی روشاز روش زاویه  هایافته  به  در راستای اعتباربخشیها، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.  شده از مصاحبههای گردآوریداده

 استفاده شد. معیارهای گوبا و لینکلن 

نام کاربر جدید بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است )بیش  های انجام وظایف کاربران مبتدی و پیشرفته  نشان داد ثبتتوجه به میانگین:  هاافته ی

با میانگین   2وظیفة  و    45/3با میانگین    5وظیفة  میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران نشان داد  دقیقه(.    6از  

میانگین    8وظیفة  ترین وظایف و  سخت  35/3 بوده است.  ، آسان25/2با  کاربران هر دو گروه  از دیدگاه  کاربران  شده  افتیدربازخورد  ترین وظیفه  از 

پیشرفته   و  وبگاه  دربارة  مبتدی  کاربردپذیری  ارزیابی  )کتابخانة  معیارهای  سهولت  تمند یرضا  زانیمدیجیتال  سایت،  ی،  جذابیت  پیمایش،  راحتی  کار، 

  از دید کاربران پیشرفته،   مثالا ؛  اند( را نیز دریافت نکرده3متوسط )نمرة  کاربردپذیری،  های  مؤلفه( نشان داد برخی از  غیره  چیدمان عناصر اطالعاتی و

میانگین  سازمان با  وبگاه  اطالعات  میانگین    70/1دهی  با  بصری  نظر  از  وبگاه  جذابیت  رضایت    10/2و  میزان  رصد  ندارد.  قرار  مساعدی  شرایط  در 

درصد از کاربران پیشرفته از عملکرد    10درصد از کاربران مبتدی و    30نشان داد صرفاا    ملیکتابخانة  سازمان اسناد و    دیجیتالکتابخانة  کاربران از وبگاه  

ها  این چالش  ة. ازجمل شدهای متعددی گزارش  مشکالت و چالش  ،شده برای کاربرانخود در وبگاه اظهار رضایت کردند. طی تکمیل وظایف تعریف

جو(، درک نامطلوب وو فیلدهای جست،  نامپیچیدگی فرایند ثبت،  جوی منابعوجستپیچیدة  پیچیدگی فرایندها )فرایند  موارد ذیل اشاره کرد:  توان به  می

برچسب گاز  تعدد  و  افزونگی  وبگاه،  عناصر  وبگاه، چیدمان  مفاهیم  و  و  زینهها  ناهماهنگی  فنی،  مشکالت  نامطلوب،  بازیابی  وبگاه،  بصری  ها، ظاهر 

 ، محدودیت مجموعه و دسترسی، اتالف وقت کاربر، تنوع قالب منابع و نمایش منبع دیجیتال. نبودن یکدست

بیشتری صرف کردند.   :یریگجه ینت پیشرفته در انجام وظایف خود زمان  به تالش  کاربران  بین دو گروه کاربر و  توجه  با  آنمقایسة  های ناموفق در  ها 

صوراتی  ها و تسبب استراتژیبه. کاربران پیشرفته  استکاربران مبتدی بیشتر    نسبتکاربران پیشرفته بهمیان  های ناموفق در  دیگر نشان داد میزان تالشیک

از جست بهوکه  آنان  بودند.  ناموفق  بیشتر  داشتند  انجام جستجو  در  داشتند  تمایل  طبیعی  بهوصورت  از جستوجای جستجو،  ساده  جوی  وجوی 

باعث   تصور  همین  کنند.  استفاده  تالشمیپیشرفته  میزان  شود شد  بیشتر  آنان  ناموفق  آشفتگی  دیجیتاکتابخانة  پیشرفتة  جوی  وچراکه جست  ؛های  ل، 

 آنان نیز همین بود. میان  های ناموفق در داشت و یکی از دالیل باالرفتن تالشبسیاری 

 ملی ایران، کاربردپذیری، تجربة کاربر، رابط کاربری کتابخانة دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانة  :هادواژهیکل

 پژوهشی  :نوع مقاله

 1401/ 02/ 27:  رشی پذ  ؛02/1401/ 10 آخرین اصالحات:دریافت  ؛1401/ 01/ 1۹ :افتی درتاریخ 

   :استناد 

و   یمطالعات کتابدار کاربر. تجربه اساس بر ایران ملّی کتابخانه و  اسناد سازمانکتابخانة دیجیتال  کاربردپذیری  (.1401)  نژاد، اعظمنجفقلی
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 مقدمه
کاربری    ةتجربدر وب،  کند.  میای خلق  تجربه،  شودمیهر محصولی که برای بشر ساخته شده باشد کاربری دارد و وقتی استفاده  

تقریباا از هر محصول دیگری حائز اهمیت است. ویژگی مهمی که   تاین است که محصوال  شوددیده می  هاوبگاه  ة در هم  بیش 

ای از شرکت وجود دارد که کاربر  راهنما، نه سمینار آموزشی و نه راهنما و نماینده  ةکتابچمعموالا نه    ند؛ به این معنا که  1خودیاور 

کند. بنابراین  .  اوست راهنمای    یگانهاش  شخصی  ةو هوش و تجرب  شودمی  رو هتنهایی با سایت روبکاربر به  ،را در سایت هدایت 

از آن استفاده    بتوانندهای متفاوت  ای طراحی شوند که افراد با ویژگیگونهبهمحصوالت تحت وب باید  همة  ها و  رو، وبگاهاینزا

محصول،   هرشده از  بینیپیشاستفادة  استفاده یا  نتیجة  هایی که فرد درها و پاسخبررسی دریافت   (.20-18ص    ،13۹5  ،2گرت کنند )

به یا خدمت  تعریف میتجربة  آورد،  دست مینظام  تجربکاربر  که شخص هنگام  ةشود.  احساسی است  با    برقراری  کاربر  ارتباط 

او قرار تجربة   ةکارایی سامانه در محدود  و  برداشت فرد از سودمندی، کاربری آسان(.  13۹5  همکاران،  و  بگلو یرجبعلسیستم دارد )

طراحی تعاملی، کاربردپذیری، معماری اطالعات، کاربرپژوهی و راهبرد برای محتوا    عبارت است ازکاربر  تجربة  گیرد. اجزای  می

همچنین  کاربردپذیری  باالی  سطح  از  اطمینان(.  الف13۹۹  ،همکاران  و  الوانکار) با  کاربری   ةتجرب  و  تعامل  در  های  رابط  مثبت 

نظام مهمکاربری  بسیار  اطالعات  بازیابی  است.    های  حیاتی  اساس  یطراحو  اصل  سیستم  میانارتباط    یرابط،  و    ی هاکاربران 

   .(Stone ,2001) است  یاطالعات

  . (43، ص  13۹5،  گرت)   عمل، ساختار، آرایش صفحه و نما  ةکاربری عبارت است از: استراتژی، حوزتجربة  عناصر    ،گرتباور  به  

به دو  ة  تجربواساس هر  پایه انتظاری  از محصول  است:  سؤال  کاربری موفق پاسخ  و محصول ما چه کاربردی برای ؟  رودمی چه 

داردمصرف  در    ؟کنندگان  فعالیت  دو    ،کاربریتجربة  های  جنبههمة  آغاز  این  به  کهسؤال  پاسخ  استراتژیِ  است  انتخاب    موجب 

های  کاربری، درک نیازمندی  ة تجربچالش اصلی در ایجاد هر    ،شود. بنابراین می  کاربری  ةتجربمهم  یکی از عناصر    منزلةبه  ،مناسب 

  ةتجرببا توجه به اهمیت این الیه در    شناخت کافی از نیازهای کاربران ضروری است.برای رسیدن به این هدف،  کاربران است.  

توان از  میشود. زمانی  میدیجیتال بررسی    ةکتابخانتم  کاربری، در این پژوهش شناخت نیازها و مشکالت کاربران در تعامل با سیس

 ،های محصولقابلیت مین  أتولید محتوا و  ت  براینیازهای کاربر و اهداف محصول    به  عمل وارد شد که  ةحوز  ةاستراتژی به الی  ةالی

کند و یکی از  میکمک بسیار زیادی  درک نیازهای کاربران  آزمون کاربردپذیری محصول در    (.60ص  ،13۹5  ،گرت)  شود  استناد

های مرتبط با  یکی از عناصر و زمینه  (2000)  گرت( و  2004)  3لیمورو  تواند شما را به هدف برساند.میانبوه ابزارهایی است که  

 دانند. می کاربری را کاربردپذیری محصول و ارزیابی آن ةتجرب

ب  از    زانیم»را  کاربردپذیری  (  2013)  4استاندارد  یالمللنیسازمان  برا  کیاستفاده  کاربران مشخص  توسط    به  یابیدست   یمحصول 

اثربخش  با  مشخص  کارایاهداف  رضا  یی،  زم  تیو  مشخص  نهیدر  روش  کند.می  فیتعر  «استفاده  این  مشکالت   یافتن  ،هدف 

به عملیات   از کاربراننماینده  ةوسیلهبآزمودن  »کاربردپذیری محصول است و  برای  »و    «ای  اشاره    «محصول  ةتوسعاتخاذ روشی 

 
1. Self-service 

2. Garrett  

3. Morville 

4. ISO/ TS 20282-2 
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مدت یکاربران خود نباشد، در طوالن  ت یقادر به جلب رضا   کاربری  رابط  ایصفحه وب    ک یاگر    . (52-51  ص  ، 13۹5،  گرت)  دارد

 1ة عالقو    فکر،  جای نیازبهکه  کند  های کاربردپذیری به طراحان کمک میآزمون   (.Aasim&  Ali ,2009)  موفق باشد  دتواننمی

 (.  Mills Dickstein & ,2000تمرکز کنند )کاربران   ةعالقو  فکرو   طراحان بر نیاز

مهم  یکی کتابخانه  تریناز  دیجیتالهاکارکردهای  بازیابی  ی  چالش  اطالعات،  از  و  پیشاست  کتابخانه  های  دیجیتالروی    ،های 

منابع دیجیتالی است   الزم  اطالعاتبازیابی   انبوه  از میان    ، «مرور»  از  ترکیبی  طریق  از  نتوانند  کاربران  اگر (.Xie ,2008)  کاربران 

  . ( al et Rosenfeld. ,2015, ,38 ,32 103خورد ) شکست می  سیستم  کنند،  پیدا  دارند  الزم  را  آنچه  ،«وجو پرس»  و   «جو و جست »

کاربران200۹)  2م یعاص  و  یعل  باوربه    و  تعامل  حین  در  کاربردپذیری  به  مربوط  مسائل  ةدربار  قضاوت  و  ارزیابی  اصلی  منبع  ( 

کاربران سیستم  .هستند  دیجیتالی  هایکتابخانه  از  استفاده از مشکالت  تطابق  ،هایکی  انجام   نداشتناز  با روند  کاربران  مدل ذهنی 

نسبت مسائل انسانی بهدادن به مسائل فناورانه  گیرد. علت اصلی این اشتباه هم اولویت ت میئهای اطالعاتی نشها در سیستمفعالیت 

  همکاران و بگلو یرجبعل(. 13۹6 ،همکاران و پورکاظم ؛1386 ،همکاران  و ینجفهای اطالعاتی است )ارگونومی در چنین سیستمو 

کاهش کاربردپذیری  در  یکی از عوامل تأثیرگذار    منزلةهویژه طراحان و کاربران ببه   ،( به شکاف موجود میان مدل ذهنی افراد13۹5)

 کید دارند.أت ،هانظام 

میچ  ، اوقاتبرخی   باعث  عامل  تا  ندین  وبگاه  کاربران  ةتجربشود  ازجمل  هادر  شود.  مواجه  می  ةبا شکست  عوامل  به  این  توان 

وبگاه  .  (et al Sari ,.2018)  اشاره کرد آن    ةپیچیدها و طراحی  سایت عملکردهای تعاملی ضعیف، کمبود اطالعات موجود در وب

ملی    کتابخانة  هایوبگاه  مطرح است.ملی  دیجیتال در سطح   ایکتابخانه  منزلةایران بهملی    ةکتابخاندیجیتال سازمان اسناد و  کتابخانة  

  خدمات  ،گوناگون  آموزشی  سطوح  و  هاقومیت   سنین،  مختلف،  کشورهای  مردم   به  خود  آنالین   خدمات  و  دیجیتالی  هایمجموعه  با

 (. Alshahin, 2018)  است   مهم   وبگاه  مثبت   کاربری  تجربة  همچنین  و  کاربردپذیری  باالی  سطح  از  اطمینان  بنابراین  ؛دهندمی  ارائه

از    ةزیست  ةتجرب بیش  در  یکپژوهشگر  نشان می  ةاستفاددهه  کتابخانه،  این  از وبگاه  این وبگاه  کاربران  با  تعامل  در  کاربران  دهد 

این کتابخانه   ةدربارتفاوت مدل ذهنی کاربران و طراحان    به  ،هایی هم در این زمینه انجام شدهای دارند. پژوهشمشکالت عدیده

کاربران در    ةنقش( طی بررسی  13۹4)   بگلو یرجبعلاشاره کرده است.   کتابداران و    ةکتابخانافزارهای  نرم   ةمطالعشناختی طراحان، 

شناختی    ةاز نقشتر  پیچیده  را  شناختی طراحان  ةنقشایران،  ملی    ةدیجیتال سازمان اسناد و کتابخان  ةکتابخانافزار  دیجیتال ازجمله نرم

پژوهشگر در این پژوهش  . با توجه به اهمیت این موضوع،کردکید  أ تعنوان کرد و بر نزدیکی این دو دیدگاه  کاربران و کتابداران  

کتابخان   آنان شده برای  در تکمیل وظایف تعریف  «کاربرو عملکرد    تجربه»دیجیتال سازمان را براساس    ةقصد دارد کاربردپذیری 

 .  برجسته سازد را  تالیجید ةکتابخان  وبگاه یرو شی پ یهاچالش یکند و برخ یبررس

( طی 138۹)  یکوهبنان  یکاظم  و   لیمحمداسماعاست.  های مرتبطی در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده  پژوهش

با ایران   ی که ملی هشت کشور هایهای کتابخانهسایت ای کاربردپذیری وبارزیابانه، به ارزیابی مقایسه ةبا استفاده از شیو پژوهشی 

آبی   و  خاکی  مشترک  سیاههپرداختنددارند  مرز  پژوهش،  این  در  اطالعات  گردآوری  ابزار  محقق.    ةهمکه    بود  ساختهای 

بیش از نیمی از    ،شدهمطالعه   ةجامع های  سایت وبدر کمتر از نیمی از    دادند. نتایج نشان  نظر با آن سنجیده شدمدهای  سایت وب

 
1. Think/ like/ need 

2. Ali & Aasim 
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  پانزده رابط کاربر صفحات وب    ،( در پژوهشی13۹3)  یمتظهر  و   ینوروز  .شده است رعایت    های کاربردپذیریلفهؤ معیارها و م 

با استفاده از پژوهش   .کردندبررسی    را  دیجیتالی ایرانملی    ةمنظور پیشنهاد معیار برای رابط کاربر کتابخاندیجیتالی بهملی    ةکتابخان

ارزیابی شدرابط  وارسی   ةسیاه کاربر  دادها  یافته .های  به  نشان  انسجام  و  رابط، سادگی،  زبان  بیشمعیارهای  معیار  ت ترتیب  رین، و 

کتابخانهتکمبه  کاربر    کنترل در  میزان  بیشت  .انددیجیتالی رعایت شده  هایرین  در  اختصاصی  نشده  کتابخانه  رمعیارهای  ها رعایت 

همکاران   یزجیدیجالل  است. پ13۹6)  و  پژوهشی  طی  بریمایشی(  کتابخانه،  کاربردپذیری  معیارهای  وضعیت  بررسی  های  ای 

. کردندنامه استفاده  از یک پرسش  (شریفسه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی)  های دولتی شهر تهراندیجیتالی دانشگاه

مطلوبی قرار    های دیجیتالی مربوط به این سه دانشگاه در وضعیت نسبتاا پذیری، کتابخانهاز نظر معیارهای کاربرد  دادها نشان  یافته

به  13۹6)  ینارمنجدارند.   پژوهشی  مؤلفه ( طی  رعایت  میزان  سامانبررسی  در  کاربردپذیری  کتابخانه  ةهای  های عمومی  مدیریت 

ارزیابی مکاشفهکشور )سامان(   ارزیابی   منظور به.  پرداخت نیلسون    ةگانبراساس اصول دهو  ای  به روش  کتابدار   این  نفر  از چهار 

این   ةکتابخان در  الزم  تجارب  از  که  بودند  عمومی  برخوردار  نقشخصوص  شد.    در  استفاده  نشان  ارزیاب  ارزیابی  ادنتایج  در  د 

و کمترین امتیاز مربوط به مؤلفه »کنترل   »تطبیق بین نظام و جهان واقعی«  ةمؤلفباالترین امتیاز مربوط به    ،کاربردپذیری وبگاه سامان

ملی    ةکتابخانسازمان اسناد و    وبگاه کاربری در    ةبررسی تجرب( طی پژوهشی به  ب13۹۹)  همکاران  و  الوانکار .بودو آزادی کاربر«  

وجوی بافتی« و  های »پرساز روش  با استفادهایران  ملی  ایران، انتظارات و نیازهای کاربران هنگام استفاده از محتوای وب کتابخانه  

برخط    ةمشابه پرسشنام  ،ساختاریافته و به صورت مکالمه با کاربرنیم  ةوجوی بافتی« در قالب مصاحب. »پرسپرداختندتکمیل جمله  

فرعی درخصوص انتظارات و    ةمقول  48کلی و    ةمقول  ۹  ،آمدهدست هنتایج ب  .و توسط کاربران تکمیل شد  روی وبگاه قرار گرفت 

بتجربه وبگاه  در  کاربران  دادههای  پژوهش  .دست  نیز  کشور  از  خارج  انجام  در  مرتبطی  طی 200۹)  1راجرز است.    شدههای   )

ارزیابی به    کاربردپذیری.  پرداخت   2غربی   هند  دانشگاه  آگوستین  سنت   پردیس  اصلی   ةکتابخان  سایت کاربردپذیری وب  پژوهشی 

ایزو  و   یاکتشاف   های نامهپرسش.  شدند  استفاده  کاربر  رضایت  و  سودمندی  پذیری،یادگیری  اثربخشی،  ارزیابی  برای رهنمودهای 

  هاییچالش  .شد  استفاده  هابرای گردآوری داده  کارت   سازی مرتب   و  3کاربردپذیری  رسمی  آزمون  کانونی،  های گروه  خوداظهاری، 

 میعاص و    یعل   .شد  شناسایی کاربر    رابط   طراحی   در  هاییچالش  همچنین  و  کاربران  درک   ةنحو   و   سایت   اطالعات  معماری  در

پژوهشی    (200۹)  از  کاربران  نارضایتی  ةدهندنشان  نتایج.  کردند  بررسیرا    دیجیتالی  هایکتابخانه  کاربردپذیری  مسائلطی 

  خدمات   و  عملکرد  بررسی  برای  کاربردپذیری  ارزیابی  هایتکنیک  از   نویسندگان.  بود  شدهمطالعه   دیجیتال  ةکتابخان  کاربردپذیری

  سایت وب  برمبتنیدیجیتال    ة کتابخان  طی پژوهشی کاردبردپذیری  (201۹)  4میحل  .کردند  استفاده  ارائه کرده  دیجیتالة  کتابخان  رابط

  مندنیاز  عنصر  100  معلوم شد  تحقیق  طی.  را ارزیابی کرد   6کاربردپذیری  شاخص  لیست چک  از   استفاده  با   5میکروسکیل   ة کتابخان

  یافت   شده ارزیابی  سایت وب  در   ماندهباقی  عنصر  53  و  دارد  بررسی  یت قابل  عنصر  47  فقط  که  دارد   وجود  سایت در وب  ارزیابی

. کرد  ارزیابیرا  عربستان    ةبورسی  دانشجویان  دیدگاه  از  عربستان  دیجیتال  ةکتابخان  کاربردپذیری( طی پژوهشی  201۹)  7الغانم .  نشد
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  سطح   دربرابر  کنندهشرکت   سعودی  دانشجویان.  کرد  استفاده  کاربردپذیری  گیریاندازه  برای  جهانی  ابزار  یک  از  نویسنده

و    کوس.  داشت   وجود  هاآن   بین  در  خوبی  رضایت   سطح  و  بودند  طرفبی  عربستان  دیجیتال  ةکتابخان  رابط  در  بردپذیریکار

پژوهشی چگونگی2020) 1همکاران  و  سالمندان  ،نشاغال  دانشجویان،  آموزان،دانش)  نهایی  کاربران  مختلف  انواع  واکنش  ( طی 

  آزمون  انجام  با  هاپاسخ.  بود  آن  کاربردپذیری  ةدهندنشان  درمجموع  که  کردند  بررسیرا  ای  کتابخانه  هایسایت وب   به(  محققان

  هایگروه  داد  نشان  نتایج.  آمد  دست به  نامهپرسش  و  گزارش  وتحلیل تجزیه  بلنداندیشی،  پروتکل  ازجمله  کاربردپذیری،  رسمی

  مطالعه   ( طی پژوهشی به2022)  2پکر  و  دالورن.  یابندمی  دست   کارایی   و  اثربخشی  از  متفاوتی  سطوح  به  نهایی  ةکنندمصرف  مختلف

  چهار   منظور،  این  برای.  پرداختند  دیجیتال  هایکتابخانه  مقاالت  صفحات  از  استفاده  و  کاربردپذیری  ارزیابی  درمورد  اکتشافی

دیجیتالی   پژوهش.  کردند  بررسی  را  معروفکتابخانة  این    ردیابی   هایآزمون  وب،  هایرابط  این  کاربردپذیری  ارزیابی  برای  ،در 

 از   عاری  دیجیتالی  هایکتابخانه  مقاالت   صفحات  داد  نشان  وتحلیلتجزیه   از  آمدهدست به  نتایج.  شد  انجام  کنندهشرکت   30  با  چشم

 .نیستند استفاده و دسترسی مشکالت

پیشینه وبگاهها  مرور  کاربردپذیری  ارزیابی  کتابخانهاهمیت  بههای  را  میای  نشان  پژوهشخوبی  در  آنچه  کشور  دهد.  داخل  های 

اند  ها استفاده کردهسایت یست برای ارزیابی کاربردپذیری وبلی و چکهای کمّاست این است که اکثر مطالعات از روشگفتنی  

های  (. گرچه برخی روش13۹6  ،همکاران  و  یزجیدی جالل  ؛13۹3  ،یمتظهر  و   ینوروز   ؛138۹ ،یکوهبنان   یکاظم  و  لیمحمداسماع)

نیز مدنظر بوده است ) ری در کارب  ةتجربردپای    ،های خارجیدر پژوهش (.  ب13۹۹  ، همکاران  و  الوانکار  ؛13۹6  ،ینارمنجکیفی 

پژوهش .  (Dalveren & Peker; 2020, Kous et al.; 2009, Rogers ,2022)  شودبیشتر دیده میها  ارزیابی کاربردپذیری وبگاه

کتابخانة  کاربر و با تعریف یکسری وظایف مشخص در وبگاه  گام  بهگام  ةتر و برمبنای تجربحاضر تالش دارد تا با روشی ملموس

و    وضعیت عملکردهدف پژوهش، شناسایی  وبگاه بیشتر مشخص شود.    و نقاط کور  هاجلو رود تا به این ترتیب تاریکیدیجیتال،  

. اندانجام وظایف با آن مواجه  حین  ها و مشکالتی است که کاربران درو دشواری  برای کاربر  دیجیتال  ةکتابخانکاربردپذیری وبگاه  

 : خواهد دادپاسخ را اساسی زیر االت ؤ س ،برای رسیدن به این هدف ،حاضر پژوهش

ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و پیشرفته چگونه ملی    ة سازمان اسناد و کتابخان  تالیجید  ة کتابخان  ستمی س  کاربردپذیری  وضعیت.  1

 ؟ است 

  ایرانملی  ةسازمان اسناد و کتابخان تالیجید ةکتابخان  شده در وبگاهدر تکمیل وظایف تعریف انکاربر مشکالت   ها ودشواری. 2

 ست؟ یچ

 شناسیروش 
با توجه به    پژوهشگر  ،در این روش.  شداکتشافی )طرح موازی همگرا( انجام    ةآمیختاز نوع کاربردی و با روش    ،پژوهش حاضر

تفسیر نتایج هر دو    ةو در مرحل  کندوتحلیل میصورت مجزا تجزیه ها را به ی و کیفی را گردآوری و آن کمّ  هایداده   هدف تحقیق،

می ترکیب  همدیگر  با  دشوندرویکرد  گردآوری  مصاحبه،اده.  طریق  از  و  نامه،پرسش  ها  صورت    مشاهده  کاربردپذیری  آزمون 

کاربر  گرفت.   با  مصاحبه  ضمن  کتابخان  ةدربارابتدا  تعریف    ةعملکرد  او  برای  وظایفی  کاربران، دیجیتال،  حرکت  مسیر  تا  شد 
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و واژگان مبهم شناسایی شود. بعد از انجام وظایف،    1اصطالح نقاط دردبهها در مسیر و  ها، میزان سردرگمی آنمشکالت و چالش

با    تیرضا   زانیم   ، پروتکل آزمون کاربردپذیریدر  .  شدپذیری عناصر و وظایف سنجش  کاربردپذیری و یافت کاربران در ارتباط 

بهتر  یکی  2بلنداندیشی کاربران هن  یساختار ذهن  لی وتحلهیتجز  یها براکی تکن  نیاز  افکار  با س  گامو  انجام  است.    ستمیتعامل  در 

را درک  کتابخانة دیجیتالی  حیکمک کرد تا عملکرد صح پژوهشگربه استفاده شد. این پروتکل، پروتکل این شده، از وظایف تعریف

بندی طبقه)مراجعان(    یو مبتد  )کتابداران(   شرفته ی، به دو گروه کاربران پآزموندر    فیانجام وظا  یکاربران را برا  پژوهشگر،  .کند

مصاحبهد.  کر وظایف،  انجام  از  کنند. بعد  بیان  وظایف  انجام  روند  از  را  تفسیر خود  و  برداشت  تا  انجام شد  گروه  دو  هر  با  ای 

نامه  پرسش  کیو    فیاز وظا  فهرستی ،  شناختی(جمعیت االت  ؤ س )  آزموننامه پیشپرسش  کیشامل  آزمون کاربردپذیری    ،بنابراین

 بود.   )ارزیابی معیارهای کاربردپذیری( آزمونپس

ایران بودند که در دو گروه کاربران مبتدی و کاربران  ملی  کتابخانة  دیجیتال سازمان اسناد و  کتابخانة  کاربران  پژوهش شامل    ةجامع

کاربر    12تا    8آمیزی با  طور موفقیت توانند بههای کاربردپذیری میآزمون  ( معتقدند2000)  3لز یم  و  نیکستیدپیشرفته انتخاب شدند.  

  10)  نفر  20نظر در این پژوهش به  مدگیری هدفمند، نمونة  ، با استفاده از نمونهاطالعاتروش گردآوری  . متناسب با  شوندانجام  

)اعضا( و  ملی    ةکتابخانبران مبتدی از دو گروه کاربران حضوری تاالر رقمی  رگروه کا.  حدود شدمنفر پیشرفته(    10نفر مبتدی و  

ملی  دیجیتال به افراد از هر زمینه و مقطع تحصیلی و در سطح    ةبیرونی )غیراعضا( انتخاب شدند. ازآنجاکه کتابخان  ةبالقو کاربران  

می از  خدمت  شد  تالش  غیراعضا،  برون  ةبالقو   کاربرانکند  انتخاب  برای  شود.  استفاده  پژوهش  برای  نیز  )غیراعضا(    از سازمانی 

و از    گوناگونهای  متشکل از پژوهشگران حوزهای  نمونه. کاربران  شد  استفاده  4ی مجاز  مرجع  افزارنرم  یها پاسخ  و  پرسش  و یآرش

نیازهای  بودند    شهرهای مختلف تأمین  انتخاب  ردک استفاده میگاه  های گوناگون از وبخود در فعالیت   اطالعاتیکه برای  ند. برای 

  ةکتابخانکار با    ةتجرببار  یک  کمدست دیجیتال بود )کاربر باید    ةکتابخانکار با    ةتجرب، شرط ورود به آزمون، داشتن  پژوهش  نمونة

که    کرد، کاربران را از کتابدارانی انتخاب  خود  ةزیست  ةتجرببا توجه به    پژوهشگردرمورد کاربران پیشرفته،  .  دیجیتال را داشته باشد(

  بودند. ارتباط    درکتابخانة دیجیتال  با کاربران مبتدی )مراجعان حضوری و غیرحضوری(    عمدتاابودند و  دیجیتال آشنا    ةکتابخانبا  

 ایران برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.ملی  ةکتابخانرسانی کل اطالع ةکتابدار از کتابداران ادار ده ،بنابراین

کاربردپذیریانجام    منظوربه اجرا    مختلف  ةفیوظ  هشت پژوهشگر  ،  آزمون  برای  دیجیتال  در  را  پژوهشگر  .  کرد  یطراحکتابخانة 

پیچیدگیتالش کرد   از دشواری و  افراد خواو    کند  تعریفدر وظایف    را  سطوح متفاوتی  تا    ستهاز    های مشکالت و چالششد 

زمان  مدت(  1  ازجمله  ؛رفت درنهایت با سنجش چند مورد، کار پیش می  .ات خود را با صدای بلند بیان کنندیو نظرجو  و جست 

 .  االتؤ س از  کی( پاسخ به هر3 ؛جو وجست  ندیافرل ( ک 2  ؛(ثانیه )برحسب  رسیدن به پاسخ

 
1. Pain Points 

2. Think Aloud 

3. Dickstein & Mills 

4. https://ask.nlai.ir/login.aspx 
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فست    افزارنرم  دو  با استفاده از سیستم هم    ةمشاهد .کردرا با دقت مشاهده    او رفتار و عبارات    کاربر،  پژوهشگر حین انجام وظایفِ

کامپیوتر مشخصیشد  انجام  2اوکم  و  1استون  نظر گرفته شد و  کاربران    یبرا  ف یانجام وظا  منظوربه  .  مانیتور مجزایی برای در    از 

اخالق    وطول کشید    فرد  هر  برای  دقیقه  ۹0تا    45بین  انفرادی    استفاده شد. جلسات  را رصد کنداعمال کامپیوتر  پژوهشگر    اینکه

شرکت   پژوهش از  مجوز  اخذ  پاسخ  برایکنندگان  با  تصویری  و  صوتی  آنان  ا  هضبط  موافقت  از    شد.رعایت  و  کاربران  برخی 

ابزار   افزارهای ویدئوکنفرانس )اسکایپ( در آزمون شرکت کردند.غیرعضو نیز به دلیل حضور در شهرهای مختلف، از طریق نرم

( را در  ت یا )رض  یذهن  یارهای( و هم معفیدقت، مراحل انجام وظا  زانیعملکرد )زمان، م  یمطالعه هم عناصر کمّ  نیدر ا  یابیارزش

 گرفت. نظر 

های کیفی از  و برای تحلیل داده  3اس اسپیافزار اسنرمون کاربردپذیری از  کمّی حاصل از آزمهای  هدادو تحلیل    ندیبجمعبرای  

  و   ها، از روش تحلیل محتوای کیفیشده از مصاحبههای گردآوریوتحلیل دادهشد. برای تجزیهاستفاده    4ی ایافزار مکس کیودنرم 

)سازمانمقوله گروهدهی  بندی  )مشخصو  کدگذاری  و  کدها(  کدگذاری روشی  بندی  استفاده شد.  فرعی(  و  اصلی  کدهای  کردن 

طی فرایند کدگذاری، مفاهیم اصلی   (.13۹5،  همکاران  و  بگلو یرجبعل)  کندوتحلیل و تفسیر مهیا میها را برای تجزیهاست که داده

ها در  . براساس تشابه کدها، آنیافت  کدی اختصاص  ،و برای هریک از واحدهای مفهومی شدها شناسایی ها از دل مصاحبهو مقوله

 . گرفتندیک مقوله قرار 

شناسی استفاده شد. طی  بندی روشحاصل از پژوهش و تحلیل بهتر مسائل پژوهش از زاویههای  افزایش اطمینان به داده  منظوربه

به جمعروشاین   محقق  متفاوتگونهآوری  ،  کمّداده  های  اقدام  های  کیفی  و  رویکرد  کردی  این  یافتهدست به  برای.  های  آوردن 

نتایج    ل،مکمّ تقویت  و  داده  (.1386،  آقاپور  و   مانیا )است  مؤثر  تکمیلی  و صحت  استحکام  و    از  نیز  هاجهت  گوبا  معیارهای 

؛  13۹2،  همکاران  و   ییطباطبا)  7تأییدپذیریو    6پذیری پذیری، اطمینانند از: اعتبار، انتقالااستفاده شد. این معیارها عبارت  5لینکلن

با اختصاص زمان کافی برای جمع(.  13۹1،  زادهعباس اعتبار،  به  تفسیر دادهبرای دستیابی  با  مدرگیری طوالنی  از  هاآوری و  دت 

 .استفاده شد  آوری و تحلیل دادهمحقق در فرایند جمع   ةباری چندینهااعضا و خودبازبینیخودِ  مستمر و کنترل    ةمشاهد،  هاداده

اولیه    ها همراههمچنین متن کامل مصاحبه اولیه و طبقات  از متخصصان، محققان و    سهارزیابی در اختیار    برایبا کدگذاری  نفر 

برخوردار بودند، قرار گرفت تا نظر تخصصی و کارشناسی خود را در   الزم  ةتجربکه از    ،شناسیعلم اطالعات و دانش  ةرشتاساتید  

انتقال یافته  ها تحلیل داده  ةزمین رک  با مدا  کنندگانها تالش شد از اصل حداکثری تنوع مشارکت ارائه دهند. برای افزایش قابلیت 

با    .ها استفاده شودآوری دادهبرای جمع  تحصیلی متفاوت و از شهرهای مختلف های غنی و دقیق و توصیف  یافته  ةارائهمچنین 

پذیری، ضمن ثبت و ضبط تمامی  اطمینان  رفت. برایباال  پذیری  قابلیت انتقال  کردند  گزارش  کنندگانمشارکت   که   یجامع از تجارب

 
1. Faststone 

2. oCam 

3. SPSS 

4. MaxQda 

5. Guba, Lincoln 

6. Dependability 

7. Confirmability 
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کنندگان  های مشارکت نویسنده مراحل کدگذاری و نقل قول  های کار،برداری در تمامی گامیادداشت   مشاهده و  جزئیات پژوهش و

  های ها و مستندات در فرایند پژوهش، بازبینی. تأییدپذیری نیز از طریق مستندسازی و حفظ تمامی گامکرددبازنگری  بار  چندینرا  

متن مصاحبهداده  ةبارچندین و فرعی شناساییمقولهکدها و  کردن  و ردوبدل  هاهای خام و  و   متخصص  سهبین  شده  های اصلی 

 .ها تأیید شودگیریحاصل شد تا توافق بر روی تصمیمارزیاب بیرونی  

 های پژوهش یافته
کاربران    70 این پژوهش، حداقل مدرک کارشناسی  شدهمطالعه کتابخانة دیجیتال  درصد  کاربران مبتدی داشتند  ارشددر  از  . برخی 

کردند. این  میاستفاده  کتابخانة دیجیتال  نبودند و صرفاا از امکانات وبگاه  کتابخانه  کننده در این پژوهش، عضو  )مراجعان( مشارکت 

پایین یا  لیسانس  کاربران مبتدی )مراجعان( اصالا به سازمان مراجعه نکرده    30تر داشتند.  افراد غیرعضو، مدارک تحصیلی  درصد 

وی،  های تهران، خراسان رضکنندگان در پژوهش از استانکردند. مشارکت میاستفاده  کتابخانة دیجیتال  بودند و از راه دور، از وبگاه  

 آذربایجان شرقی، فارس و یزد بودند.  

ملی ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و    ةکتابخانسازمان اسناد و  کتابخانة دیجیتال    ستمیس  کاربردپذیری  پرسش اول: وضعیت

 ؟پیشرفته چگونه است

کند.  برآورده می  کاربران رااهداف    تالیجید  ةکتابخان  ستمیچه اندازه سمشخص شود    کهبود    نیا  الؤ ساز طرح این  پژوهشگر  هدف  

آزمون  پژوهشگر    ،کاربران  یازهایتجارب و نو همچنین بررسی    دیجیتال  ةکتابخان  ةسامانردپذیری  پذیری و کاربیافت   سنجش  یبرا

با    کاربردپذیری گروه  را  دو  پیشرفته  کاربرانهر  و  شد.  ه  وظیف  هشت منظور  بدین ؛  دادانجام    مبتدی  تعریف  کاربر  وظایف برای 

دیجیتالی    ةیافتن نسخ.  2کاربر جدید؛    منزلةبهنام  و ثبت کتابخانة دیجیتال  ورود به وبگاه  .  1ترتیب عبارت بودند از:  شده بهتعریف

 توان   بر  ارتفاع  در  نیتمر  ریتأث  یبررسنامه با عنوان  دیجیتالی پایان  ةیافتن نسخ.  3محمدعلی اصفهانی؛    ةترجم  شب   کیهزارو کتاب  

استفاده از فهرست مندرجات   ةمرحل روی تا نگارش حمزه سعادتمند و پیش ،انسالیم مردان یکیولوژیزی ف عوامل  از یبرخ و یهواز

دیجیتالی.  5؛  40  ةشمار  ،نیالمتحبلروزنامه  یافتن  .  4نامه؛  پایاناین   منبع  هرگونه  کتابخانه    یافتن  در  مرتضی  »  ةدربارموجود 

پژوهشگر    .آنالینصورت  گو با یک کارشناس بهوگفت .  8اصلی وبگاه؛    ةصفحرفتن به  .  7گزارش مشکل در وبگاه؛  .  6؛  «مطهری

بر    کاربردپذیری  آزمون تمرکز  با  کاربران    یزمانمدترا  تعریفکه  وظایف  انجام  کردنددر  سپری  د  شده  سپس   د.اانجام 

هر  شرکت  ارزنمره  اینامهپرسش در    5تا    1  کرتیل  اسیمق  بارا    وظیفهکنندگان  تا  کردند  آ  یابیگذاری  که  در    افتنی  ایکنند  آن 

  مشاهدهشده  کنندگان به تفکیک کاربران در وظایف انجامساختار زمانی شرکت   ،1در جدول    .ری خ   ایآسان است    کنونی  یمعمار

 شود. می

   یر ی)مراجعان( در آزمون کاربردپذ یکنندگان مبتدشرکت  یزمان ساختار -1 جدول

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر زمان  حداقل زمان   وظایف 

 42/66 71/70 210 28 عضویت قبلی  کاربر مبتدی  1 ةوظیف

 13/171 67/376 574 26۹ کاربر جدید 

 103/4۹ 33/57 120 10 عضویت قبلی  کاربر پیشرفته 

 617/۹1 50/403 4۹6 285 ر جدید ب کار
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 انحراف معیار  میانگین  حداکثر زمان  حداقل زمان   وظایف 

 44/57 80/178 300 104 کاربر مبتدی  2وظیفة 

 400/۹8 10/170 270 16 کاربر پیشرفته 

 13/57 70/166 277 ۹2 کاربر مبتدی  3وظیفة 

 584/58 40/132 220 51 کاربر پیشرفته 

 13/74 20/142 260 23 کاربر مبتدی  4وظیفة 

 ۹40/74 132 252 37 کاربر پیشرفته 

 10/70 20/203 338 134 کاربر مبتدی  5وظیفة 

 011/7۹ 30/15۹ 30۹ 67 کاربر پیشرفته 

 41/20 10/27 58 2 کاربر مبتدی  6وظیفة 

 238/3۹ 50/47 134 5 کاربر پیشرفته 

 83/17 80/18 55 2 کاربر مبتدی  7وظیفة 

 025/37 20/36 102 5 کاربر پیشرفته 

 35/34 10/26 ۹5 2 کاربر مبتدی  8وظیفة 

 055/2 6 10 3 کاربر پیشرفته 

 

نام کنند. هدف  ثبت در سایت    یاشوند  کتابخانة دیجیتال  کنندگان خواسته بود تا وارد سایت  مشارکت ، پژوهشگر از  1  ةوظیفدرمورد  

نام  ثبت دهد  وظایف نشان میهای انجام  نام کاربران وجود داشت. توجه به میانگینثبت ر کشف موانعی بود که در مسیر  گپژوهش

بیشترین زمان را به خود در بین کاربران پیشرفته    ثانیه  403  در بین کاربران مبتدی و با بیش از  ثانیه  367/ 67کاربر جدید با بیش از  

  2و  5 وظایف  کند.دقیقه زمان صرف می 6طور میانگین بیش از نام در یک سامانه بهثبت کاربر برای  هر یعنی  ؛اختصاص داده است 

پیشرفته  میاندر   و  مبتدی  است.    ،کاربران  داده  اختصاص  به خود  را  وظایف  تکمیل  زمان  یا    بودنتکمیل  ،2در جدول  بیشترین 

 : شودمشاهده میکاربران  میان های ناموفق در شده و میزان تالشوظایف تعریف نبودنتکمیل

 های ناموفق در اجرای وظیفه در بین کاربران مبتدی و پیشرفته شده و مجموع تالشوظایف تعریف  نبودنیا تکمیل بودنتکمیل -2جدول 

تکمیل وظیفه    وظایف 

 )درصد( 

ناموفق در تکمیل  

 وظیفه )درصد( 

 جمع های ناموفقتالش

 10 3 20 80 کاربر مبتدی  1وظیفة 

 10 2 30 70 کاربر پیشرفته 

 10 10 40 60 کاربر مبتدی  2وظیفة 

 10 21 20 80 کاربر پیشرفته 

 10 6 30 70 کاربر مبتدی  3وظیفة 

 10 11 10 ۹0 کاربر پیشرفته 

 10 6 10 ۹0 کاربر مبتدی  4وظیفة 

 10 15 10 ۹0 کاربر پیشرفته 

 10 10 20 80 کاربر مبتدی  5وظیفة 

 10 6 10 ۹0 کاربر پیشرفته 
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تکمیل وظیفه    وظایف 

 )درصد( 

ناموفق در تکمیل  

 وظیفه )درصد( 

 جمع های ناموفقتالش

 10 3 10 ۹0 کاربر مبتدی  6وظیفة 

 10 3 0 100 پیشرفته کاربر 

 10 0 0 100 کاربر مبتدی  7وظیفة 

 10 6 0 100 کاربر پیشرفته 

 10 1 0 100 کاربر مبتدی  8وظیفة 

 10 0 0 100 کاربر پیشرفته 

 

در بین کاربران پیشرفته   3 ة( و وظیف%40کاربران مبتدی ) میاندر   2 ةوظیفدر تکمیل وظیفه، در  نیافتنمیزان توفیق، 2جدول مطابق 

جزو وظایفی بودند که موفقیت تکمیل در آن بیشتر و    8و    7و    6( بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. وظایف  %30)

های ناموفقی است که در تکمیل وظایف کاربران  های ناموفق جمع تالشهای ناموفق در آن پایین بود. ستون تالشمیزان تالش

تا  تجربه شد.   کاربران خواسته شد  از  از تکمیل وظایف  آسانی»پس  در طیف    «میزان  را  کنند گزینهپنجتکمیل وظایف  تعیین    ای 

 . (3)جدول 

 کاربران مبتدی  میانآسانی و سختی تکمیل وظایف در  -3جدول 

 بسیار سخت  سخت   متوسط  آسان  بسیار آسان  کاربران  وظایف 

درصد   فراوانی   

 فراوانی 

درصد   فراوانی 

 فراوانی 

درصد   فراوانی 

 فراوانی 

درصد   فراوانی 

 فراوانی 

درصد   فراوانی 

 فراوانی 

 20 2 30 3 0 0 10 1 40 4 کاربر مبتدی  1وظیفة 

 20 2 30 3 0 0 10 1 20 2 کاربر پیشرفته 

 10 1 0 0 60 6 20 2 10 1 کاربر مبتدی  2وظیفة 

 40 4 30 3 10 1 20 2 0 0 کاربر پیشرفته 

 20 2 10 1 10 1 20 2 40 4 کاربر مبتدی  3وظیفة 

 10 1 10 1 30 3 40 4 10 1 کاربر پیشرفته 

 40 4 10 1 10 1 20 2 20 2 کاربر مبتدی  4وظیفة 

 30 3 20 2 20 2 0 0 30 3 کاربر پیشرفته 

 30 3 10 1 30 3 20 2 10 1 کاربر مبتدی    5وظیفة 

 20 2 50 5 0 0 30 3 0 0 کاربر پیشرفته 

 10 1 10 1 0 0 30 3 50 5 کاربر مبتدی  6وظیفة 

 30 3 20 2 0 0 10 1 40 4 کاربر پیشرفته 

 0 0 0 0 30 3 0 0 70 7 کاربر مبتدی  7وظیفة 

 40 4 10 1 20 2 10 1 20 2 کاربر پیشرفته 

 0 0 20 2 30 3 10 1 40 4 کاربر مبتدی  8وظیفة 

 0 0 20 2 30 3 10 1 40 4 کاربر پیشرفته 
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  8  و  3  ،7،  6اند. همچنین وظایف  را سخت و بسیار سخت ارزیابی کرده  5و    4  و  1یف  اکاربران مبتدی تکمیل وظ  ،3طبق جدول  

کرده ارزیابی  پیشرفته، تکمیل    70اند.  را آسان و بسیار آسان  کاربران  کرده  2  ةوظیفدرصد  گزارش  اند.  را سخت و بسیار سخت 

میانگین کلی    ،4. در جدول  اندکردهرا سخت و بسیار سخت ارزیابی    7و    6و    4و    1درصد کاربران پیشرفته نیز تکمیل وظایف   50

؛  1ها در طیف لیکرت )بسیار آسان=  . میانگینشودمشاهده میظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران  میزان سختی و آسانی تکمیل و

 . ( آورده شده است 5؛ بسیار سخت= 4؛ سخت= 3؛ متوسط= 2آسان= 

میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران -4جدول   

1وظیفه   2وظیفه   3وظیفه   4وظیفه   5وظیفه   6وظیفه   7وظیفه   8وظیفه    

70/2 میانگین   35/3  60/2  25/3  45/3  45/2  50/2  25/2  

525/1 انحراف معیار   22/1  3۹/1  65/1  27/1  66/1  60/1  2۹/1  

 

و  سخت   2  ةوظیفو    5  ةوظیف  ،4جدول  طبق   وظایف  است.  آسان  8  ةوظیفترین  شده  عنوان  کاربران  دیدگاه  از  وظیفه  ترین 

کتابخانة  ابعاد کاربردپذیری وبگاه    ةدرباراز کاربران  شده  افت یبازخورد در  دارای سختی متوسط به باال هستند.   ، 3های باالی  میانگین

 . ارائه شده است  5در جدول بهترین حالت(   5بدترین حالت و  1) 5تا  1در یک طیف دیجیتال 

 دیجیتال   ة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخان ةپیشرفته درباراز کاربران مبتدی و شده افتیدربازخورد   -5جدول 

 انحراف معیار  میانگین  نوع کاربر ها لفهؤم

 /.66 3 مبتدی  وبگاه از استفاده سهولت

 05/1 30/2 پیشرفته 

 13/1 2/80 مبتدی  (  وبگاه)چیدمان عناصر اطالعاتی در  وبگاهدهی اطالعات سازمان 

 1/05 1/70 پیشرفته 

 82/. 3/30 مبتدی  گذاری و برچسب وبگاه در کاررفتههب   اصطالحات

 85/. 2/50 پیشرفته 

 1/17 2/60 مبتدی    بصری نظر از جذابیت وبگاه

 0/73 2/10 پیشرفته 

 1/26 3/60 مبتدی  ( خطاها) وبگاه  در اشتباهات  جبران خطاها و

 1/07 2/40 پیشرفته 

 ۹4/. 2/۹0 مبتدی  وبگاه   از رضایت

 ۹4/. 2/30 پیشرفته 

 1/33 3/70 مبتدی  وبگاه  از استفاده هنگام شدنگم احساس

 1/16 2/70 پیشرفته 

50/2 مبتدی  راحت وبگاه  پیمایش )مرور(  87./  

50/3 پیشرفته   08/1  

05/3 مبتدی  جمع  02/1  

43/2 پیشرفته   85./  
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از    ،5جدول  نتایج  طبق   )  ةنمرکاربردپذیری  های  لفهؤ م برخی  نکرده است 3متوسط  دریافت  نیز  را  اطالعات سازمان  مثالا  ؛(  دهی 

با میانگین   از نظر بصری، با میانگین    1/ 70وبگاه    از دید کاربران پیشرفته در شرایط مساعدی قرار ندارد.   2/ 10و جذابیت وبگاه 

میانگین پیشرجمع  کاربران  و  مبتدی  کاربران  گروه  دو  در  پایینها  و  متوسط  در شرایط  را  وبگاه  نشان فته وضعیت  متوسط  از  تر 

 : شودمشاهده می 6دهد. با توجه به اهمیت باالی رضایت کاربر از وبگاه، میزان رضایت دو گروه کاربران در جدول می

 دیجیتال   ة میزان رضایت کاربران مبتدی و پیشرفته از وبگاه کتابخان -6جدول 

 ناراضی رضایت کم نظری ندارم  راضی بسیار راضی   مؤلفه 

 %  20 0 %  50 %  30 0 مبتدی  رضایت کلی از وبگاه

 %  20 %  40 %  30 %  10  پیشرفته 

 

نتایج جدول   مبتدی و    30  ،6طبق  کاربران  در وبگاه    10درصد  از عملکرد خود  پیشرفته  کاربران  دیجیتال  درصد  اظهار کتابخانة 

 رضایت کردند. 

سازمان اسناد و کتابخانة دیجیتال    شده در وبگاه کاربر در تکمیل وظایف تعریفمشکالت    و  هادشواری.  2پرسش اساسی  

 ست؟یچ ملی ایران ةکتابخان

کننده )در فرایند پروتکل بلنداندیشی( بررسی شد و پژوهشگر  مشارکت کاربر    20های  و گفته  هامصاحبه  این پرسش،برای پاسخ به  

  12در قالب  کتابخانة دیجیتال  کاربران در    ةشدهای تجربهها و کاستیدشواری  .را شناسایی کرد  کاربرانی  هانکات مشترک بین گفته

 ارائه شده است:  7کد خالصه شد که در جدول  452مقوله و 

 اند تجربه کرده دیجیتال  ة کتابخانکاربران در  ی که های ها و کاستی دشواری  -7جدول 

 فراوانی کدها  ها زیرمقوله  ها مقوله 

پیچیدگی  

 فرایندها 

 36 جوی منابع وفرایند پیچیده جست

 37 نام ثبتفرایند 

 55 جو وانتخاب فیلدهای جست

 ۹0 ها و مفاهیم وبگاهدرک نامطلوب از برچسب

 46 چیدمان عناصر وبگاه 

 44 ها افزونگی و تعدد گزینه

 35 ظاهر بصری وبگاه 

 26 بازیابی نامطلوب 

 25 دیجیتال  ةمشکالت فنی کتابخان

 16 ناهماهنگی و عدم یکدستی 

 14 محدودیت مجموعه و دسترسی 

 14 اتالف وقت کاربر 

 8 تنوع قالب منابع 

 6 نمایش شیء دیجیتال 
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 فراوانی کدها  ها زیرمقوله  ها مقوله 

 452 جمع

 

کد از مجموع کدها به پیچیدگی فرایندها اختصاص دارد. بیشترین مشکل مربوط به فیلدهای   128دهد  نشان می  7نتایج جدول  

ها و مفاهیم وبگاه با  کد( گزارش شده است. درک نامطلوب از برچسب   55)با  کتابخانة دیجیتال    ةسامانجوی پیشرفته در  وجست 

کاربران    دستبهمنظور تکرار مشکل  بهصرفاا  کدها    فراوانی   های بعدی قرار دارد.کد در رتبه  46کد و چیدمان عناصر وبگاه با    ۹0

 شود: اشاره می اندکرده  گزارش کاربران که یهایصورت جزئی به مشکالت و چالشدر ادامه به. شده است  ذکرمتعدد 

اند که عبارت   را برشمردندکتابخانة دیجیتال  کاربران در این مقوله سه پیچیدگی عمده در استفاده از وبگاه    . پیچیدگی فرایندها:1

 جو. وفیلدهای جست  نام؛ وجوی منابع؛ پیچیدگی فرایند ثبت وجست  ةپیچید: فرایند از

کاربرپسندی   ةدربارکاربران حین انجام وظایف از پیش تعیین شده، نکات مهمی را    ةمشاهد  :منابع  یجوو جست  دهیچیپ  ندهی فرا  -

جست  فرایند  کاربرپسندنبودن  وو  و  پیچیدگی  کاربران،  وظایف  تکمیل  در  اساسی  مشکالت  از  یکی  کرد.  روشن  منابع  جوی 

بودن انتخاب از  پیچیدهجوی پیشرفته،  وجست   ةصفحبودن  ، شلوغشرفتهیپ  یجو وجست   ةدیچیپ  ستم یسجوی پیشرفته بود.  وجست 

نوعی  ةدرختوار» ارتباط  «مستند  باکسو  بین  در  حرکت  دشواری  آن،  با  کاربر  باکسوهای جست نگرفتن  وجود  متعدد جو،   های 

صفح  جوو جست  جست وجست   ةدر  فیلدهای  با  کاربر  ناآشنابودن  پیشرفته،  جست وجوی  تنوع  وبگاهوجو،  تغییر    هاجوهای  و 

 ها را تجربه کرد.جو ازجمله مشکالتی بود که کاربر آنوصفحه با هر نوع جست 

در  ثبت   ةمرحلدر  نام:  ثبت  ند ی فرا  - کاربر  دیجیتال  ةساماننام  »واردکردن    ،کتابخانة  در  متعددی  رمز    ةشناسمشکالت  و  کاربری 

ورود به سایت و    ةفلسفاطالعی کاربر از  شد. مشکالت در این زمینه از بی  شناسایینام« و »فراموشی رمز عبور«  عبور«، »فرایند ثبت 

جمله مشکل در واردکردن تاریخ  نام ازنبودن فرم ثبت نام و دوستانهبودن فیلدهای غیرضروری فرم ثبت نام در سامانه، طوالنیثبت 

نکردن  ل کشور برای احراز هویت، عملابا ثبت احو کتابخانة دیجیتال    ةساماناطالعی از ارتباط  نام، بیبربودن فرایند ثبت تولد، زمان 

   در ارسال رمز حکایت دارد.خیر أتفراموشی رمز عبور یا 

کاربر  توان به سردرگمی  می  تجربه کرده   کتابخانة دیجیتال  ةپیشرفتجوی  ودر جست   کاربر  ی کهاز مشکالت:  جووجست  یلدهایف  -

توجهی به فیلدهای  ها، بیبودن بسیاری از آن)حدود صد فیلد در هر منبع( و ناملموس  جوی پیشرفتهوست با فیلدهای طوالنی ج 

جو  وفیلدها با تغییر نوع منبع و پریدن کلیدواژه با تغییر فیلد جست ها، فیلدهای از پیش تعیین شده، تغییر  مهم در ترتیب آوردن آن 

 اشاره کرد. 

برچسب2 از  نامطلوب  درک  وبگاه:.  مفاهیم  و  واژه  ها  وبگاه،  در  کتابداری  تخصصی  اصطالحات  از  و  استفاده  ناملموس  های 

نبود توضیحات کافی   این  برچسب   ةدربارانتزاعی و  نبود راهنمای جامع در  بیشتر، تفکیک جزئی  ها،  پرداختن به جزئیات  زمینه، 

 مطلوبی از پیمایش وبگاه نداشته باشد.   ةتجربشد کاربر میدادن وبگاه ازجمله مشکالتی بود که باعث منابع و پیچیده جلوه

ها، شلوغی  نی گزینهراستانبودن عناصر اطالعاتی وبگاه )ازجمله خانه و راهنما( و پراکندگی و فراواهم  . چیدمان عناصر وبگاه:3

کاربری    ة تجربول  اص  نکردن ازاستفادهید کاربر عادی،  اصلی از د   ةصفحبودن عناصر آمده در  اصلی و غیرضروری و اضافی  ةصفح

بودن اولویت و برجستگی عناصر مهم، مانور وبگاه بر  رنگاصلی، کم  ةصفحسازی در آوردن منوهای  ازجمله اصل تقطیع و ساده
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چیدمان عناصر اطالعاتی در   ةدربارکاربران  بود که    یازجمله مشکالت  «مستند نوعی  ةدرختوار»کردن انواع منابع در قالب  فهرست 

 . کرده بودند  گزارشوبگاه  

جوی  وکاربری مطلوب نداشت عبارت بود از: جست   اما  ،ازجمله عناصری که در وبگاه وجود داشت   ها:. افزونگی و تعدد گزینه4

درون یا  متن  گزینتمام  منابع،    ةمتنی،  ثبت  دور،  راه  کاربران  برای  در  گذارنشانه  و  شناسنامه  جو،وجست »  هاینهیگز»دانلود«  ی« 

گزینه  ةمرحل دیجیتال،  منبع  »نمایش  در  هاتازه»   و  «دهایپربازدهایی همچون  گزینه  ةصفح«  »اصلی،  و های  لیست، جدول  گالری، 

جست   «گراف نتایج  نمایش  گزینهودر  وجود  »  یهایجو،  آوردنودر جست   «منسوخ  و  معتبر  یاعتبارسنج  ت یوضعهمچون   جو، 

 در انتخاب فرمت و قالب منبع.   «کالی چم و دئو یو ،یمتن  ،یچندبخش مدل ،یکاربرد ةبرنام  فرمت،  انتخاب» مثل ییلدهایف

عبارت بود از: تغییر    ،گذاشت میکاربران نیز تأثیر    ةاستفادکیفیت    درکه گاهی    ،ظاهر بصری و زیبایی وبگاه  . ظاهر بصری وبگاه:5

ها،  نامناسب آنها و ترکیب رنگ  بودن فونت گزینهکوچک،  («از ما بپرسید»ة  گزین)   بار استفاده  ها بعد از یکرنگ برخی از گزینه

در   منوها  در    ة زمینحضور  شطرنجی  و  در    یبصر  یآلودگ اصلی،    ةصفحهاشورخورده  تصاویر  مشکل    ةصفحچرخش  اصلی، 

 اصلی از نظر بصری.  ةصفحجذابیت کم  شلوغی و ها،کدنویسی برخی گزینه

نامطلوب:  6 بازیابی  بازیابی  اندمطرح کرده  کاربران  ی کهاز دیگر مشکالت.  منابع طی جست ،  از ونامطلوب  جو، بالتکلیفی برخی 

جوی تمام متن وشناختی آنها و بازیابی نامطلوب جست منابع دیجیتال در سامانه و نبودن منبع دیجیتال منتسب به اطالعات کتاب

 گزارش شد. 

کاربر    ای کههکلیدواژدیجیتال در ارسال پیام فراموشی رمز عبور، پریدن  ة کتابخان ةسامانمشکل  دیجیتال: ة کتابخان. مشکالت فنی 7

ها با کلیک بر روی آن، مشکل ، تغییر فونت برخی گزینهوارد کرده  جو وجوی پیشرفته با تغییر فیلد جست وهای جست در باکس

 .اندکردهگزارش کاربران  است که جو ازجمله مشکالت فنیوجست  هایحرکت در بین باکس

های نمایش  تنوع قالب  اند از:اند عبارتدر این زمینه گزارش کردهمشکالتی که کاربران  از جمله: نبودن. ناهماهنگی و یکدست8

و   بوردیک   نوعها، تأثیر در نمایش فایل ورد افزارنرمهای متفاوت تفاوت ویرایش(، غیرهمنابع در سامانه )ورد، پی.دی.اف.، اسکن و 

  کاربر برای نمایش منبع  ی کهشده، تأثیر نوع مرورگرمیزان نتایج بازیابی در تاالر رقمی متفاوتهای ستمی س در تایپ کلیدواژه

 . »دانلود«( ةجمله گزین بودن برخی منوها برای کاربران بیرونی بدون کاربری خاص )ازفعالو  کند،استفاده می

های  کافی برای گردآوری مجموعه  ةاراددیجیتال، نبود    ةمجموعهای دسترسی و  محدودیت . محدودیت مجموعه و دسترسی:  9

 .اندکردهگزارش کاربران  ی است کههای آزاد از جمله مشکالتنسبت دانشگاهبههای دولتی  های دانشگاهنامهدیجیتال، کمبود پایان

ازجمله فراموشی رمز عبور، سفارش    ؛نبودن بسیاری از فرایندهای انجام کار در وبگاهبربودن و روشنزمان . اتالف وقت کاربر:  10

وبگاه،   پشتیبانی  در  سریع  تعامل  مشکل  منبع،  از  بخشی  درخواست  منبع  و  نمایش  و  منبع  تورق  در  وقت  مهماتالف  ترین از 

 .  دکردنمشکالتی بود که کاربران بیان 

منابع:  11 قالب  تنوع  که.  دیگر مشکالتی  مطرح    کاربران  از  منابع    وحدت فرمت   نبود  اندکردهمکرر  قالب  در وبگاه ارائهو    شده 

(Word ،Tif ،Image)  کند.میاست که بالتکلیفی و استفاده از منابع را برای کاربران راه دور با مشکل مواجه 

منبع دیجیتال، لزوم اسکرول متعدد برای نمایش یک صفحه در    قیدقی  فیک   کنترلو    یینهای  زیممنبود  . نمایش منبع دیجیتال:  12

گذاری( در صفحه  و نشانه  فهرست   و  جو وجست بالتکلیف )های متعدد  منبع و نیز گزینه  تورق  و  صفحه نمایش، مشکالت نمایش
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 .کرده بودندگزارش  کاربران ی است که، از مشکالتکنندنمایش که عمل نمی

کنار مشکالت مطرح درباردر  کتابخان  ةشده  متعددی  ویژگیکنندگان  مشارکت دیجیتال،    ةوبگاه  مثبت  ازجمله    کردند؛ذکر    راهای 

شده، حذف موانع فیزیکی و امکان استفاده برای کاربران  اعتماد به محتواهای وبگاه و ارزشمندبودن محتوای ارائهبودن وبگاه،  ملی

جوی  ونسبت جست جوی ساده بهوبودن جست گویی خدمات مرجع مجازی و قویصرفه بودن، سرعت در پاسخبهمقرونراه دور،  

 پیشرفته.  

 گیریبحث و نتیجه 
سازمان  کتابخانة دیجیتال    ستمیس  در استفاده ازکاربر    ةتجرب  آزمون  یبرا  آزمون کاربردپذیریاز روش    پژوهش حاضرپژوهشگر در  

و   تعریف    ایرانملی    ةکتابخاناسناد  استفاده    فیوظا  یبرخبا  آزمون.  کردمهم  زمان  کاربردپذیری  پژوهشگر  بر  تمرکز  با  که    یرا 

   د.اانجام د سپری کردندشده در انجام وظایف تعریفکاربران 

؛ نام کاربر جدید بیشترین زمان را به خود اختصاص دادنشان داد ثبت   انجام وظایف کاربران مبتدی و پیشرفتههای  توجه به میانگین

زمان زیادی مدترسد  میکند که به نظر  میدقیقه زمان صرف    6طور میانگین بیش از  نام در یک سامانه بهکاربر برای ثبت   هریعنی  

های دو گروه کاربران مبتدی و پیشرفته مبین این واقعیت است که کاربران پیشرفته در انجام وظایف خود  میانگین  ةمقایساست.  

نشان دیگر  یکها با  آن ة  مقایسکاربر مبتدی و پیشرفته و  های ناموفق در بین دو گروه  توجه به تالش   زمان بیشتری را صرف کردند.

(.  4و    3و    2ویژه در وظایف  بهنسبت کاربران مبتدی بیشتر بود )بهکاربران پیشرفته )کتابداران(    میانهای ناموفق در  میزان تالش  داد

به این نکته رسید که کاربران پیشرفته    کردندمی  تکمیلشان را  وظایف  کاربران  اینکه  مشاهدات خود در حین  ةپژوهشگر نیز در مرحل

استراتژیبه)کتابداران(   تصو سبب  و  جست رها  از  که  انجام واتی  در  داشتند  تمایل  کتابداران  بودند.  ناموفق  بیشتر  داشتند  جو 

های ناموفق  تالش   شد میزانمیجوی پیشرفته استفاده کنند. همین تصور، باعث  وجوی ساده از جست وجای جست بهجو،  وجست 

های ناموفق  کتابخانه دیجیتال آشفتگی زیادی داشت و یکی از دالیل باالرفتن تالش  ةپیشرفتجوی  وچراکه جست   ؛ها بیشتر شودآن 

  برخی شدند. می جیکردند و گمی دایخود مشکل پ ی جو و کردن جست لتر یاز کاربران هنگام ف  یبرخکتابداران نیز همین بود.   میاندر 

کاربران دلنیز    از  تکم  شرفتهی پ  یجو و جست پیچیدگی    لیبه  به  در  نبودند  وظیفه  لیقادر  نیز  200۹)  میعاصو    یعلپژوهش  .  تا ( 

خوب بود،    اریبسها  داده  افتنیهمچنین  و  کردند  گذاری میجایجو  ودر قسمت جست   راوجو  پرسعبارت  ای که کاربران  مرحله

 .شدندمی جیرفتند، گنتایج می یسازو مرتب  لتریف ةصفحبه  جویان دانش یاما وقت

داد   نشان  کاربران  گروه  دو  تفکیک  بدون  وظایف  تکمیل  آسانی  و  میزان سختی  کلی  ین  ترسخت   2  ةوظیفو    5  ةوظیفمیانگین 

از کاربران مبتدی و پیشرفته شده  افت یدربازخورد  ترین وظیفه از دیدگاه کاربران هر دو گروه بوده است.  آسان   8  ةوظیفوظایف و  

کار، راحتی پیمایش، جذابیت سایت،  تمندیرضا  زانیم)کتابخانة دیجیتال  معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه    ةدربار ی، سهولت 

و   اطالعاتی  عناصر  از  غیره چیدمان  برخی  داد  نشان  )  ةنمرکاربردپذیری،  های  لفهؤ م(  نکرده3متوسط  دریافت  نیز  را   مثالا  ؛اند( 

سهولت    ،در این میان  از دید کاربران پیشرفته در شرایط مساعدی قرار ندارد.و جذابیت وبگاه از نظر بصری  دهی اطالعات  سازمان

ها در دو گروه کاربران  ها نیازمند واکاوی و بررسی است. جمع میانگینلفهؤ استفاده از وبگاه، پیمایش راحت در وبگاه و دیگر م

پایین و  متوسط  شرایط  در  را  وبگاه  وضعیت  پیشرفته،  و  داد.مبتدی  نشان  متوسط  از    یکاظم  و  لیمحمداسماعپژوهش  در    تر 

حاضر،  (  138۹)  یکوهبنان پژوهش  وببرخالف  از  نیمی  از  کمتر  جامعسایت در  و  شدهمطالعه  ةهای  معیارها  از  نیمی  از  بیش   ،
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کاربردپذیریلفهؤ م شده    های  پژوهش  بودرعایت  در  نیز  13۹6)  همکاران  و   یزجیدیجالل.  نشانیافته(  معیارهای    داد   ها  نظر  از 

کتابخانه دانشگاه  کاربردپذیری،  سه  به  مربوط  دیجیتالی  نسبتاا  شدهمطالعههای  وضعیت  دارند  در  قرار  اعتقاد  .  مطلوبی  و    یعلبه 

از  ،(200۹)  میعاص تا    دیباکتابخانة دیجیتال  سیستم    استفاده  منابع    ةصفحبه    یکاربران را هنگام دسترس  ةعالقآسان باشد  وب و 

 .دهد شیکتابخانه افزا

درصد کاربران پیشرفته از عملکرد    10درصد کاربران مبتدی و    30دیجیتال نشان داد    ةرصد میزان رضایت کاربران از وبگاه کتابخان

اندرکاران  بودن وبگاه، این درصد آمار مناسبی نیست و زنگ خطری برای دست ملیتوجه به خود در وبگاه اظهار رضایت کردند. با 

کتابخانة دیجیتالی هنگام استفاده از  کاربران    درصد  7تا    5  نیب( نیز  200۹)  میعاصو    یعل. در پژوهش  رودشمار میبهاین سامانه  

  سطح   (،201۹)  القانمدر پژوهش  بود.  کم    اریبس  داشتندکامل    ت یامر رضا  نیکه از ا  یدرصد کاربرانبودند و    یکامالا راض  1.اچ.تیبی

   داشت. وجود انواع کاربران بین در خوبی  رضایت 

وظایف   تکمیل  کاربرانتعریفطی  برای  و مشکال  ،شده  گزارش  چالش  ت  متعددی  چالش  ةازجمل  شد؛های  به  میها  این  توان 

نامپیچیدگی فرایندها،   از برچسب درک  ها، ظاهر بصری  افزونگی و تعدد گزینه  ها و مفاهیم وبگاه، چیدمان عناصر وبگاه،طلوب 

فنی   نامطلوب، مشکالت  بازیابی  یکدسة  کتابخانوبگاه،  و  ناهماهنگی  و ،  نبودنت دیجیتال،  مجموعه  اتالف   محدودیت  دسترسی، 

ها  های پژوهش حاضر با سایر پژوهشمنابع و نمایش منبع دیجیتال اشاره کرد. برخی از مشکالت و چالشوقت کاربر، تنوع قالب  

پژوهش  همراستاست.   مشارکت 2018)  2نی الشاهدر  کاربران  بودند  (  معتقد  کل  یبرخکننده  کلمات  به    یدسترس  یبرا  یدیاز 

آن یت  ؤ ریکی از اولین چیزهایی که کاربران خواستار    و  کوچک بود  شرفتهیپ  یجو و نماد جست   .بودندنامشخص    یکم  ،اطالعات

یکی از  ملی  های  های کتابخانهسایت اضافه بار اطالعاتی در صفحات وب  جو بود.و جست   ةناحیسایت بودند،  اصلی وب  ةدر صفح

در ذکر کنند.    یاصل  ةصفحرا در    زیچهمهکنند    یسع  دیطراحان نبا  ،به اعتقاد ایشان  .گزارش کرده بودندکاربران    که  ی بودمشکالت

  رابط  طراحی  در  هاییچالش  همچنین  و  کاربران  درک   ةنحو   و  سایت   اطالعات  معماری  در  هاییچالشنیز    (200۹)  راجرزپژوهش  

   کننده بود.گمراه و مبهم هایبرچسب  کرده تجربه کاربر که یهاییکی از چالش .شد کاربر شناسایی

و استفاده از رابط را    در وبگاه  حرکت  ی اصل  ی هاسرعت راهبهند  نمهم است که بتوا  اری بس  انکاربر  ی برا(  2014)  3اسچال  باوربه  

ها بیشتر باشد،  تعداد گزینههرچه  .  گمراه کند  و  جیتواند کاربران را گیم  پیمایش  ةدیچیپ  هایساختار  ،ایشان  باوربه  دهد.    صیتشخ

انتخاب افزایش میگوید وجود گزینهمی  4شود. قانون هیکستر میگیری سخت تصمیم  به زمان را برای  نیاز  دهد. با  های اضافی، 

(  200۹)  میعاصو    یعلدر پژوهش  (.  ب13۹۹،  همکاران  و  الوانکار) یابد  کاربری بهبود می  ةتجربسازی محتوا در وبگاه،  اصل ساده

و اکثر کاربران از خواندن متن   گزارش شدکوچک    اریبسکتابخانة دیجیتال  وب    ةصفحداده شده در    نمایشمتن  و فونت  اندازه  

اصلی خودنمایی    ة صفحهایی در  ، عناصر و برچسب حاضر  مشابه پژوهش(  200۹)  راجرز  در پژوهش  ردند.ک ینم  یاحساس راحت

  یمعمار  جادیدر ا  پیمایشعناصر    یبصر  یطراح(  2014)  اسچال  باوربه    .کردندنمیاستفاده  ها  از آنکنندگان  کرد که مشارکت می
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. در  رندیبگ  اریعناصر صفحه را در اخت  همةکنند تا  یوقت صرف م  هیمهم است. اغلب کاربران فقط چند ثان  بسیار  یاطالعات بصر

  ن یشتریب  اندبرجسته  ار یبس  ینظر بصر  از که    ی مدت کوتاه، عناصر  نیکنند. در ا یم  جادیاز رابط ا  ی ذهن  ةنقشها  ن، آهیعرض چند ثان

اعتمادی  اعتماد یا بی  ةکنندتعیینترین عامل  مشخص شد مهم  1در طرح باورپذیری وبگاه استنفورد   .کنندیتوجه را به خود جلب م

و    یعلبه اعتقاد    .(2006،  2تیدول نقل در    13۹4،  بتلی)  بودای و طراحی مناسب آن  ها، ظاهر وبگاه یعنی سیمای حرفهافراد به وبگاه

   .به موقع برآورده شود دیاهداف کاربر با و  مهم است بسیار  یعامل  زمان( 200۹) میعاص

 شود: یشنهاد می، راهکارهای زیر پاندگزارش کرده کاربران تی کهبا توجه به وضعیت کاربردپذیری و مشکال

کاربرپسندتر:برچسب واژهواژه  کاربرپسندی  های  از  استفاده  ممنوعیت  و  وبگاه  در  موجود  مبهم های  و  پیچیده  تخصصی،  های 

 بهبود بخشد.تواند تعامل کاربران با وبگاه را تاحدودی می

فرایند سازی  ساده: سادگی و کاربرپسندی وبگاه و امتناع از حجم زیاد اطالعات و شلوغی صفحات وبگاه،  سادگی و کاربرپسندی

ها و تفکیک منابع و پرهیز از تشریفات و جزئیات  بندیکید بر سادگی دستهأتکید بر استقالل کاربر در استفاده از وبگاه،  أنام، تثبت 

غیرفعال یا  و  حذف  گزینهغیرضروری،  برای  هکردن  سامانه  فنی  مشکالت  و  موانع  رفع  لزوم  غیرکاربردی،  مطلوب  ة  استفادای 

 . اندضروری

ای دارد. جذابیت بصری وبگاه مطابق با  کنندهکاربر نقش تعیین  ةمواجه: جذابیت صفحات وب در اولین برخورد و  جذابیت بصری

ساده اصول  از  استفاده  وبگاه،  هدف  و  من منطق  نمایش  در  تقطیع  و  برجستگی  سازی  صفحات،  شلوغی  از  جلوگیری  برای  وها 

تواند نظر و توجه کاربران را جلب  منوهای مهم و کاربردی و استفاده از ترکیب رنگ و فونت مناسب و چیدمان منطقی منوها می

 کند. 

  برای  کاربردپذیری  آموزش  بگیرند،  نظر  در  باید  اطالعات  متخصصان  و  ارشد  مدیران  وب،  دهندگانتوسعه  که  ،مهم دیگر  راهکار

کاربران و  در  است   کارکنان  اطالعات  علم  متخصصان  آگاهی  افزایش  رابط ویژگی  ة زمین.  وبگاه  های  برگزاری  کاربر  طریق  از  ها 

 .رساندهای آموزشی برای همکاری بهتر با طراحان وبگاه به کیفیت آن یاری میدوره

 قدردانی

ملی ایران است که به بررسی ابعاد مختلف    ةکتابخانورای پژوهش سازمان اسناد و  این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب ش

دیجیتال    وبگاه کاربردپذیری  کتابخانة  ارزیابی  فازها،  از  یکی  است.  پرداخته  دیجیتال  سازمان  بوده    ةتجرببراساس  کتابخانة  کاربر 

 شود. قدردانی می اندکاربرانی که در ثمررسیدن این مقاله سهیم بودهدیجیتال، کتابداران و   ةکتابخاناندرکاران دست  همةاست. از 

 منابع 

فاطمهفهیم   ،الساداتالهام   ،الوانکار نادر  ،نیا،  نرگسو    ،نقشینه،  کتابخانه    (.الف 13۹۹)  نشاط،  و  اسناد  سازمان  وبگاه  در  کاربر  ملی تجربه 

  . 532-501، (2) 36 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات ایران.

 
1. Stanford Web Credibility Project: https://credibility.stanford.edu/ 

2. Tidwell  



 

 

 1401تابستان  ،(2) 33، کتابداری و سازماندهی اطالعاتمطالعات  85

رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود    (.ب13۹۹)   نقشینه، نادرو    ،نشاط، نرگس  ،نیا، فاطمهفهیم   ،الساداتالهام   ،الوانکار

 . 64-52(، 2) 31،  کتابداری و سازماندهی اطالعاتملی مطالعات  ای. خدمات کتابخانه 

 . 43-25 (،52) 13بندی در تحقیقات علوم انسانی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، (. تکنیک زاویه 1386ایمان، محمدتقی، آقاپور، اسالم ) 

تبریز. تهران:  نجدی. زادهیوسف  الهام   با همکاری  نوکاریزی،  محسن  . ترجمهرسانیاطالع   مندانحرفه   برای  اطالعات   معماری(.  13۹4بتلی، سو )

 چاپار.

فیروزجاهو    ،مهدی  ، حافظیعلیپور  ،علی  ،جاللی دیزجی کاربردپذیری کتابخانه13۹6حسین )   ،ادبی  ارزیابی  دانشگاه(.  های  های دیجیتالی در 

 .  80-61(، ص 10)4، یهای معنای فصلنامه بازیابی دانش و نظام  .دولتی شهر تهران 

در کتابخانة دیجیتال  افزارهای  آفرینی مشترک میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم شناختی و ارزش واکاوی نقشه(.  13۹4بگلو، رضا ) رجبعلی
شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده روانشناسی و علوم  . رساله دکتری رشته علم اطالعات و دانشهدف -سیلهایران بر پایه نظریه و

 تربیتی.

)  ،پریرخو    ،اهللرحمت  ،فتاحی  ،، رضابگلورجبعلی نظام (.  13۹5مهری  با  تعامل  در  کاربر  دیجیتال  های  تجربه  کاستیکتابخانة  ایران:  و  در  ها 
 . المللی بازیابی تعاملی اطالعاتاولین کنفرانس بین . انتظارات

پامیر  طباطبایی، مو طباطبایی  امد، مرتضوی، حرخیده، حسنی،  ارتقاء دقت  (.  13۹2)  حبوبهچهر،  برای  کیفی.  راهبردهایی  علمی در تحقیقات 

 . 670-663  (،3)5خراسان شمالی،  مجله دانشگاه علوم پزشکی

   .34-1۹ ،(45) 23 ،کاربردی شناسیجامعه (. تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. 13۹1زاده، محمد )عباس

 علوم   دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  ذهنی  هایمدل   رابطه(.  13۹6نقشینه، نادر )و    ،میرزابیگی، مهدیه  ،ناخدا، مریم  ،، زهراپورکاظم

 . 223-217،  (5) 14 ،مدیریت اطالعات سالمت .هاآن  وبی جستجوی رفتار با اصفهان پزشکی

( جیمز  جسی  آن المان (.  13۹5گرت،  از  فراتر  و  وب  در  کاربرمحور  طراحی  کاربری:  تجربه  لطفعلی های  محسن  راسخ،  الهام  ترجمه  پور، . 

 سیدمیثم حدیقه، و محسن فقیهی. تهران: ناقوس.  

صدیقهمحمداسماعیل کوهبنانی  ،،  سمیهکاظمی  مقایسه.  ( 138۹)  ،  وب ارزیابی  کابردپذیری  کتابخانهسایتای  جمهوری  های  کشور  ملی  های 

 . 140-10۹، (5) 17-1 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات اسالمی ایران و همسایگانش.

( کتابخانه(  13۹6نارمنجی  مدیریت  سامانه  کاربردپذیری  نیلسون.ارزیابی  دهگانه  اصول  اساس  بر  )سامان(  کشور  عمومی  تحقیقات   های 
 . 217-1۹۹  ،(2) 23 ،های عمومینهرسانی و کتابخااطالع 

های ذهنی کاربران با نرم  بررسی علل ناکارآمدی راهنمای کاربران در تطبیق بیشتر مدل (.  1386نجفی، احسان )و    ،افرازه، عباس  ،نجفی، الهه
 . المللی شهر الکترونیک تهران کنفرانس بین  . افزار تولید شده

کتابخانة  برگزیده جهان: معیارهایی پیشنهادی برای  ملی  های دیجیتالی  . ارزیابی رابط کاربر کتابخانه( 13۹3، شهناز ) متظهری  ،، یعقوبنوروزی

 . 20-7،  (4) 25  ،کتابداری و سازماندهی اطالعاتملی فصلنامه مطالعات   ایران.ملی ه کتابخاندیجیتالی 
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