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بديهي است هدف اصلي فهرستهاي کتابخانهاي پاسخگويي به نياز کاربران است ،اما
كاربران با الگوهاي ذهني متفاوتي دست به جستجو ميزنند .فتاحي ( )1388الگوهاي ذهني
يداند و از سوي ديگر،
كاربران در بازيابي آثار را در درجه نخست ،دسترسي به محتواي آثار م 
دسترسي به ويرايش ،نوع ،يا شكل خاصي از آثار نيز ممكن است مهم باشد .اين رويكردها
و الگوهاي ذهني ،کاربران را با چالشهايي مواجه ميكند و سبب ميشود حركت از پايين و
يافتن نسخهاي خاص دشوار باشد يا به دادههاي بيشتري براي جستجو نياز داشته باشد .گاه
ممكن است اين دادهها در ذهن كاربر وجود نداشته باشد و يا اين دادهها (عبارت جستجو)
بهدقت وارد خانه جستجو نشود .بنابراين ،حركت از باال به پايين سادهتر ،سودمندتر ،و
قابلفهمتر است و گستره بيشتري از آثار (خانواده يك اثر) در معرض ديد كاربر قرار ميگيرد.
از سوي ديگر ،ارتباط و وابستگي آثار با هم روشنتر است و دانش بيشتري به كاربر منتقل
ميشود .با اين وجود ،گاه فهرستهاي رايانهاي قابليت پاسخگويي به کاربران را بهطور کامل
ندارند (فتاحي.)1388 ،
بسياري از نظامهاي ذخيره و بازيابي کنوني فقط به بازيابي اطالعات ميپردازند و نه
بازيابي دانش موجود در منابع اطالعاتي .در واقع ،اين نظامها فقط مجموعهاي از منابع يا
اشيايي را بازيابي ميکنند که داراي ويژگيهاي مشترک باشد .اما ممکن است کاربران بهدنبال
دانشي باشند که حاصل حقايق و ويژگيهاي مشترك در چند منبع باشند .برخي مطالعات
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نشان ميدهد که بسياري از کاربران بهدنبال فهم روابط ميان انسانها ،اشيا ،و ايدهها در سطحي
گسترده براي وقايع پيرامون خود هستند .بهطور مثال ،ممکن است يک فرد با ديدن يک اثر
نقاشي بخواهد بداند که آثار ديگر اين نقاش که در سال خاصي خلق شده است و در موزهاي
خاص نگهداري ميشود کدامند (لین ،هونگ ،و دائر .)2008 ،1لين معتقد است كه براي پاسخ
به اينپرسشها هماکنون کاربران بايد چند جستجو را که مبتني بر مجموعهاي از فيلدهاست
در مجموعههاي مختلف از منابع اطالعاتي بهصورت دستي وارد کنند تا به مقصود برسند .اين
فرآيند نيز زماني پيچيدهتر ميشود که کاربر بخواهد روابط پنهان يا ذهني موجود ميان حقايق
را در پايگاههاي اطالعاتي مختلف با فرادادههاي طراحيشده متفاوت بازيابي كند و آنگاه به
دانش مورد نظر خود دست يابد .اين فرايند بسيار پيچيده است ،چون دانش ذهني موجود در
منابع اطالعاتي بهراحتي قابل شناسايي و بازيابي نيست (لین ،هونگ ،و دائر.)2008 ،
مشکالت مختلفی بهویژه در حوزه ذخیره و بازیابی وجود دارد که برخی از آنها مربوط
به استفاده از فناوریهای نوين در نرمافزارهاست و برخي ديگر مربوط به مشكالت ساختاري
فهرستنويسي است كه بايد در نرمافزارهاي كتابخانهاي مورد بازنگري قرار گيرد.
در این راستا ،مهمترین بخشی که به تحولی بنيادين نياز داشت ساختارهای نمایش
پیشینهها در صفحات نتایج جستجو بود .در سالهای اخیر و بهکمک فناوریهای نوين ،در
ساختار نمایش نتایج بازیابی تغییراتی روی داده است بهگونهای که کاربران از همان صفحه
میتوانند برای یافتن اطالعات بسیاری که شاید انتظارش را هم نداشتهاند ،استفاده کنند .در
مورد ساختار فهرستها ،فهرستهای کنونی کتابخانهای در بهترین حالت از فرمت مارک
استفاده میکنند که در زمان ظهور آن تحول اساسی در جهان کتابشناختی بهوجود آورده و
در بهسامان کردن دادههای کتابشناختی و انتقال آنها بین کتابخانهها نقشي اساسی داشته است؛
ولي مارک هم نمیتوانست تمام کارکردهای فهرستها را بهخوبی نمايان سازد و از برقراري
ارتباط کامل بین اجزای فهرست ناتوان بود .از سوي ديگر ،ساختار مارک ساختاری تخت
و یک سطحی است و براي ايجاد روابط بين موجوديتها نمیتواند از حدی بیشتر وارد
جزئیات شود .پایه مارک ،قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن است که ابتدا فهرستهای قبلی
را با همان ساختار فهرستبرگهای ماشینی میکرد .با توسعه فناوریو نزدیک شدن نگاه
کتابداران و رایانهکاران ،نرمافزارهای کتابخانهای توانستند از ماشینی کردن صرف فهرستها
فراتر روند و نیازهای تازهای را مطرح کنند که به ویرایشهای تازهای در مارک انجامید.
از نگاهی کلی ،هرگاه بخواهیم به اهداف فهرست کتابخانه ،آنگونه که لوبتسکی و
دیگران در سال  2 1961در کنفرانس اصول فهرستنویسی پاریس گفتهاند ،نزدیک شویم؛ و
دیگران گفتهاند ،نزدیک شویم الزم است که همه روابط موجود بین موجودیتها را شناسایی

1. Lin, Hong, & Doerr
 Seymour Lubetzky .2اصول
فهرستنویسی" "Principles of Cataloging
یكی از آثار سیمور لوبتسكی ،جزو پایههای
نظریطرحملزوماتكاركردیپیشینههای
كتابشناختی(اف.آر.بی.آر).است.
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و در فهرست اِعمال نمايیم ،این روابط را در مرحله نمایش اطالعات در برابر کاربر قرار دهیم،
از فهرستهای مستند بینالمللی و ثبتگاههای مجازی برای تکمیل اطالعات فهرستها
استفاده کنیم ،و روابط مختلف بین موجودیتهای مختلف را بهدقت در فهرستهای خود
تعریف و اِعمال کنیم تا بتوانیم بيشترين مزیتهای فهرست را در اختیار کاربران قرار دهیم.
باید پذيرفت که با وجود رقیبی چون گوگل ،کاربران ديگر نیازي به دسترسی به اطالعات
محدود فهرستبرگهای ندارند ،بلکه نیازمند دسترسی به مجموعهای از اطالعات مرتبط و
در واقع ساختواره دانشی موجود در مطلب مورد بررسی خود هستند .بر اين اساس بود
كه الگوي مفهومي اف.آر.بی.آر .در سالهای اولیه دهه  90از سوی ایفال پیشنهاد و در سال
 1998نخستين ویرایش آن منتشر شد .این الگو دارای ویژگیهای الزم برای نزدیک کردن
فهرستهای کتابخانهای به محیط وب معنایی است و توان پشتیبانی از دادههای پیوندی 1در
محیط وب معنایی را بهطور کامل داراست .عالوه بر این ،دربرگيرنده روابط کتابشناختي،
نيازهاي کاربر ،و اهداف ضروري فهرستهاي کتابخانهاي است .
در اين الگو ،بهطور معمول کاربر درخواست خود را با استفاده از يک يا چند ويژگي
موجوديت مورد جستجو فرمولبندي ميكند و با استفاده از اين ويژگيها جستجوی خود
را انجام میدهد .روابط نشان دادهشده ميان پيشينههاي کتابشناختي ،اطالعات بيشتري را به
كاربر ارائه ميکند که به آنها در ايجاد رابطه بين موجوديت يافتشده و ساير موجوديتهاي
مشابه کمک ميکند (لوبوف.)2005 ،2
با استفاده از این الگو محدودیتهای فهرستهای مبتنی بر مارک را نخواهیم
داشت و در نمایش اطالعات نیز توانایی ارائه جزئیات بیشتری داريم که مبتنی بر روابط
بین موجودیتهاست و امکان خوشهبندی تتایج و امکان محدود کردن نتایج براساس
خانوادههای کتابشناختی فراهم است .همچنين از اين الگوها ميتوان بهمنزله زيربنايي براي
طراحي پايگاههاي جديد و بهبود وضعيت نمايش پيشينهها بهره جست (ارسطوپور.)1387 ،
با توجه به اهميت اين الگو در بازيابي اطالعات و كاربرد آن در نرمافزارهاي كتابخانهاي،
پژوهشگران بر آن شدند تا با روشي تجربي دريابند كه بهكارگيري الگوي مفهومي اف.آر.
بي.آر .در نرمافزار كتابخانهاي تا چه حد بر بهبود كيفيت نتايج جستجوي كاربران مؤثر است
و ملزومات كاركردي كه براي پيشينههاي كتابشناختي در اين الگو در نظر گرفتهشده آيا با
نيازهاي كاربران بالقوه فهرستهاي رايانهاي سازگار است .منظور از ملزومات کارکردي
در اين پژوهش فعاليتهاي اصلي مخاطبان بالقوه فهرستهاي رايانهاي ،يعني "يافتن"،
"شناسايي" ،"3انتخاب" ،و "دسترسي "4است که با عنوان "وظايف کاربري "5نامگذاری شدهاند
(تيلت.)2005 ،6
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در اين راستا ،پژوهشهايي در داخل و خارج انجام شده است كه مرتبطترين آنها در
خارج از كشور پژوهش کاراليل )2001( 1است كه با هدف تدوين صفحات نمايش نتايج
جستجو براي آثار با خانواده کتابشناختي بزرگ به بررسي عالقه کاربران در دستهبندي آثار
مختلف پرداخت .وي از  50نفر جامعه آماري خود خواست تا در دستهبندي موجوديتهاي
خانواده کتابشناختي يکي از آثار چارلز ديکنز شرکت نمايند .او با تحليل نتايج با استفاده از
سلسله مراتبي ،ويژگيهايي همچون قالب فيزيکي ،زبان ،و مخاطب را

روش خوشهبندي
جزو مهمترين ويژگيهاي مورد توجه کاربران بالقوه نظامهاي اطالعاتي دانست .وجه متمايز
پژوهش کاراليل ،توجه مستقيم او به کاربران فهرست و استفاده از آنها براي هماهنگسازي
فهرست با الگوي ملزومات کارکردي بود .پس از آن ،وي با انجام مطالعه ديگري با همکاري
سامرلين 2به اين نتيجه رسيد که يکي از روشهاي مناسب براي نمايش آثار مادر و خانواده
کتابشناختي زيرمجموعه آن استفاده از روش خوشهبندي است (کاراليل2001 ،؛ نقل در
ارسطوپور.)1389 ،
زومر )2005( 3نيز با پژوهش درباره نيازهاي کاربران کتابخانه عمومي دريافت که
کاربران براي جستجو و انتخاب منابع از روشها و معيارهاي متفاوتي استفاده میکنند؛ و در
صورتيکه اطالعات پيشينههاي کتابشناختي دقيق و کامل باشد کاربران ،بيشتر در جستجوي
نمودهاي عيني مورد نظر خود هستند .وي مشکالت فهرستهاي کنوني را بازيابي بسيار زياد
پيشينههاي نامرتبط ،عدم اولويتبندي پيشينهها در يک ترتيب مفهومي و کمبود اطالعات
ضروري در پيشينهها دانسته است.
مندز )2006( 4نيز در پژوهشي ديگر به مطالعه ميزان اهميت روابط کتابشناختي
تعريفشده در الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .پرداخت تا مشخص كند که اين روابط تا چه
ميزان ميتوانند 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 فهرستهاي کنوني کتابخانهاي بهيژه تغيير نحوه نمايش روابط ازجمله يافتههاي
وي در اين پژوهش بود.
5
کاراليل ،رنجر و سامرلین ( )2008در پيوند با خانواده کتابشناختي آثار نشان دادند كه
آيا امکان بازيابي خودکار بيانهاي متفاوت ،قالبهاي گوناگون و مدارك مختلف وجود دارد.
بدين منظور ،نمونهاي متشکل از  4اثر "خانه متروك"" ،ربودهشده"" ،زنان کوچک" ،و "سه
تفنگدار" مورد بررسي آنها قرار گرفت .پس از انتخاب فيلدهاي پديدآور ،عنوان و شماره
ردهبندي کتابخانه کنگره بهعنوان بهترين شاخصهاي تعيين اثر ،فيلدهاي هر يک از عناصر
مذکور بهصورت دستي بررسي و پيشينههايي که نشاندهنده اصل اثر نبودند حذف گرديد .در

1. Carlyle
2. Summerlin
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& 5. Carlyle, Ranger,
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اين پژوهش ،آنها توجه طراحان را به برخي نکات براي طراحي الگوريتمهاي مناسب بازيابي
و شناسايي خودکار آثار و حذف بيانها و نموهای عینی متفاوت جلب کردند (کارالیل ،رنجر
و سامرلین2008 ،؛ نقل در ارسطوپور.)1389 ،
در ايران ،ارسطوپور ( )1389در رساله دکتري ،1موجوديتها و کارکردهاي الگوي
ملزومات کارکردي بر فيلدهاي اصلي و فرعي مارك ايران (مورد استفاده در نرمافزار رسا)،
و نيز ديدگاه کاربران بالقوه فهرستهاي رايانهاي نسبت به موجوديتهاي مختلف الگو و
خانوادههاي کتابشناختي را مورد بررسي قرار داد .وي نشان داد كه در پيوند با چهار کارکرد
بازيابي ،شناسايي ،انتخاب ،و دسترسي ،کارکرد شناسايي با  473فيلد فرعي پشتيبان در درجه
اول ،کارکرد دسترسي با  310فيلد فرعي پشتيبان در درجه دوم ،و پس از آن کارکرد بازيابي
با  222فيلد فرعي پشتيبان و کارکرد انتخاب با  152فيلد فرعي پشتيبان بهترتيب در مراتب
سوم و چهارم قرار ميگيرند .در پيوند با چهار موجوديت (اثر ،بيان ،قالب ،و مدرك) نتايج
حاکي از آن بود که موجوديت قالب با  317فيلد فرعي پشتيبان ،موجوديت اثر با  129فيلد
فرعي پشتيبان ،موجوديت بيان با  99فيلد فرعي پشتيبان و موجوديت مدرك با  23فيلد فرعي
پشتيبان بهترتيب در اولويتهاي اول تا چهارم قرار دارند .ساير پژوهشهايي كه درباره الگوي
مفهومي در ايران كار شدهاند مشخص ًا به وظايف كاربري نميپردازند.
در پژوهش حاضر ،با استفاده از امکانات جستجوی دوبلین نرمافزار سیمرغ ،نگاه کاربران
به خانوادههای کتابشناختی پرتعداد "بوستان سعدی" و "رباعیات خیام" بهمنظور دستیابی به
رویکردی دقیقتر برای پیادهسازی الگوی مفهومی در نرمافزارهای کتابخانهای مورد بررسی
قرار گرفت .همچنین عالوه بر متخصصان موضوعی ،نگاه کاربران عادی فهرستهای
رایانهای به خانوادههای کتابشناختی مدّ نظر قرار گرفت تا سنجش کارآیی درختوارههای
موضوعی و پدیدآور موجود در فهرستهای رایانهای در پیوند با وظایف کاربری الگوی
مفهومی تحلیل گردد.

روش ،جامعه و ابزار پژوهش

 .1همزمان با پایان یافنت پژوهش حارض
و در زمانی كه برای ارائه آماده میشد،
پایاننامه دكرتای شعله ارسطوپور دفاع
شد .بنابراین ،پژوهش براساس یكی از
پیشنهادهای پایاننامه وی ادامه یافت كه
منجر به تولید مقاله حارض شد.
2. Think aloud protocol
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در پژوهش حاضر كه از نوع كاربردي است با استفاده از روش تجربي میزان بهبود نتایج
جستجو در دو گروه از كاربران (عادي و متخصص موضوعی ادبیات فارسی) با استفاده از
خانوادههای کتابشناختی مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی در هر دو نرمافزار سیمرغ و رسا
بررسی و برمبنای پروتکل بلند فکر کردن 2که یکی از روشهای پژوهش کیفی است و
همچنین برمبنای مصاحبهها و مشاهدات صورتگرفته با کاربران فهرستهای رایانهای ،میزان
موفقیت کاربران عادی و متخصص در پاسخگویی به سؤاالت مطرحشده از سوی پژوهشگر
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در مورد خانوادههای کتابشناختی "بوستان سعدی" و "رباعیات خیام" بهطور جداگانه در
هریک از نرمافزارهای کتابخانهای سیمرغ و اپک کتابخانه ملی ایران (نرمافزار رسا) ثبت شد.
سپس مراحل راهبرد جستجوی کاربران برمبنای تعداد فرمولهای جستجو ،راهبرد ،و میزان
اصالحات و بازخورد ایشان در مواجهه با نرمافزارها در پشتیبانی از وظایف کاربری ثبت و
میزان موفقیت هریک از نرمافزارها از دیدگاه کاربران عادی و متخصص تعیین شد.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر نخستين تجربه در زمینه بررسی توانمندیهای کاربران
فهرستهاي رایانهاي در مواجهه با بخش مهمی از شاخصهای مورد نظر الگوی مفهومی
اف.آر.بی.آر .بهشمار میرود ،و از طرفی کاربران فهرستهای رایانهای را هر دو طیف کاربران
عادی و متخصص موضوعی تشکیل میدهند الزم بود دیدگاه هر دو گروه مورد بررسی
قرار گیرد؛ اما از آنجا که تعداد افراد جامعه مذکور وسیع است لزوم نمونهگیری اجتناب
ناپذیر است .براي اين منظور ،راهبرد نمونهگیري گلوله برفی 1براي یافتن اعضاي گروه
نمونه انتخاب شد" .در این نوع از نمونهگیري ،پس از انتخاب افرادي با ویژگیهاي خاص
و مصاحبه از آنها خواسته میشود نام سایر افرادي داراي همان خصوصیات و مورد تأیید را
ذکر کنند" (سفیري1387 ،؛ نقل در ارسطوپور.)1389 ،
بنابراين ،نمونه مورد بررسی در این بخش را دو گروه  15نفری متخصصان موضوعی
و کاربران عادی تشکیل دادند .در مورد پیشینههای کتابشناختی بازیابیشده از نرمافزار رسا،
تمامي آثار مرتبط به "بوستان سعدي" و "رباعیات خیام" بهعنوان جامعه آماري پژوهش در
نظر گرفته شد و نمونهگيري انجام نگرفت.
مرحله نخست .پایگاه آزمایشی در نرمافزار سیمرغ بر روی ِسرور کتابخانه مرکزی پردیس
علوم دانشگاه تهران ایجاد شد که در آن فرمت ایزو تعداد کل  1231پیشینه کتابشناختی
بازیابیشده از اپک کتابخانه ملی (نرمافزار رسا) فراخوانی و سپس سایر اطالعات اصالح و
یا مجددا ً ورود اطالعات شد .2در این پایگاه ،تمام انواع منابع اطالعاتی در زبانهای مختلف
بهصورت یکپارچه وارد شد .علت انتخاب نرمافزار سیمرغ ،دسترسی به آن ،و مهمتر از
آن ،امکان بهرهگیری درختوارههای موضوع و پدیدآور و عنوان در نتایج بازیابی در این
نرمافزار بود .زيرا این امکان ،بهعنوان یکی از ابتداییترین امکاناتی است که در نرمافزارهای
مبتنی بر وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .میتوان در نظر گرفت .همچنین ازآنجا
که این قابلیت در اپک کتابخانه ملی (نرمافزار رسا) وجود ندارد این امکان برای پژوهشگر
فراهم میشد تا بتواند توانمندیهای کاربران ،میزان موفقیت و کارآیی چنین قابلیتی را در
جستجوهای انجامشده کاربران در دو نرمافزار مورد مقایسه قرار دهد.
مرحله دوم .بهمنظور یکدستی در موضوعات و بهدنبال آن نمایش بهتر و دقیقتر

1. Snowball sampling
 .2بهعلت ریزشهایی كه
در انتقال ماشینی اطالعات رخ میدهد.
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درختواره موضوعی پايگاه مستند ارجاعي موضوع و پديدآور در پایگاه آزمایشی ایجاد و
مجددا ً ورود و اصالح اطالعات در آن بهصورت مجزا انجام گرفت.
مرحله سوم .پرسشهاي مصاحبه در حوزه ادبیات فارسی و مرتبط با دو خانواده
کتابشناختی "بوستان سعدی" و "رباعیات خیام" برای مشاهده راهبرد جستجوی کاربران و
بررسی توانمندیهای آنها در برخورد با دو نرمافزار تهیه شد .بهمنظور بررسی روایی و کارآیی
پرسشها از  3تن از دانشجویان مقطع دکترای ادبیات فارسی مصاحبه و مشورت انجام شد
که همگی بر روا بودن و کارآیی پرسشها اذعان داشتند.
مرحله چهارم .انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با  15نفر از کاربران عادی .کاربران
عادی را دانشجویان مقطع کارشناسی با تأکید بر دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی
تشکیل میدادند .از هر کاربر دو سؤال در مورد هر یک از خانوادههای کتابشناختی "بوستان
سعدی" و "رباعیات خیام" پرسیده میشد و کاربر نيز برمبنای دانش خود و امکانات رابط
کاربری هر دو سؤال را بهطور مجزا در هریک از نرمافزارهای سیمرغ و اپک کتابخانه ملی
ایران (رسا) مورد جستجو قرار میداد .پژوهشگر نظر كاربر را در مورد هریک از مراحل
جستجو ثبت میکرد .همچنین پیش از شروع مصاحبه ،پژوهشگر اطالعات و توضیحاتی
را درباره هریک از نرمافزارها به کاربران ارائه میكرد .بهمنظور رفع وجود پیشفرضهای
احتمالی شناختی در مورد امکانات نرمافزارها هر کاربری که در سؤال اول با یک نرمافزار
جستجوی خود را آغاز میکرد الزم بود که در سؤال دوم جستجوی خود را با نرمافزار
دیگری آغاز کند .درنهایت کاربران عالوه بر اعالم نظر خود در مورد جستجو در هر نرمافزار،
نظر نهایی خود را پس از پایان جستجو در هر دو نرمافزار نيز اعالم میكردند.
مرحله پنجم .انجام مرحله چهارم با  15نفر از دانشجویان دوره دکتری رشته زبان و
ادبیات فارسی.

یافتهها

در شکلهای  1و  ،2درختوارههای موضوعی و پدیدآور ارائهشده در خانواده کتابشناختی
رباعیات خیام در پایگاه آزمایشی ایجادشده در نرمافزار سیمرغ نمایش داده شده است.
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تواره موضوع
شکل  .1منونهای از جستجو در خانواده کتابشناختی رباعیات خیام در نرمافزار سیمرغ و منایش درخ 

شکل  .2منونهای از جستجو در خانواده کتابشناختی رباعیات خیام در نرمافزار
تواره پدیدآور
سیمرغ و منایش درخ 
در شکل  3نمونهای از جستجوی انجامشده در نرمافزار رسا کتابخانه ملی ایران با
کلیدواژههای "بوستان" و "سعدی ،مصلحبن عبداهلل" نشان داده شده است.
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شکل  .3منونهای از جستجو در خانواده کتابشناختی بوستان سعدی در نرمافزار
رسا و منایش نتایج بازیابیشده
نمودارهای  1و  2بهطور مجزا میزان موفقیت کاربران در پیوند با وظایف کاربری الگوی
مفهومی اف.آر.بی.آر .یک بیان از خانواده کتابشناختی بوستان سعدی و رباعیات خیام در
نرمافزارهای کتابخانهای مذکور را نشان میدهند.

منودار  .1میزان موفقیت کاربران در پیوند با وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .بیانهایی از
خانواده کتابشناختی "بوستان سعدی" در نرمافزارهای کتابخانهای مورد پژوهش
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برمبنای اطالعات مندرج در نمودار  ،1میزان موفقیت نرمافزار سیمرغ در پشتیبانی از
چهار وظیفه کاربری (یافتن ،شناسایی ،انتخاب ،و دسترسی) به بیانهایی از خانواده کتابشناختی
"بوستان سعدی" برمبنای نظرات دو گروه کاربران متخصص و عادی بیشتر از اپک کتابخانه
ملی ایران است.

منودار  .2میزان موفقیت کاربران در پیوند با وظایف کاربری الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .یک بیان از
خانواده کتابشناختی "رباعیات خیام" در نرمافزارهای کتابخانهای مورد پژوهش
برمبنای اطالعات مندرج در نمودار  ،2میزان موفقیت نرمافزار سیمرغ در پشتیبانی از
چهار وظیفه کاربری (یافتن ،شناسایی ،انتخاب و دسترسی) به بیانهایی از خانواده کتابشناختی
"رباعیات" خیام برمبنای نظرات دو گروه کاربران متخصص و عادی بیشتر از اپک کتابخانه
ملی ایران است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در پایگاه آزمایشی ایجادشده توسط پژوهشگر در
نرمافزار سیمرغ ،تمام پیشینههای بازیابیشده از اپک کتابخانه ملی در دو خانواده کتابشناختی
پرتعداد "بوستان سعدی" و "رباعیات خیام" ورود اطالعات گردید و بهمنظور مستندسازی
موضوعات و پدیدآوران این خانوادههای کتابشناختی در پایگاههای ارجاعی (مستندها) این
نرمافزار ویرایشهای الزم صورت گرفت.
علت موفقیت کاربران در انجام وظایف کاربری در این نرمافزار وجود درختوارههای
موضوعی ،پدیدآوران و عنوان بهصورت مجزا بود؛ همانطور که مشاهده میشود حتی
کاربران عادی که اطالعات مختصری از حوزه موضوعی ادبیات فارسی داشتند بهراحتی و با
استفاده از درختوارههای مذکور به دانش موجود در این پیشینهها دست یافتند.
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جدول  .1ویژگیهای مورد عالقه کاربران در فهرستهای رایانهای  -برمبنای
1
پروتکل بلند فکرکردن
ویژگی
رابط کاربر (کاربرپسندی ،کاربری آسان ،جذابیت)
اقالم مرتبط که از توصیفی پیوند گرفتهاند
گزینههایپاالیشجستجو
اطالعات تکمیلی و اضافی (رتبهبندی ،نقد و نظر ،قیمت ،مخاطب،
خالصهها ،فهرست مندرجات مقولههای شکلی و غیره)
گزینههای مرتب سازی (بر اساس تاریخ ،نوع منبع اطالعاتی ،زبان و
غیره)
دسرتسپذیری  /اطالعات موجودی
خانهجستجویمنفرد
واژگان مورد استفاده و برچسبگذاری (واضح و قابل فهم)
سازمان و شیوه ارائه اطالعات (صفحات نتایج جستجو و توصیف)
توارههای موضوعی،
منایش با مدل مفهومی اف.آر.بی.آر( .درخ 
پدیدآور ،فرمت ،زبان ،و ویرایشها)
جستجو در فیلدهای خاص
امکاناتجستجویپیرشفته
پیشنهادهایی در جستجو و امالی واژهها "آیا منظور شام این بود"...
گزینهانبوهههایموضوعی
 .1عالئم بهکاررفته در جدول بهترتیب
به معنای ■ :زیاد؛ □ :کم؛ ○ :متوسط؛
 :نداشنت آن ویژگی
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عادی

کتابخانهملی(رسا)

پایگاهآزمایشی
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جدول  1نشان میدهد که کدام ویژگیهای نرمافزارهای مورد بررسی مورد عالقه
کاربران در فهرستهای رایانهای برمبنای پروتکل بلند فکر کردن بوده است .این ویژگیها
برمبنای مصاحبهها و مشاهدههای صورتگرفته در هنگام جستجوی کاربران و پژوهش
جانگ و ساالبا )2009( 1یادداشت و دستهبندی شده است.
رابط کاربر اپک کتابخانه ملی از دیدگاه  27کاربر ،در حد متوسط و رابط کاربر نرمافزار
سیمرغ در حد زیاد مورد عالقه کاربران بوده و در سطح خوب ارزیابی شده است.
از ویژگی اقالم مرتبطی که از توصیف موجود پیوند گرفتهاند مانند مرتبسازی براساس
پدید آور یا موضوع از دیدگاه  30کاربر در اپک کتابخانه ملی در حد پایین و در سیمرغ
در حد متوسط ارزیابی شده است .گزینههای پاالیش جستجو توسط  26کاربر در حد
پایین ارزیابی شدهاند .ویژگیهای تکمیلی و اضافی مانند خالصهها و فهرست مندرجات
مورد عالقه کاربران بوده است ،اما در هیچیک از نرمافزارها وجود نداشته است .ویژگی
مرتبسازی نتایج از دیدگاه  21کاربر در هر دو نرمافزار در میزان پایین بوده است.
دسترسپذیری اطالعات ،ویژگی دیگری است که همه  30کاربر به وجود آن اظهار
عالقهمندی کردهاند .این گزینه در نرمافزار سیمرغ در حد زیاد مورد توجه کاربران بوده است
و وظایف کاربری آنها را پشتیبانی میکند.
خانه جستجوی منفرد در هر دو نرمافزار مذکور موجود است ،اما از دیدگاه کاربران
نرمافزار سیمرغ در حد متوسط و اپک کتابخانه ملی در حد کم از وظایف کاربری آنها
پشتیبانیمیکند.
واژگان مورد استفاده و برچسبگذاریها در نرمافزارهای مذکور در حد پایین مورد

1. Zhang & Salaba
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عالقه کاربران بوده است ،از نظر همه آنها این واژگان تخصصی بودهاند و برای آنها قابل فهم
نیستند.
سازمان و شیوه ارائه اطالعات (صفحات نتایج جستجو و توصیف) از نگاه همه کاربران
در نرمافزار کتابخانه ملی در میزان پایین و در نرمافزار سیمرغ در حد باالی عالقهمندی کاربران
است.
نمایش با مدل مفهومی اف.آر.بی.آر( .درختوارههای موضوعی ،پدیدآور ،فرمت ،و
ویرایشها) در هیچیک از نرمافزارها بهطور کامل وجود ندارد ،اما درختوارههای موضوعی
و پدیدآور در نرمافزار سیمرغ در میزان متوسطی نسبت به اپک کتابخانه ملی وجود دارد؛ و
در میزان متوسط عالقهمندی كاربران قرار دارد.
جستجو در فیلدهای خاص در هر دو نرمافزار در حد باالی عالقهمندی کاربران است.
امکانات جستجو در فیلدهای خاص ،امکانات جستجوی پیشرفته ،جستجوی کلیدواژهای،
جستجوی مروری و نگهداری فرمول جستجو در خانه جستجو ازجمله ویژگیهایی هستند
که کاربران در مورد آنها ابراز عالقهمندی اندكي نشان دادهاند.
ویژگیهايی چون پیشنهادهایی در جستجو و امالی واژهها "آیا منظور شما این بود،"....
گزینه انبوهههای موضوعی ،درختوارههای ناشر ،تنالگان ،دورههای ادبی در هر دو نرمافزار
موجود نیستند ،اما کاربران نسبت به وجود آنها ابراز عالقهمندی کردهاند.
امکانات جستجوی موضوعی از نگاه کاربران در نرمافزار سیمرغ در حد متوسط و در
اپک کتابخانه ملی در حد پایین عالقهمندی قرار دارد.
پیوندهای بیرونی (به گوگلبوک و غیره) ازجمله ویژگیهایی است که کاربران نسبت
به آن ابراز عالقهمندی کردهاند؛ اما در اپک کتابخانه ملی و نرمافزار سیمرغ وجود ندارد .الزم
به ذکر است این امکان برقراری پیوند با گوگلبوک در نرمافزار سیمرغ برای کتابهای التین
فراهم شد ،و امکانی برای کتابهای فارسی نیز به شیوهای دیگر و با نام نوسابوک (به تقلید
از گوگلبوک) در حال برقراری بوده است.
تحليل پیشنهادهای کاربران موارد زير را در هر دو نرمافزار مورد تأييد قرار ميدهد:
 .1ایجاد تغییراتی در صفحه نتایج جستجو شامل ارائه تمام موضوعات و پدیدآوران
حاصل از نتایج جستجو در مقابل نمایش تعداد محدودی از آنها در درختوارهها؛
 .2نحوه نمایش درختوارهها بهصورت سلسلهمراتبی (بسیاری از کاربران بر پرازدحام
بودن چینش عبارات موجود در درختوارهها اذعان داشتند و پیشنهاد حذف عبارات تکراری
را در درختوارهها ارائه دادهاند)،
 .3برقراری پیوند به موضوعات مرتبط ،امکان استفاده از عملگرهای منطقی در تلفیق و
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اعمال محدودیت در اطالعات مندرج در درختوارههای موضوع ،پدیدآور و عنوان برمبنای
نیاز اطالعاتی کاربر؛
 .4گسترش درختوارهها به تنالگان و ناشر ،زبان منابع اطالعاتی ،دورههای ادبی؛
 .5افزودن کلیدهای راهبری در صفحه نتایج جستجو؛
 .6استفاده از واژگان نزدیک به زبان طبیعی نشاندهنده کارکردهای نرمافزار؛
 .7نمایش برمبنای موجودیتهای الگوی مفهومی اف .آر .بي .آر .و غیره میتواند کمک
شایانی در جهت بهبود وظایف کاربران کند.
درنهایت ،کاربران از فاصله کارکردهای نرمافزارهای کتابخانهای با کارکردهای موتورهای
جستجو نظیر گوگل انتقاد داشتند و معتقد بودند تخصص ویژهای برای استفاده از نرمافزارهای
کتابخانهای مورد نیاز است.

نتیجهگیری

همواره هدف همه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی پاسخ به نيازهاي اطالعاتي کاربران بوده
است ،ظهور قالب مارک و فهرستهای رایانهای تحوالت بزرگی در این حوزه ایجاد کرد،
اما این قالب با وجود مزایای فراوان در ذخیره و بازیابی اطالعات نتوانست اهداف فهرست
را واقعیت بخشد .در این ساختار ،در بهترین حالت با پیوندهایی در سطح درون پیشینهها و
درنهایت برون پیشینهها میتوان با حرکت در سطح ،ارتباطاتی را بین دو پیشینه ایجاد کرد
ولی امکان فراتر رفتن از آن و ناوبری در الیههای مختلف اطالعات و روابط بین آنها و
ایجاد جستجویی دانشی نميتوانست امکان پذیر شود .با توسعه فناوری و ظهور موتورهاي
کاوش عظیم و پیدایش امکانات ذخیره و بازیابی ،خوشهبندی ،دادهکاوی ،و جستجوهای
چندوجهی ،کمکم امکان رسیدن به نتایجی در جستجوی فهرستهای کتابخانهای مهیا شد.
ظهور الگوی مفهومی پاسخی بود به این نیاز .اینک پیشبینی میشود با ظهور و گسترش
الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .و بر مبنای ساختار سلسهمراتبي آن کاربر قادر باشد در هر مرحله
از جستجو بهصورت سلسلهمراتبي از موجودیت "اثر" حرکت خود را آغاز و برمبنای نیاز
خود "بيان"" ،نمودعینی" و "مورد" مورد نظر را انتخاب نماید و بدان دسترسی یابد .وجود
ساختار سلسلهمراتبي و چندالیه که با استفاده از ایکس .ام .ال .امکانپذیر شده کاربر را با هر
سطحی از دانش موضوعی در انجام جستجوهای ساده به بازيابي نتایج بهتری میرساند .این
مهم درصورتی میتواند اتفاق افتد که نرمافزارهای کتابخانهای برمبنای مفاهیم تعریفشده در
الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر .بازتعریف گردند .بدین منظور ،الزم است پیش از پرداختن به
بازتعریف ذخیره و بازیابی ،پژوهشهای گستردهای در جهت مطالعه وظایف کاربری صورت
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گیرد .پژوهش حاضر به عنوان یکی از نخستين گامها در جهت مطالعه وظایف کاربران و
تعیین میزان ارزشگذاری آنها از این وظایف در پیوند با ویژگیهای هریک از موجودیتها
در ایران انجام شده است.
نتایج حاکی از آن است که به علت امکان پاالیش نتایج جستجو براساس عناصر
خانوادههای کتابشناختی ،میزان موفقیت نرمافزار سیمرغ در پشتیبانی از چهار وظیفه کاربری
(یافتن ،شناسایی ،انتخاب ،و دسترسی) به بیانهایی از خانواده کتابشناختی "بوستان سعدی"
و "رباعیات خیام" برمبنای نظرات دو گروه کاربران متخصص و عادی بیش از اپک کتابخانه
ملی ایران است .براساس يافتههای کارالیل ،ارسطوپور ،و دیگران كه هدف الگوي مفهومی
اف.آر.بی.آر .را منوط به ایجاد تغییرات در نحوه نمايش دانستهاند مجددا ً در اين پژوهش مورد
تأكيد قرار ميگيرد.
يافتههاي پژوهش حاضر گرچه نشاندهندة برتری استفاده از مدلهای مفهومی و اجازه
پاالیش نتایج جستجو در مدل دوبلين ُكر در نرمافزار سيمرغ بود لیکن بايد اشاره داشت كه:
 .1در نرمافزار سیمرغ ،خانوادههای کتابشناختی محدود بوده و درصورت افزودن
اطالعات دیگر مانند گسترش درختوارهها به تنالگان و ناشر ،زبان منابع اطالعاتی،
ویرایشها ،مخاطب و دورههای ادبی امکانات بیشتری بهویژه در مرحله شناسایی و انتخاب
به کاربران میدهد.
 .2رابط کاربر نرمافزار باید اصالح شود و گسترش یابد .مشکالت رابط کاربری را
میتوان در دو دسته اصلی نام برد:
الف .تغییراتی در شیوه نمایش ،حتی با کوچکتر شدن فونت که برای کاربر غیرآشنا و
عادی نوعی به هم ریختگی و شلوغی محسوب و گزارش شده است.
ب .تغییر شکل نمایش بهویژه در شناسههای نام  -عنوان .در جستجوهایی که نتایج
پرتعدادی بازیابی میشود بهطور مثال در "مثنوي" درصورتیکه به فرض نام  -عنوان به منزله
موضوع باشد ،نتیجه پرتعداد بوده و چندین بار و هربار با یک تقسیم فرعی تکرار میشود .با
تکرار هر بار نام  -عنوان و پس از آن تقسیم فرعی ،فضای کوچک و محدود اختصاص یافته
به خانواده کتابشناختی چنان پرازدحام میشود که عباراتی که بهدنبال آن میآید گم میشود و
بدون آموزش به کاربر ،استفاده از آن دشوار میشود .بنابراين الزم است با شیوهای که فقط
سلسلهمراتب را برساند این امر اصالح شود تا محدودیت به حداقل برسد .سرانجام اينكه،
بهنظر میرسد هر دو نرمافزار رسا و سیمرغ میتوانند با اصالح صفحات جستجو امکانات
بیشتری را براي پشتیبانی از وظایف کاربری در اختیار کاربران قرار دهند.
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