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از  استفاده  با  موضوعی  متخصص  و  عادی  کاربران  جستجوی 
کارکردی  ملزومات  الگوی  بر  مبتنی  کتابشناختی  خانواده های 
نــــرم افزار  دو  در  )اف.آر.بی.آر.(  کتابشناختــی  پیشینه های 
کتابخانه ای یکی با امکان محدود کردن نتایج جستجو براساس 
خانواده های کتابشناختی و دیگری بدون این امکان انجام شده 

است. 
روش/ رویكرد پژوهش: میزان موفقیت کاربران به روش تجربی از 
طریق پایگاه آزمایشی پژوهشگر ساخته در مورد اعضای دو خانواده 
کتابشناختی "بوستان سعدی" و "رباعیات خیام" با استفاده از مصاحبه 
نیمه ساختاریافته و تجربه کاربران در دو نرم افزار كتابخانه ای سیمرغ و 

رسا مورد وارسی و تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: میزان موفقیت نرم افزار سیمرغ در پشتیبانی از چهار وظیفه 
کاربری )یافنت، شناسایی، انتخاب، و دسرتسی( به بیان هایی از خانواده 
کتابشناختی "بوستان سعدی" و "رباعیات خیام" برمبنای نظرات دو 

گروه کاربران متخصص و عادی بیش از نرم افزار رسا بود.
نتیجه گیری: هر دو نرم افزار رسا و سیمرغ می توانند با اصالح صفحات 
جستجو امكانات بیشرتی را برای پشتیبانی از وظایف كاربری در اختیار 

كاربران قرار دهند.
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میزان موفقیت وظایف کاربری در 
پیوند با خانواده های کتابشناختی 

مبتنی بر الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر.
 در نرم افزارهای کتابخانه ای

دریافت: 1392/04/10    پذیرش: 1393/09/11

مقدمه
بديهي است هدف اصلي فهرست هاي کتابخانه اي پاسخگويي به نياز کاربران است، اما 
کاربران با الگوهاي ذهني متفاوتي دست به جستجو مي زنند. فتاحي )1388( الگوهاي ذهني 
کاربران در بازيابي آثار را در درجه نخست، دسترسي به محتواي آثار مي د اند و از سوي ديگر، 
دسترسي به ويرايش، نوع، يا شكل خاصي از آثار نيز ممكن است مهم باشد. اين رويكردها 
و الگوهاي ذهني، کاربران را با چالش هايي مواجه مي کند و سبب مي شود حرکت از پايين و 
يافتن نسخه اي خاص دشوار باشد يا به داده هاي بيشتري براي جستجو نياز داشته باشد. گاه 
ممكن است اين داده ها در ذهن کاربر وجود نداشته باشد و يا اين داده ها )عبارت جستجو( 
به دقت وارد خانه جستجو نشود. بنابراين، حرکت از باال به پايين ساده تر، سودمندتر، و 
قابل فهم تر است و گستره بيشتري از آثار )خانواده يك اثر( در معرض ديد کاربر قرار مي گيرد. 
از سوي ديگر، ارتباط و وابستگي آثار با هم روشن تر است و دانش بيشتري به کاربر منتقل 
مي شود. با اين وجود، گاه فهرست هاي رايانه اي قابليت پاسخگويي به کاربران را به طور کامل 

ندارند )فتاحي، 1388(.
بسياري از نظام هاي ذخيره و بازيابي کنوني فقط به بازيابي اطالعات مي  پردازند و نه 
بازيابي دانش موجود در منابع اطالعاتي. در واقع، اين نظام ها فقط مجموعه اي از منابع يا 
اشيايي را بازيابي مي کنند که داراي ويژگي هاي مشترک باشد. اما ممكن است کاربران به دنبال 
دانشي باشند که حاصل حقايق و ويژگي هاي مشترک در چند منبع باشند. برخي مطالعات 
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نشان مي دهد که بسياري از کاربران به دنبال فهم روابط ميان انسان ها، اشيا، و ايده ها در سطحي 
گسترده براي وقايع پيرامون خود هستند. به طور مثال، ممكن است يك فرد با ديدن يك اثر 
نقاشي بخواهد بداند که آثار ديگر اين نقاش که در سال خاصي خلق شده است و در موزه اي 
خاص نگهداري مي شود کدامند )لين، هونگ، و دائر1، 2008(. لين معتقد است که براي پاسخ 
به اين  پرسش ها هم  اکنون کاربران بايد چند جستجو را که مبتني بر مجموعه  اي از فيلدهاست 
در مجموعه هاي مختلف از منابع اطالعاتي به  صورت دستي وارد کنند تا به مقصود برسند. اين 
فرآيند نيز زماني پيچيده تر مي شود که کاربر بخواهد روابط پنهان يا ذهني موجود ميان حقايق 
را در پايگاه هاي اطالعاتي مختلف با فراداده هاي طراحي شده متفاوت بازيابي کند و آنگاه به 
دانش مورد نظر خود دست يابد. اين فرايند بسيار پيچيده است، چون دانش ذهني موجود در 

منابع اطالعاتي به  راحتي قابل شناسايي و بازيابي نيست )لين، هونگ، و دائر، 2008(.
مشكالت مختلفی به ويژه در حوزه ذخيره و بازيابی وجود دارد که برخی از آنها مربوط 
به استفاده از فناوری های نوين در نرم افزارهاست و برخي ديگر مربوط به مشكالت ساختاري 

فهرست نويسي است که بايد در نرم افزارهاي کتابخانه اي مورد بازنگري قرار گيرد.
در اين راستا، مهم ترين بخشی که به تحولی بنيادين نياز داشت ساختارهای نمايش 
پيشينه ها در صفحات نتايج جستجو بود. در سال های اخير و به  کمك فناوری های نوين، در 
ساختار نمايش نتايج بازيابی تغييراتی روی داده است به گونه ای که کاربران از همان صفحه 
می توانند برای يافتن اطالعات بسياری که شايد انتظارش را هم نداشته اند، استفاده کنند. در 
مورد ساختار فهرست ها، فهرست های کنونی کتابخانه ای در بهترين حالت از فرمت مارک 
استفاده می کنند که در زمان ظهور آن تحول اساسی در جهان کتابشناختی به وجود آورده و 
در به  سامان کردن داده های کتابشناختی و انتقال آنها بين کتابخانه ها نقشي اساسی داشته است؛ 
ولي مارک هم نمی توانست تمام کارکردهای فهرست ها را به خوبی نمايان سازد و از برقراري 
ارتباط کامل بين اجزای فهرست ناتوان بود. از سوي ديگر، ساختار مارک ساختاری تخت 
و يك سطحی است و براي ايجاد روابط بين موجوديت ها نمی تواند از حدی بيشتر وارد 
جزئيات شود. پايه مارک، قواعد فهرست نويسی انگلوامريكن است که ابتدا فهرست های قبلی 
را با همان ساختار فهرست برگه ای ماشينی می  کرد. با توسعه فناوری  و نزديك شدن نگاه 
کتابداران و رايانه کاران، نرم  افزارهای کتابخانه ای توانستند از ماشينی کردن صرف فهرست ها 

فراتر روند و نيازهای تازه ای را مطرح کنند که به ويرايش های تازه ای در مارک انجاميد.
از نگاهی کلی، هرگاه بخواهيم به اهداف فهرست کتابخانه، آن گونه که لوبتسكی و 
ديگران در سال 1961 2 در کنفرانس اصول فهرستنويسی پاريس گفته اند، نزديك شويم؛ و 
ديگران گفته اند، نزديك شويم الزم است که همه روابط موجود بين موجوديت ها را شناسايی 

1. Lin, Hong, & Doerr

Seymour Lubetzky  .2 اصول 

 "Principles of Cataloging "فهرستنویسی

یكی از آثار سیمور لوبتسكی، جزو پایه های 

نظری طرح ملزومات كاركردی پیشینه های 

كتابشناختی )اف.آر.بی.آر.( است.
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و در فهرست اِعمال نماييم، اين روابط را در مرحله نمايش اطالعات در برابر کاربر قرار دهيم، 
از فهرست های مستند بين المللی و ثبت گاه های مجازی برای تكميل اطالعات فهرست ها 
استفاده کنيم، و روابط مختلف بين موجوديت های مختلف را به دقت در فهرست های خود 

تعريف و اِعمال کنيم تا بتوانيم بيشترين مزيت های فهرست را در اختيار کاربران قرار دهيم.
بايد پذيرفت که با وجود رقيبی چون گوگل، کاربران ديگر نيازي به دسترسی به اطالعات 
محدود فهرست برگه ای ندارند، بلكه نيازمند دسترسی به مجموعه ای از اطالعات مرتبط و 
در واقع ساخت واره دانشی موجود در مطلب مورد بررسی خود هستند. بر اين اساس بود 
که الگوي مفهومي اف.آر.بی.آر. در سال های اوليه دهه 90 از سوی ايفال پيشنهاد و در سال 
1998 نخستين ويرايش آن منتشر شد. اين الگو دارای ويژگی های الزم برای نزديك کردن 
فهرست های کتابخانه ای به محيط وب معنايی است و توان پشتيبانی از داده های پيوندی1  در 
محيط وب معنايی را به طور کامل داراست. عالوه بر اين، دربرگيرنده روابط کتابشناختي، 

نيازهاي کاربر، و اهداف ضروري فهرست هاي کتابخانه  اي است .
در اين الگو، به طور معمول کاربر درخواست خود را با استفاده از يك يا چند ويژگي 
موجوديت مورد جستجو فرمول بندي مي کند و با استفاده از اين ويژگي ها جستجوی خود 
را انجام می دهد. روابط نشان داده شده ميان پيشينه هاي کتابشناختي، اطالعات بيشتري را به 
کاربر ارائه مي کند که به آنها در ايجاد رابطه بين موجوديت يافت شده و ساير موجوديت هاي 

مشابه کمك مي کند )لوبوف2، 2005(.
نخواهيم  را  مارک  بر  مبتنی  فهرست های  محدوديت های  الگو  اين  از  استفاده  با 
داشت و در نمايش اطالعات نيز توانايی ارائه جزئيات بيشتری داريم که مبتنی بر روابط 
بين موجوديت هاست و امكان خوشه بندی تتايج و امكان محدود کردن نتايج براساس 
خانواده های کتابشناختی فراهم است. همچنين از اين الگوها مي توان به منزله زيربنايي براي 
طراحي پايگاه هاي جديد و بهبود وضعيت نمايش پيشينه ها بهره جست )ارسطوپور، 1387(.
با توجه به اهميت اين الگو در بازيابي اطالعات و کاربرد آن در نرم افزارهاي کتابخانه اي، 
پژوهشگران بر آن شدند تا با روشي تجربي دريابند که به کارگيري الگوي مفهومي اف.آر.
بي.آر. در نرم افزار کتابخانه اي تا چه حد بر بهبود کيفيت نتايج جستجوي کاربران مؤثر است 
و ملزومات کارکردي که براي پيشينه هاي کتابشناختي در اين الگو در نظر گرفته شده آيا با 
نيازهاي کاربران بالقوه فهرست هاي رايانه اي سازگار است. منظور از ملزومات کارکردي 
در اين پژوهش فعاليت هاي اصلي مخاطبان بالقوه فهرست هاي رايانه  اي، يعني "يافتن"، 
"شناسايي3"، "انتخاب"، و "دسترسي4" است که با عنوان "وظايف کاربري5" نامگذاری شده اند 

)تيلت6، 2005(.
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در اين راستا، پژوهش هايي در داخل و خارج انجام شده است که مرتبط ترين آنها در 
خارج از کشور پژوهش کاراليل1 )2001( است که با هدف تدوين صفحات نمايش نتايج 
جستجو براي آثار با خانواده کتابشناختي بزرگ به بررسي عالقه کاربران در دسته بندي آثار 
مختلف پرداخت. وي از 50 نفر جامعه آماري خود خواست تا در دسته بندي موجوديت هاي 
خانواده کتابشناختي يكي از آثار چارلز ديكنز شرکت نمايند. او با تحليل نتايج با استفاده از 
روش خوشه بندي سلسله   مراتبي، ويژگي هايي همچون قالب فيزيكي، زبان، و مخاطب را 
جزو مهم ترين ويژگي هاي مورد توجه کاربران بالقوه نظام هاي اطالعاتي دانست. وجه متمايز 
پژوهش کاراليل، توجه مستقيم او به کاربران فهرست و استفاده از آنها براي هماهنگ سازي 
فهرست با الگوي ملزومات کارکردي بود. پس از آن، وي با انجام مطالعه ديگري با همكاري 
سامرلين2 به اين نتيجه رسيد که يكي از روش هاي مناسب براي نمايش آثار مادر و خانواده 
کتابشناختي زيرمجموعه آن استفاده از روش خوشه بندي است )کاراليل، 2001؛ نقل در 

ارسطوپور، 1389(.
زومر3 )2005( نيز با پژوهش درباره نيازهاي کاربران کتابخانه عمومي دريافت که 
کاربران براي جستجو و انتخاب منابع از روش ها و معيارهاي متفاوتي استفاده می کنند؛ و در 
صورتي   که اطالعات پيشينه هاي کتابشناختي دقيق و کامل باشد کاربران، بيشتر در جستجوي 
نمودهاي عيني مورد نظر خود هستند. وي مشكالت فهرست هاي کنوني را بازيابي بسيار زياد 
پيشينه هاي نامرتبط، عدم اولويت بندي پيشينه ها در يك ترتيب مفهومي و کمبود اطالعات 

ضروري در پيشينه ها دانسته است.
کتابشناختي  روابط  اهميت  ميزان  مطالعه  به  ديگر  پژوهشي  در  نيز  مندز4 )2006( 
تعريف شده در الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. پرداخت تا مشخص کند که اين روابط تا چه 
ميزان مي  توانند در پاسخگويي به نياز اطالعاتي کاربران حوزه موسيقي مفيد واقع شوند. تعيين 
و شناسايي روابط کتابشناختي که بيشترين کاربرد را براي کاربران حوزه موسيقي دارد و تغيير 
ساختارهاي فهرست هاي کنوني کتابخانه  اي به  يژه تغيير نحوه نمايش روابط ازجمله يافته هاي 

وي در اين پژوهش بود.
کاراليل، رنجر  و سامرلين5 )2008( در پيوند با خانواده کتابشناختي آثار نشان دادند که 
آيا امكان بازيابي خودکار بيان هاي متفاوت، قالب هاي گوناگون و مدارک مختلف وجود دارد. 
بدين منظور، نمونه  اي متشكل از 4 اثر "خانه متروک"، "ربوده شده"، "زنان کوچك"، و "سه 
تفنگدار" مورد بررسي آنها قرار گرفت. پس از انتخاب فيلدهاي پديدآور، عنوان و شماره 
رده بندي کتابخانه کنگره به  عنوان بهترين شاخص هاي تعيين اثر، فيلدهاي هر يك از عناصر 
مذکور به  صورت دستي بررسي و پيشينه هايي که نشان  دهنده اصل اثر نبودند حذف گرديد. در 
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 Summerlin

میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند 
با خانواده های کتابشناختی ... 
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اين پژوهش، آنها توجه طراحان را به برخي نكات براي طراحي الگوريتم هاي مناسب بازيابي 
و شناسايي خودکار آثار و حذف بيان ها و نموهای عينی متفاوت جلب کردند )کاراليل، رنجر 

و سامرلين، 2008؛ نقل در ارسطوپور، 1389(.
در ايران، ارسطوپور )1389( در رساله دکتري1، موجوديت ها و کارکردهاي الگوي 
ملزومات کارکردي بر فيلدهاي اصلي و فرعي مارک ايران )مورد استفاده در نرم افزار رسا(، 
و نيز ديدگاه کاربران بالقوه فهرست هاي رايانه اي نسبت به موجوديت هاي مختلف الگو و 
خانواده هاي کتابشناختي را مورد بررسي قرار داد. وي نشان داد که در پيوند با چهار کارکرد 
بازيابي، شناسايي، انتخاب، و دسترسي، کارکرد شناسايي با 473 فيلد فرعي پشتيبان در درجه 
اول، کارکرد دسترسي با 310 فيلد فرعي پشتيبان در درجه دوم، و پس از آن کارکرد بازيابي 
با 222 فيلد فرعي پشتيبان و کارکرد انتخاب با 152 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در مراتب 
سوم و چهارم قرار مي گيرند .در پيوند با چهار موجوديت )اثر، بيان، قالب، و مدرک( نتايج 
حاکي از آن بود که موجوديت قالب با 317 فيلد فرعي پشتيبان، موجوديت اثر با 129 فيلد 
فرعي پشتيبان، موجوديت بيان با 99 فيلد فرعي پشتيبان و موجوديت مدرک با 23 فيلد فرعي 
پشتيبان به ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار دارند. ساير پژوهش هايي که درباره الگوي 

مفهومي در ايران کار شده اند مشخصاً به وظايف کاربري نمي پردازند.
در پژوهش حاضر، با استفاده از امكانات جستجوی دوبلين نرم افزار سيمرغ، نگاه کاربران 
به خانواده های کتابشناختی پرتعداد "بوستان سعدی" و "رباعيات خيام" به منظور دستيابی به 
رويكردی دقيق تر برای پياده سازی الگوی مفهومی در نرم افزارهای کتابخانه ای مورد بررسی 
قرار گرفت. همچنين عالوه بر متخصصان موضوعی، نگاه کاربران عادی فهرست های 
رايانه ای به خانواده های کتابشناختی مّد نظر قرار گرفت تا سنجش کارآيی درخت واره های 
موضوعی و پديدآور موجود در فهرست های رايانه ای در پيوند با وظايف کاربری الگوی 

مفهومی تحليل گردد.

روش، جامعه و ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر که از نوع کاربردي است با استفاده از روش تجربي ميزان بهبود نتايج 
جستجو در دو گروه از کاربران )عادي و متخصص موضوعی ادبيات فارسی( با استفاده از 
خانواده های کتابشناختی مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی در هر دو نرم افزار سيمرغ و رسا 
بررسی و برمبنای پروتكل بلند فكر کردن2  که يكی از روش های پژوهش کيفی است و 
همچنين برمبنای مصاحبه ها و مشاهدات صورت گرفته با کاربران فهرست های رايانه ای، ميزان 
موفقيت کاربران عادی و متخصص در پاسخگويی به سؤاالت مطرح شده از سوی پژوهشگر 

1. همزمان با پایان یافنت پژوهش حارض 

و در زمانی كه برای ارائه آماده می شد، 

پایان نامه دكرتای شعله ارسطوپور دفاع 

شد. بنابراین، پژوهش براساس یكی از 

پیشنهادهای پایان نامه وی ادامه یافت كه 

منجر به تولید مقاله حارض شد.

2. Think aloud protocol

ابراهیم عمرانی  
معصومه نیك  نیا
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در مورد خانواده های کتابشناختی "بوستان سعدی" و "رباعيات خيام" به طور جداگانه در 
هريك از نرم افزارهای کتابخانه ای سيمرغ و اپك کتابخانه ملی ايران )نرم افزار رسا( ثبت شد. 
سپس مراحل راهبرد جستجوی کاربران برمبنای تعداد فرمول های جستجو، راهبرد، و ميزان 
اصالحات و بازخورد ايشان در مواجهه با نرم افزارها در پشتيبانی از وظايف کاربری ثبت و 

ميزان موفقيت هريك از نرم افزارها از ديدگاه کاربران عادی و متخصص تعيين شد. 
با توجه به اينكه پژوهش حاضر نخستين تجربه در زمينه بررسی توانمندی های کاربران 
فهرست هاي رايانه  اي در مواجهه با بخش مهمی از شاخص های مورد نظر الگوی مفهومی 
اف.آر.بی.آر. به شمار می رود، و از طرفی کاربران فهرست های رايانه ای را هر دو طيف کاربران 
عادی و متخصص موضوعی تشكيل می دهند الزم بود ديدگاه  هر دو گروه مورد بررسی 
قرار گيرد؛ اما از آنجا که تعداد افراد جامعه مذکور وسيع است لزوم نمونه گيری اجتناب 
ناپذير است. براي اين منظور، راهبرد نمونه  گيري گلوله برفی1  براي يافتن اعضاي گروه 
نمونه انتخاب شد. "در اين نوع از نمونه گيري، پس از انتخاب افرادي با ويژگی هاي خاص 
و مصاحبه از آنها خواسته می شود نام ساير افرادي داراي همان خصوصيات و مورد تأييد را 

ذکر کنند" )سفيري، 1387؛ نقل در ارسطوپور، 1389(.
بنابراين، نمونه مورد بررسی در اين بخش را دو گروه 15 نفری متخصصان موضوعی 
و کاربران عادی تشكيل دادند. در مورد پيشينه های کتابشناختی بازيابی شده از نرم افزار رسا، 
تمامي آثار مرتبط به "بوستان سعدي" و "رباعيات خيام" به عنوان جامعه آماري پژوهش در 

نظر گرفته شد و نمونه  گيري انجام نگرفت.
مرحله نخست. پايگاه آزمايشی در نرم افزار سيمرغ بر روی ِسرور کتابخانه مرکزی پرديس 

علوم دانشگاه تهران ايجاد شد که در آن فرمت ايزو تعداد کل 1231 پيشينه کتابشناختی 
بازيابی شده از اپك کتابخانه ملی )نرم افزار رسا( فراخوانی و سپس ساير اطالعات اصالح و 
يا مجدداً ورود اطالعات شد2. در اين پايگاه، تمام انواع منابع اطالعاتی در زبان های مختلف 
به صورت يكپارچه وارد شد. علت انتخاب نرم افزار سيمرغ، دسترسی به آن، و مهم تر از 
آن، امكان بهره گيری درخت واره های موضوع و پديدآور و عنوان در نتايج بازيابی در اين 
نرم افزار بود. زيرا اين امكان، به عنوان يكی از ابتدايی ترين امكاناتی است که در نرم  افزارهای 
مبتنی بر وظايف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. می توان در نظر گرفت. همچنين ازآنجا 
که اين قابليت در اپك کتابخانه ملی )نرم افزار رسا( وجود ندارد اين امكان برای پژوهشگر 
فراهم می شد تا بتواند توانمندی های کاربران، ميزان موفقيت و کارآيی چنين قابليتی را در 

جستجوهای انجام  شده کاربران در دو نرم افزار مورد مقايسه قرار دهد.
مرحله دوم. به منظور يكدستی در موضوعات و به دنبال آن نمايش بهتر و دقيق تر 

1. Snowball sampling

2. به  علت ریزش هایی كه

 در انتقال ماشینی اطالعات رخ می دهد.

میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند 
با خانواده های کتابشناختی ... 
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درخت واره موضوعی پايگاه مستند ارجاعي موضوع و پديدآور در پايگاه آزمايشی ايجاد و 
مجدداً ورود و اصالح اطالعات در آن به صورت مجزا انجام گرفت. 

مرحله سوم. پرسش هاي مصاحبه در حوزه ادبيات فارسی و مرتبط با دو خانواده 

کتابشناختی "بوستان سعدی" و "رباعيات خيام" برای مشاهده راهبرد جستجوی کاربران و 
بررسی توانمندی های آنها در برخورد با دو نرم افزار تهيه شد. به منظور بررسی روايی و کارآيی 
پرسش ها از 3 تن از دانشجويان مقطع دکترای ادبيات فارسی مصاحبه و مشورت انجام شد 

که همگی بر روا بودن و کارآيی پرسش ها اذعان داشتند.
مرحله چهارم. انجام مصاحبه های نيمه ساختاريافته با 15 نفر از کاربران عادی. کاربران 

عادی را دانشجويان مقطع کارشناسی با تأکيد بر دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسی 
تشكيل می دادند. از هر کاربر دو سؤال در مورد هر يك از خانواده های کتابشناختی "بوستان 
سعدی" و "رباعيات خيام" پرسيده می شد و کاربر نيز برمبنای دانش خود و امكانات رابط 
کاربری هر دو سؤال را به طور مجزا در هريك از نرم افزارهای سيمرغ و اپك کتابخانه ملی 
ايران )رسا( مورد جستجو قرار می داد. پژوهشگر نظر کاربر را در مورد هريك از مراحل 
جستجو ثبت می کرد. همچنين پيش از شروع مصاحبه، پژوهشگر اطالعات و توضيحاتی 
را درباره هريك از نرم افزارها به کاربران ارائه می کرد. به منظور رفع وجود پيش فرض های 
احتمالی شناختی در مورد امكانات نرم افزارها هر کاربری که در سؤال اول با يك نرم  افزار 
جستجوی خود را آغاز می کرد الزم بود که در سؤال دوم جستجوی خود را با نرم افزار 
ديگری آغاز کند. درنهايت کاربران عالوه بر اعالم نظر خود در مورد جستجو در هر نرم افزار، 

نظر نهايی خود را پس از پايان جستجو در هر دو نرم افزار نيز اعالم می کردند. 
مرحله پنجم. انجام مرحله چهارم با 15 نفر از دانشجويان دوره دکتری رشته زبان و 

ادبيات فارسی.

یافته ها
در شكل های 1 و 2، درخت واره های موضوعی و پديدآور ارائه شده در خانواده کتابشناختی 

رباعيات خيام در پايگاه آزمايشی ايجادشده در نرم افزار سيمرغ نمايش داده شده است.

ابراهیم عمرانی  
معصومه نیك  نیا
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شکل 1. منونه ای از جستجو در خانواده کتابشناختی رباعیات خیام در نرم افزار سیمرغ و منایش درخت واره موضوع

 

شکل 2. منونه ای از جستجو در خانواده کتابشناختی رباعیات خیام در نرم افزار

 سیمرغ و منایش درخت واره پدیدآور

در شكل 3 نمونه ای از جستجوی انجام شده در نرم افزار رسا کتابخانه ملی ايران با 
کليدواژه های "بوستان" و "سعدی، مصلح  بن عبداهلل" نشان داده شده است.

 

میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند 
با خانواده های کتابشناختی ... 
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شکل 3. منونه ای از جستجو در خانواده کتابشناختی بوستان سعدی در نرم افزار

 رسا و منایش نتایج بازیابی  شده

نمودارهای 1 و 2 به طور مجزا ميزان موفقيت کاربران در پيوند با وظايف کاربری الگوی 
مفهومی اف.آر.بی.آر. يك بيان از خانواده کتابشناختی بوستان سعدی و رباعيات خيام در 

نرم افزارهای کتابخانه ای مذکور را نشان می دهند.

 
منودار 1. میزان موفقیت کاربران در پیوند با وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. بیان هایی از 

خانواده کتابشناختی "بوستان سعدی" در نرم افزارهای کتابخانه ای مورد پژوهش

ابراهیم عمرانی  
معصومه نیك  نیا
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برمبنای اطالعات مندرج در نمودار 1، ميزان موفقيت نرم افزار سيمرغ در پشتيبانی از 
چهار وظيفه کاربری )يافتن، شناسايی، انتخاب، و دسترسی( به بيانهايی از خانواده کتابشناختی 
"بوستان سعدی" برمبنای نظرات دو گروه کاربران متخصص و عادی بيشتر از اپك کتابخانه 

ملی ايران است. 

 
منودار 2. میزان موفقیت کاربران در پیوند با وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. یک بیان از 

خانواده کتابشناختی "رباعیات خیام" در نرم افزارهای کتابخانه ای مورد پژوهش

برمبنای اطالعات مندرج در نمودار 2، ميزان موفقيت نرم افزار سيمرغ در پشتيبانی از 
چهار وظيفه کاربری )يافتن، شناسايی، انتخاب و دسترسی( به بيانهايی از خانواده کتابشناختی 
"رباعيات" خيام برمبنای نظرات دو گروه کاربران متخصص و عادی بيشتر از اپك کتابخانه 

ملی ايران است. 
همان طور که پيش تر اشاره شد، در پايگاه آزمايشی ايجادشده توسط پژوهشگر در 
نرم افزار سيمرغ، تمام پيشينه های بازيابی شده از اپك کتابخانه ملی در دو خانواده کتابشناختی 
پرتعداد "بوستان سعدی" و "رباعيات خيام" ورود اطالعات گرديد و به منظور مستندسازی 
موضوعات و پديدآوران اين خانواده های کتابشناختی در پايگاه های ارجاعی )مستند ها( اين 

نرم افزار ويرايش های الزم صورت گرفت. 
علت موفقيت کاربران در انجام وظايف کاربری در اين نرم افزار وجود درخت واره های 
موضوعی، پديدآوران و عنوان به صورت مجزا بود؛ همان طور که مشاهده می شود حتی 
کاربران عادی که اطالعات مختصری از حوزه موضوعی ادبيات فارسی داشتند به راحتی و با 

استفاده از درخت واره های مذکور به دانش موجود در اين پيشينه ها دست يافتند.

میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند 
با خانواده های کتابشناختی ... 
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جدول 1. ویژگی های مورد عالقه کاربران در فهرست های رایانه ای - برمبنای
 پروتکل  بلند فکرکردن 1

ویژگی
عادی

کتابخانه ملی )رسا(
پایگاه آزمایشی 

)سیمرغ( متخصص

رابط کاربر )کاربرپسندی، کاربری آسان، جذابیت(
12○■
15○■

اقالم مرتبط که از توصیفی پیوند گرفته اند
15□○
15□○

گزینه های پاالیش جستجو
11□□
15□□

اطالعات تکمیلی و اضافی )رتبه  بندی، نقد و نظر، قیمت، مخاطب، 

خالصه ها، فهرست مندرجات مقوله های شکلی و غیره(

10

15

گزینه های مرتب سازی )بر اساس تاریخ، نوع منبع اطالعاتی، زبان و 

غیره(

8□□
13□□

دسرتس  پذیری / اطالعات موجودی
15□■
15□■

خانه جستجوی منفرد
15□○
15□○

واژگان مورد استفاده و برچسب  گذاری )واضح و قابل فهم(
15□□
15□□

سازمان و شیوه ارائه اطالعات )صفحات نتایج جستجو و توصیف(
15□■
15□■

منایش با مدل مفهومی اف.آر.بی.آر. )درخت واره های موضوعی، 

پدیدآور، فرمت، زبان، و ویرایش ها(

11□○
15□○

جستجو در فیلدهای خاص
10□□
15□□

امکانات جستجوی پیرشفته
10□□
11□□

پیشنهادهایی در جستجو و امالی واژه ها "آیا منظور شام این بود..."
7

9

گزینه انبوهه های موضوعی
4

6

پیوندهای بیرونی )به گوگل بوک، و غیره(
4■
11■

1. عالئم به  کاررفته در جدول به  ترتیب 

به معنای ■: زیاد؛ □: کم؛ ○: متوسط؛ 

: نداشنت آن ویژگی
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جدول 1 نشان می دهد که کدام ويژگی های نرم افزارهای مورد بررسی مورد عالقه 
کاربران در فهرست های رايانه ای برمبنای پروتكل بلند فكر کردن بوده است. اين ويژگی ها 
برمبنای مصاحبه ها و مشاهده های صورت  گرفته در هنگام جستجوی کاربران و پژوهش 

جانگ و ساالبا1 )2009( يادداشت و دسته  بندی شده است. 
رابط کاربر اپك کتابخانه ملی از ديدگاه 27 کاربر، در حد متوسط و رابط کاربر نرم افزار 

سيمرغ در حد زياد مورد عالقه کاربران بوده و در سطح خوب ارزيابی شده است. 
از ويژگی اقالم مرتبطی که از توصيف موجود پيوند گرفته اند مانند مرتب  سازی براساس 
پديد آور يا موضوع از ديدگاه 30 کاربر در اپك کتابخانه ملی در حد پايين و در سيمرغ 
در حد متوسط ارزيابی شده است. گزينه های پااليش جستجو توسط 26 کاربر در حد 
پايين ارزيابی شده اند. ويژگی های تكميلی و اضافی مانند خالصه ها و فهرست مندرجات 
مورد عالقه کاربران بوده است، اما در هيچ يك از نرم افزارها وجود نداشته است. ويژگی 

مرتب  سازی نتايج از ديدگاه 21 کاربر در هر دو نرم افزار در ميزان پايين بوده است. 
دسترس  پذيری اطالعات، ويژگی ديگری است که همه 30 کاربر به وجود آن اظهار 
عالقه مندی کرده اند. اين گزينه در نرم افزار سيمرغ در حد زياد مورد توجه کاربران بوده است 

و وظايف کاربری آنها را پشتيبانی می کند.
خانه جستجوی منفرد در هر دو نرم افزار مذکور موجود است، اما از ديدگاه کاربران 
نرم افزار سيمرغ در حد متوسط و اپك کتابخانه ملی در حد کم از وظايف کاربری آنها 

پشتيبانی می کند.
واژگان مورد استفاده و برچسب  گذاری ها در نرم افزارهای مذکور در حد پايين مورد 

ویژگی
عادی

کتابخانه ملی )رسا(
پایگاه آزمایشی 

)سیمرغ( متخصص

جستجوی کلیدواژه ای
1□□
2□□

جستجوی مروری
3□□
5□□

نگهداری فرمول جستجو در خانه جستجو
10□□

15□□

امکانات جستجوی موضوعی
10□○
12□○

درخت واره های نارش، تنالگان، دوره های ادبی
9

13

1. Zhang & Salaba

میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند 
با خانواده های کتابشناختی ... 
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عالقه کاربران بوده است، از نظر همه آنها اين واژگان تخصصی بوده اند و برای آنها قابل فهم 
نيستند .

سازمان و شيوه ارائه اطالعات )صفحات نتايج جستجو و توصيف( از نگاه همه کاربران 
در نرم افزار کتابخانه ملی در ميزان پايين و در نرم افزار سيمرغ در حد باالی عالقه مندی کاربران 

است.
نمايش با مدل مفهومی اف.آر.بی.آر. )درخت واره های موضوعی، پديدآور، فرمت، و 
ويرايش ها( در هيچ يك از نرم افزارها به  طور کامل وجود ندارد، اما درخت واره های موضوعی 
و پديدآور در نرم افزار سيمرغ در ميزان متوسطی نسبت به اپك کتابخانه ملی وجود دارد؛ و 

در ميزان متوسط عالقه مندی کاربران قرار دارد. 
جستجو در فيلدهای خاص در هر دو نرم افزار در حد باالی عالقه مندی کاربران است. 
امكانات جستجو در فيلدهای خاص، امكانات جستجوی پيشرفته، جستجوی کليدواژه ای، 
جستجوی مروری و نگهداری فرمول جستجو در خانه جستجو ازجمله ويژگی هايی هستند 

که کاربران در مورد آنها ابراز عالقه مندی اندکي نشان داده اند.
ويژگی هايی چون پيشنهادهايی در جستجو و امالی واژه ها "آيا منظور شما اين بود...."، 
گزينه انبوهه های موضوعی، درخت واره های ناشر، تنالگان، دوره های ادبی در هر دو نرم افزار 

موجود نيستند، اما کاربران نسبت به وجود آنها ابراز عالقه مندی کرده اند.
امكانات جستجوی موضوعی از نگاه کاربران در نرم افزار سيمرغ در حد متوسط و در 

اپك کتابخانه ملی در حد پايين عالقه مندی قرار دارد.
پيوندهای بيرونی )به گوگل بوک و غيره( ازجمله ويژگی هايی است که کاربران نسبت 
به آن ابراز عالقه مندی کرده اند؛ اما در اپك کتابخانه ملی و نرم افزار سيمرغ وجود ندارد. الزم 
به ذکر است اين امكان برقراری پيوند با گوگل بوک در نرم افزار سيمرغ برای کتاب های التين 
فراهم شد، و امكانی برای کتاب های فارسی نيز به شيوه ای ديگر و با نام نوسابوک )به تقليد 

از گوگل  بوک( در حال برقراری بوده است. 
تحليل پيشنهادهای کاربران موارد زير را در هر دو نرم  افزار مورد تأييد قرار مي دهد:

1. ايجاد تغييراتی در صفحه نتايج جستجو شامل ارائه تمام موضوعات و پديدآوران 
حاصل از نتايج جستجو در مقابل نمايش تعداد محدودی از آنها در درخت واره ها؛

2.  نحوه نمايش درختواره ها به صورت سلسله مراتبی )بسياری از کاربران بر پرازدحام 
بودن چينش عبارات موجود در درخت واره ها اذعان داشتند و پيشنهاد حذف عبارات تكراری 

را در درخت واره ها ارائه داده  اند(،
3. برقراری پيوند به موضوعات مرتبط، امكان استفاده از عملگرهای منطقی در تلفيق و 

ابراهیم عمرانی  
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اعمال محدوديت در اطالعات مندرج در درخت واره های موضوع، پديدآور و عنوان برمبنای 
نياز اطالعاتی کاربر؛

4. گسترش درخت واره ها به تنالگان و ناشر، زبان منابع اطالعاتی، دوره های ادبی؛
5. افزودن کليدهای راهبری در صفحه نتايج جستجو؛

6. استفاده از واژگان نزديك به زبان طبيعی نشان دهنده کارکردهای نرم افزار؛
7. نمايش برمبنای موجوديت های الگوی مفهومی اف. آر. بي. آر. و غيره می تواند کمك 

شايانی در جهت بهبود وظايف کاربران کند.
 درنهايت، کاربران از فاصله کارکردهای نرم افزارهای کتابخانه ای با کارکردهای موتورهای 
جستجو نظير گوگل انتقاد داشتند و معتقد بودند تخصص ويژه ای برای استفاده از نرم افزارهای 

کتابخانه ای مورد نياز است.

نتیجه  گیری
همواره هدف همه کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پاسخ به نيازهاي اطالعاتي کاربران بوده 
است، ظهور قالب مارک و فهرست های رايانه ای تحوالت بزرگی در اين حوزه ايجاد کرد، 
اما اين قالب با وجود مزايای فراوان در ذخيره و بازيابی اطالعات نتوانست اهداف فهرست 
را واقعيت بخشد. در اين ساختار، در بهترين حالت با پيوندهايی در سطح درون پيشينه ها و 
درنهايت برون پيشينه ها می توان با حرکت در سطح، ارتباطاتی را بين دو پيشينه ايجاد کرد 
ولی امكان فراتر رفتن از آن و ناوبری در اليه های مختلف اطالعات و روابط بين آنها و 
ايجاد جستجويی دانشی نمي  توانست امكان پذير شود. با توسعه فناوری و ظهور موتورهاي 
کاوش عظيم و پيدايش امكانات ذخيره و بازيابی، خوشه  بندی، داده  کاوی، و جستجوهای 
چندوجهی، کم  کم امكان رسيدن به نتايجی در جستجوی فهرست های کتابخانه ای مهيا شد. 
ظهور الگوی مفهومی پاسخی بود به اين نياز. اينك پيش  بينی می شود با ظهور و گسترش 
الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. و بر مبنای ساختار سلسه  مراتبي آن کاربر قادر باشد در هر مرحله 
از جستجو به  صورت سلسله  مراتبي از موجوديت "اثر" حرکت خود را آغاز و برمبنای نياز 
خود "بيان"، "نمودعينی" و "مورد" مورد نظر را انتخاب نمايد و بدان دسترسی يابد. وجود 
ساختار سلسله  مراتبي و چنداليه که با استفاده از ايكس. ام. ال. امكان  پذير شده کاربر را با هر 
سطحی از دانش موضوعی در انجام جستجوهای ساده به بازيابي نتايج بهتری می  رساند. اين 
مهم درصورتی می تواند اتفاق افتد که نرم افزارهای کتابخانه ای برمبنای مفاهيم تعريف شده در 
الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. بازتعريف گردند. بدين منظور، الزم است پيش از پرداختن به 
بازتعريف ذخيره و بازيابی، پژوهش های گسترده ای در جهت مطالعه وظايف کاربری صورت 

میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند 
با خانواده های کتابشناختی ... 
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گيرد. پژوهش حاضر به عنوان يكی از نخستين گام ها در جهت مطالعه وظايف کاربران و 
تعيين ميزان ارزش گذاری آنها از اين وظايف در پيوند با ويژگی های هريك از موجوديت ها 

در ايران انجام شده است. 
نتايج حاکی از آن است که به علت امكان پااليش نتايج جستجو براساس عناصر 
خانواده های کتابشناختی، ميزان موفقيت نرم افزار سيمرغ در پشتيبانی از چهار وظيفه کاربری 
)يافتن، شناسايی، انتخاب، و دسترسی( به بيان هايی از خانواده کتابشناختی "بوستان سعدی" 
و "رباعيات خيام" برمبنای نظرات دو گروه کاربران متخصص و عادی بيش از اپك کتابخانه 
ملی ايران است. براساس يافته  های کاراليل، ارسطوپور، و ديگران که هدف الگوي مفهومی 
اف.آر.بی.آر. را منوط به ايجاد تغييرات در نحوه نمايش دانسته اند مجدداً در اين پژوهش مورد 

تأکيد قرار مي گيرد.
يافته هاي پژوهش حاضر گرچه نشان دهندة برتری استفاده از مدل های مفهومی و اجازه 
پااليش نتايج جستجو در مدل دوبلين ُکر در نرم افزار سيمرغ بود ليكن بايد اشاره داشت که:

1. در نرم افزار سيمرغ، خانواده های کتابشناختی محدود بوده و درصورت افزودن 
اطالعاتی،  منابع  زبان  ناشر،  و  تنالگان  به  درخت واره ها  گسترش  مانند  ديگر  اطالعات 
ويرايش ها، مخاطب و دوره های ادبی امكانات بيشتری به ويژه در مرحله شناسايی و انتخاب 

به کاربران می دهد.
2. رابط کاربر نرم افزار بايد اصالح شود و گسترش يابد. مشكالت رابط کاربری را 

می توان در دو دسته اصلی نام برد:
الف. تغييراتی در شيوه نمايش، حتی با کوچك تر شدن فونت که برای کاربر غيرآشنا و 

عادی نوعی به هم ريختگی و شلوغی محسوب و گزارش شده است.
ب. تغيير شكل نمايش به ويژه در شناسه های نام - عنوان. در جستجوهايی که نتايج 
پرتعدادی بازيابی می شود به طور مثال در "مثنوي" درصورتيكه به فرض نام - عنوان به منزله 
موضوع باشد، نتيجه پرتعداد بوده و چندين بار و هربار با يك تقسيم فرعی تكرار می شود. با 
تكرار هر بار نام - عنوان و پس از آن تقسيم فرعی، فضای کوچك و محدود اختصاص يافته 
به خانواده کتابشناختی چنان پرازدحام می شود که عباراتی که به دنبال آن ميآيد گم می شود و 
بدون آموزش به کاربر، استفاده از آن دشوار می شود. بنابراين الزم است با شيوه ای که فقط 
سلسله مراتب را برساند اين امر اصالح شود تا محدوديت به حداقل برسد. سرانجام اينكه، 
به نظر می رسد هر دو نرم افزار رسا و سيمرغ می توانند با اصالح صفحات جستجو امكانات 

بيشتری را براي پشتيبانی از وظايف کاربری در اختيار کاربران قرار دهند.
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