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چڪیده

    اولویت های مورد انتظار كاربران از صفحه رابط کاربر 
کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

یعقوب نوروزی | حمیده سلطانعلی دستجردی

کاربر  رابط  از  كاربران  انتظار  مورد  اولویت های  هدف: 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  دیجیتالی سازمان  کتابخانه 

جمهوری اسالمی ایران است.
روش  از  حارض،  پژوهش  در  پژوهش:  رویکرد   / روش 
پژوهشگر  پرسشنامه  از  استفاده  با  توصیفی  پیامیشی 
کتابخانه  خدمات  اصلی  معیارهای  بر  مشتمل   ساخته 
کتابخانه  کاربر  رابط  کلی صفحه  ویژگی های  دیجیتالی، 
دیجیتالی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 
۲۲۰ نفر از مراجعان و اعضاء فعال کتابخانه ملی تشکیل 

می دهد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که براساس شاخص اهمیت، 
به  جستجو  امكان  به  خدمات،  نظر  از  اول  اولویت 
است.  یافته  تعلق   ،۳/۹۱ میانگین  با  مختلف  شیوه های 
امكان  کاربر،  رابط  صفحه  کلی  ویژگی های  مورد  در 
میانگین  با  از سیستم كمكی  استفاده  از  بعد  كار  ادامه 
۳/۹۳ در اولویت نخست بوده  است. همچنین مشخص 
شد که بین تحصیالت کاربران و میزان انتظارات آنها از 
صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی رابطه 
معناداری وجود ندارد، اما بین میزان استفاده کاربران و 
میزان انتظار آنان از صفحه رابط کاربر رابطه معناداری 
وجود دارد و با افزایش میزان استفاده، انتظار کاربران نیز 

افزایش می یابد. 
از دیدگاه كاربران، متامی شاخص های مورد  نتیجه گیری: 
كتابخانه  كاربر  رابط  صفحه  و  خدمات  در  مطالعه 
و  دارند  اهمیت  زیاد  خیلی  و  زیاد  حد  در  دیجیتالی 
زیر  در  ملی  کتابخانه  دیجیتالی  كتابخانه  که  است  بهرت 
سیستم های مربوط به خدمات و صفحه رابط كاربر خود 

از رویكرد كاربرمحور استفاده بیشرتی مناید.
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مقدمه 
كتابخانه هاى ملى از بدو شكل گيرى تاكنون به عنوان مهم ترين مركز جمع آورى و نگهدارى 
آثار مكتوب هر كشور محسوب مى شوند و بدين لحاظ پاسدار ميراث عظيم فرهنگى هر 
ملتى است و جايگاه ويژه اى در هر كشور برخوردارند (عصاره و مرادمند، 1388). در پايان 
نخستين دهه از هزاره سوم، از بركت پيشرفت فناورى نوين اطالع رسانى و بهره گيرى از 
اينترنت و پيشرفت دانش و حجم عظيم اطالعات، كتابخانه هاى ملى ناچارند در رسالت و 
وظايف خود تجديد نظر كنند. در آينده اين كتابخانه ها در موضعى خواهند بود كه بر توسعه 
و تحول كتابخانه ها و اطالع رسانى كشور تاثيرى عميق بر جاى خواهند گذاشت. استفاده 
از بسترى هاى شبكه اى و اينترنتى از جمله كتابخانه هاى ديجيتالى در اولويت بيشترى قرار 
مى گيرد. در اين رابطه، توجه به نيازهاى كاربران براى برقرارى ارتباط مناسب با بسترهاى 
ارتباطى از اهميت بيشترى برخوردار خواهد بود. از سوى ديگر، كاربران در ارائه خدمات 
اطالعاتى از اولويت هاى اصلى هستند و دريافت نظرات آنها در زمينة طراحى محيط هاى 
تعاملى از جمله رابط هاى كاربرى بايد مدنظر متوليان امر قرار گيرد (ژى و ولفرام1، 2002). 
رابط يا واسطة كاربر بخشى از برنامه رايانه اى يا نرم افزارى است كه كاربر از طريق آن با 
سيستم رابطه برقرار مى كند (يمين فيروز، 1382). از آنجا كه رابط كاربر تأثير ذهنى و عينى 
بسيارى بر كاربر دارد و سبب توانمندى او در شناخت درست و استفاده شايسته از پايگاه هاى 
اطالعاتى مى شود، توجه به ويژگى هاى آن در زمان طراحى الزم و ضرورى است (عليجانى 

و دهقانى، 1386).
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با توجه به اينكه برنامه بلندمدت كتابخانة ملى حضور در عرصة بين المللى از طريق 
ارائه محتواهاى ملى در اينترنت است و اين هدف را از طريق توسعه كتابخانه ديجيتالى 
دنبال مى كند، توجه به واسط بين كتابخانه ديجيتالى و كاربر، يا همان محيط رابط كاربر حائز 
اهميت است چون اگر مناسب طراحى شده باشد اين ارتباط موثر برقرار خواهد شد. از اين 
رو، سنجش اين محيط با استاندارهاى تعريف شده از يك سو و نيازهاى كاربران از سوى 
ديگر مى تواند راهنمايى مفيد براى طراحى مناسب محيط رابط كاربر فراهم نمايد. از آنجا كه 
كتابخانه ملى وظيفه الگوسازى براى ساير كتابخانه ها را دارد بايد در طراحى كتابخانه ديجيتالى 
از منظرهاى گوناگون، به ويژه محيط رابط كاربر، مطابق با معيارهاى استاندارد عمل كند تا 
بتواند الگويى براى ساير كتابخانه ها قرار گيرد. از اين رو، در پژوهش حاضر ارزيابى انتظارات 
كاربران از رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى و ميزان اهميت هر يك از اين موارد 

موردنظر كاربران مدنظر قرار گرفت.
از  هريك  و  است  افزايش  به  رو  ايران  در  كاربر  رابط  زمينه  در  پژوهش  چه  اگر 
پژوهش ها چه به صورت نظرى و چه به صورت پيمايشى و موردى به جنبه اى از رابط 
كاربرها پرداخته اند، اما تعداد اندكى از آنها ديدگاه و انتظارات خود كاربران را از رابط كاربر 
مورد بررسى قرار داده اند. در بين پژوهش هاى صورت گرفته در خارج از كشور هامونت، 
منجونث، و لوكاناتا1 (2011)، به بررسى و مطالعه كاربران از جنبه هاى   مختلف و شناسايى 
چالش هاى طراحى رابط كاربر كتابخانه هاى ديجيتالى دانشگاهى پرداختند. براى اين منظور 
پرسشنامه اى تهيه و براى اشخاص مختلف با توانمندى هاى مختلف در دانشگاه هاى  منتخب 
هند ارسال كردند. بعد از تجزيه و تحليل دقيق از مطالعه كاربران، آنها چالش هايى را تحت 
عناوين (چالش هاى كاربرمحور، جستجو محور، محتوا محور و شبكه محور) براى طراحى 
رابط كاربر كتابخانه هاى ديجيتالى به منظور افزايش دسترسى به كتابخانه هاى ديجيتالى در 
دانشگاه ها شناسايى كردند. در پژوهشى ديگر، هال2 (2011) با عنوان «ارزيابى كتابخانة 
ديجيتالى» به ارزيابى ساختار، چارچوب، متون، معيارها و روش شناسى كتابخانه هاى ديجيتالى 
و به طور ويژه به بررسى مدل ديجى كوال3 به عنوان روشى براى ارزيابى كيفيت خدمات 
كتابخانه ديجيتالى پرداخت. همچنين عباس، بگ، و فاطيما4 (2011)، در مقاله اى با عنوان عامل 
انسانى اساس ابزار طراحى رابط كاربر، به معرفى اين عامل و 5 ابزار آن شامل ابزار گردآورى، 
پيشنهاد، طراحى سريع، ارزيابى و مستندسازى پرداختند. آنها هدف از اين مقاله را مقابله با 
مسائل مربوط به كاربردپذيرى نظام هاى مدرن بيان كردند و اينكه توجه به ابزار عامل انسانى 
قطعاً به طراحان كمك خواهد كرد تا رابطى مفيد براى كاربران با مهارت ها و سطوح تجربه 
مختلف و يا معلوليت هاى جسمى  و شناختى گسترش دهند. هنگ5 (2006) با شناسايى 
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معيارهاى كاربران و اعمال آنها به ارزيابى كتابخانه ديجيتالى پرداخت و نشان داد كه قابليت ها 
و كيفيت مجموعه ها از مهم ترين معيارهاى ارزيابى كتابخانه هاى ديجيتالى هستند. تانگ، 
هانگ، و تام1 (2005)، نيز به بررسى تاثير معيارهاى صفحه رابط كاربر بر سهولت استفاده 
از كتابخانه ديجيتالى پرداختند. يافته هاى آنان نشان داد روشن و قابل فهم بودن اصطالحات 
استفاده شده در كتابخانه ديجيتالى از اولويت بسيار بااليى نسبت به معيارهاى طراحى صفحه 
نمايش و هدايت و راهبرى برخوردار است. لى2 و همكاران (2005)، نيز در تحقيقى مشابه 
به اين نتايج دست يافتند. فريس مارتينز و چن3 (2005)، به بررسى درجه رضايت كاربران 
كتابخانه برانل4 براساس سه پارامتر سبك شناختى، جنسيت و سطح تخصص پرداختند و 
از پرسشنامه اى حاوى 5 بخش (واكنش كلى به نرم افزار، صفحه، واژگان و نظام اطالعات، 
يادگيرى و توانمندى هاى نظام) استفاده كردند. يافته هاى آنها نشان داد كه هيچ كاربرى به طور 
واقعى از رابط رضايت ندارد و بررسى هاى گسترده تر نشان داد كه از ديدگاه سبك شناختى5، 
كاربران حد وسط6 از رابط رضايت داشته، ولى فيلد وابسته و مستقل، به خصوص براى 
كمك به عملكرد نظام، نيازمند بهبود است. همين يافته ها نشان داد كه زنان بيش از مردان 
ناراضى بودند و از نظر تخصصى نيز هرچه تخصص كاربر بيشتر باشد ميزان رضايت او كمتر 
است. در داخل كشور نيز نوروزى و بيات (1391)، خدمات 59 كتابخانه هاى ديجيتالى ايران 
و جهان را به منظور معرفى خدمات پيشنهادى مورد مطالعه قرار دادند. در بين كتابخانه هاى 
ديجيتالى داخلى بيشترين خدمت رعايت شده مربوط به «جستجو» و كم ترين آن نيز مربوط 
به خدمت «از كتابدار بپرس» بود. در بين كتابخانه هاى ديجيتالى خارجى نيز بيشترين خدمت 
مربوط به «جستجو» و كم ترين آن مربوط به «كتابخانه شخصى» بود. خباز بجستانى (1390)، 
در پژوهشى با هدف بررسى و مقايسه رابط كاربر 5 كتابخانه ديجيتالى داخلى (تبيان، نور، 
ديد، پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمى ايران و مركز منطقه اى علوم و فناورى) و خارجى 
(اسكندريه7، ورد8، كاليفرنيا9، امريكن ممورى10 و نشنال ساينس11) به روش پيمايشى تطبيقى، 
با استفاده از سياهه وارسى شامل 10 معيار (جستجو، انسجام، راهنمايى، راهبرى، نمايش 
اطالعات، كنترل كاربر، زبان رابط كاربر و سادگى) و 113 مؤلفه فرعى تالش كرد تا رابطه 
كاربر كتابخانه هاى ديجيتالى داخلى و خارجى با يكديگر مقايسه شوند. يافته هاى  وى نشان 
داد تفاوت ميان رابط كاربر كتابخانه هاى ديجيتالى داخلى و خارجى بيشتر به مؤلفه هاى   مطرح 
شده در معيارهاى جستجو، نمايش اطالعات و كنترل كاربر مربوط است. در مجموع، از بين 
معيارهاى مورد مطالعه معيارهاى سادگى و كنترل كاربر به ترتيب باالترين و پايين ترين درصد 

تبعيت را توسط كتابخانه هاى ديجيتالى داخلى و خارجى به دست آورده اند. 
همگى اين پيشينه هاى پژوهشى نشان مى دهد كه رابط كاربر مسئله اى مهم در داخل و 
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و نشــان دادن اطالعــات اســت و یــک بُعــد 
شــخصیتی اســت کــه بــر روش افــراد در 
جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل، ارزیابــی و 
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ــر دارد. کارب
۶. کاربرانی که رفتار حد وسطی بین دو 
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خارج از كشور بوده است. در اين ميان توجه به مبحث خدمات نيز بيشتر مورد توجه بوده 
است. با اين حال، تاكنون پژوهشى در زمينه ارزيابى رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران بر اساس انتظارات كاربران صورت نگرفته است. 
از اين رو، در پژوهش حاضر سعى شده است اولويت هاى مورد انتظار كاربران در مورد 
خدمات كتابخانه ديجيتالى و صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى مورد بررسى 
قرار گيرد با اين فرضيه ها كه بين سطح تحصيالت كاربران، ميزان استفاده از كاربران، و ميزان 

انتظار آنها از صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى رابطه معنادارى وجود دارد.

روش شناسی
با توجه به موضوع و اهداف آن از روش پيمايشى توصيفى استفاده شد. جامعه پژوهش را 
كاربران تاالرهاى تخصصى كتابخانه ملى بوده اند كه طبق آمار به طور متوسط روزانه 500 نفر 
مراجعه كننده به تاالرهاى تخصصى، از خدمات كتابخانه ملى استفاده مى كنند. حجم نمونه بر 
اساس جدول كرجسى- مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن امكان گم شدن 
يا ناقص پاسخ داده شدن بعضى از پرسشنامه ها، تعداد 300 پرسشنامه بين اعضاء و مراجعان 
كتابخانه ملى توزيع گرديد كه از اين تعداد 263 پرسشنامه توسط كاربران تكميل شد، از اين 
ميان 43 پرسشنامة ناقص باطل شد و 220 پرسشنامه تحليل گرديد. اين پژوهش در دو مرحله 
انجام شده است. در مرحله نخست، كه هدف آن تحليل محتواى پرسشنامه هاى كتابخانه 
ديجيتالى كتابخانه ملى بود، براى گردآورى اطالعات، سياهه وارسى براساس فيلدهاى 
پرسشنامه كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى و نيز مطالعه متون تخصصى مربوط به ارزيابى 
كيفى خدمات كتابخانه ديجيتالى و رابط كاربر آن توسط محققان تهيه شد. سپس بر اساس 
تحليل محتواى پرسشنامه هاى كتابخانه ديجيتالى، داده هاى مورد نظر گردآورى گرديد. از آنجا 
كه هدف مرحلة دوم پژوهش، شناسايى ويژگى هاى صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى 
كتابخانه ملى از ديد كاربران نهايى بود، براى گردآورى داده هاى مورد نياز پرسشنامه اى در 
هفت بخش حاوى 73 پرسش طراحى شد كه بنيان نظرى اين پرسشنامه مبتنى بر متون حوزه 
كتابخانه ديجيتالى و رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى است. در بخش اول پرسشنامه پنج سؤال 
با هدف شناخت جامعه استفاده كننده طراحى شده است. بخش دوم به بررسى ميزان اهميت 
13 مؤلفه از خدمات كتابخانه ديجيتالى از نظر كاربران پرداخته و بر اساس مقياس ليكرت 
پنج گزينه اى (خيلى زياد نشان دهندة بيشترين سطح اهميت و خيلى كم نشان دهندة كم ترين 
اهميت)؛ بخش سوم به بررسى ميزان اهميت ويژگى هاى كلى صفحه رابط كاربر كتابخانه 
ديجيتالى از نظر كاربران پرداخته است. پس از طراحى پرسشنامه و سنجش روايى و پايايى، 
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پرسشنامه در بين جامعه پژوهش توزيع گرديد و در نهايت 220 پرسشنامه پاسخ داده شده 
گردآورى شد. داده ها در دو بخش توصيفى و تحليلى گردآورى شدند. از آزمون خى دو و 

آزمون پارامتريك t تك نمونه در تحليل ها استفاده گرديد. 
براى سنجش روايى، پرسشنامه و سياهه وارسى تهيه شده براى 10 نفر از متخصصان 
علوم كتابدارى و اطالع رسانى با سطح تحصيالت دكترى و كارشناسى ارشد كه داراى تجربه 
كار در حوزه كتابخانه ديجيتالى بودند ارسال شد. بدين ترتيب نسبت به رفع كاستى ها و نيز 
حذف يا اضافه كردن معيارها و پرسش ها و اصالحات نگارشى اقدام شد و پس از آن سياهه 
وارسى و پرسشنامه مورد تأييد واقع شد. سنجش پايايى پرسشنامه از روش آلفاى كرونباخ 
و با كمك نرم افزار SPSS صورت گرفت و ضريب آلفاى به دست آمده (0/97) بود كه پايايى 

بسيار خوب سؤاالت را نشان مى داد.

یافته ها
در جدول 1، پس از انجام آزمون t اولويت هاى مورد انتظار كاربران از نظر خدمات مشخص 

شده است.

اولويت هاى خدمات 
كتابخانه ديجيتالى مورد 

انتظار كاربران
انحراف ميانگينتعداد

استاندارد
ميانگين 
مقايسه 
شده

t درجه مقدار
آزادى

سطح 
نتيجهمعنادارى

امكان جستجو به شيوه هاى 
2203/911/208311/222219.000مختلف

آزمون 
معنادار 
است

ارائه خدمت ارتباط با ما و از 
2203/271/12933/523219.001كتابدار بپرس

آزمون 
معنادار 
است

دسترسى به تازه ها و اخبار 
2203/491/19536/035219.000كتابخيانه ديجيتالى

آزمون 
معنادار 
است

امكان عضويت از راه دور و 
2203/661/30637/486219.000خدمات رزرو الكترونيكى

آزمون 
معنادار 
است

امكان ساخت كتابخانه 
2203/201/20032/473219.014شخصى (من)

آزمون 
معنادار 
است

امكان دسترسى به خدمات
2203/501/40035/299219.000مرجع از راه دور

آزمون 
معنادار 
است

امكان مبادله الكترونيكى 
2203/301/64232/751219.006اسناد

آزمون 
معنادار 
است

آزمون t برای تعیین 
اولویت های مورد انتظار کاربران در 
خدمات کتابخانه دیجیتالی

جدول ۱
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همان طور كه مالحظه مى شود، به جز گزينه امكان ارتباط همزمان و تعاملى از طريق 
ويديو كنفرانس با كتابدار مرجع، آزمون براى تمامى گزينه ها معنادار است. يعنى اين گزينه ها 
در حد زيادى از نظر كاربران داراى اولويت هستند. اما از نظر امكان ارتباط همزمان و تعاملى 
از طريق ويدئو كنفرانس با كتابدار مرجع معنادار نيست و نشان مى دهد اين گزينه از نظر 

كاربران در حد متوسطى اولويت دارد.
در جدول 2، پس از انجام آزمون t اولويت هاى مورد انتظار كاربران از رابط كاربر 

مشخص شده است.
همان طور كه مشاهده مى شود، به جز گزينة امكان تغيير و بهينه سازى و سفارشى كردن 
صفحه رابط كاربر، آزمون براى تمامى گزينه ها معنادار است و نشان مى دهد اين گزينه ها در 
حد زيادى از نظر گروه نمونه اولويت دارند. اما اولويت گزينه امكان تغيير و بهينه سازى و 
سفارشى نمودن صفحه رابط كاربر مرجع معنادار نبوده و اولويت آن از نظر كاربران در حد 

متوسط است.
در جدول 3، با استفاده از آزمون خى دو رابطه ميان سطح تحصيالت و ميزان انتظار 

كاربران از صفحه رابط كاربر بررسى شده است.

دسترسى به آر اس اس 
(RSS)2203/792/35034/964219.000

آزمون 
معنادار 
است

امكان امانت بين كتابخانه اى 
2203/421/57233/944219.000منابع اطالعاتى

آزمون 
معنادار 
است

امكان ارائه پرسش هاى 
متداول درباره خدمات 

(FAQ) كتابخانه
2203/481/69234/184219.000

آزمون 
معنادار 
است

امكان دسترسى به فهرست 
(OPAC) 2203/791/79136/550219.000رايانه اى

آزمون 
معنادار 
است

امكان ارتباط با پايگاه هاى 
چكيده و استنادى مجالت 

تمام متن پيوسته
2203/441/53834/208219.000

آزمون 
معنادار 
است

امكان ارتباط همزمان و 
تعاملى از طريق ويدئو 
كنفرانس با كتابدار مرجع

2202/891/2683-1/329219.185
آزمون 
معنادار 
نيست
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اولويت هاى كاربران 
كتابخانه ديجيتالى در 
صفحه رابط كاربر

انحراف ميانگينتعداد
استاندارد

ميانگين 
مقايسه 
شده

t درجه مقدار
آزادى

سطح 
نتيجهمعنادارى

دستيابى به كتابخانه 
ديجيتالى از طريق 

موتورهاى جستجو (مانند 
ياهو و گوگل

2203/861/095311/636219.000
آزمون 
معنادار 
است

محل قرار گرفتن لينك 
كتابخانه ديجيتالى در وب 

سايت كتابخانه ملى
2203/791/157310/084219.000

آزمون 
معنادار 
است

امكان ادامه كار بعد از 
2203/931/112312/368219.000استفاده از سيستم كمكى

آزمون 
معنادار 
است

ذكر روشن عنوان كتابخانه 
و يا نام سازمان مادر در 

عنوان صفحه
2203/521/00437/652219.000

آزمون 
معنادار 
است

زيبايى و استفاده از 
انيميشن و تكنيك جلب 

نظر كاربر به صورت 
گرافيك و صوت در ارائه 

اطالعات بيشتر

2203/461/16835/831219.000
آزمون 
معنادار 
است

وضوح طرح صفحات و 
ساده بودن آنها [شناسايى 
گزينه هاى اصلى (مانند 
جستجو، راهنما،نقشه 

سايت و ...) درمرحله اول]

2203/841/34539/224219.000
آزمون 
معنادار 
است

استفاده از صفحات مجزا 
به جاى صفحات طومارى 
(تناسب بين قرار گرفتن 

صفحات مختلف)
2203/791/26239/240219.000

آزمون 
معنادار 
است

قابليت تشخيص گزينه هاى 
موجود (مثال با استفاده از 
رنگ متمايز) از متن مجاور

2203/471/12436/236219.000
آزمون 
معنادار 
است

امكان انتخاب موارد پر 
مخاطب از روى فهرست 

بجاى تايپ آنها
2203/511/36335/539219.000

آزمون 
معنادار 
است

مشخص بودن ساختار 
2203/701/55836/706219.000كتابخانه ديجيتالى

آزمون 
معنادار 
است

طراحى و گرافيك صفحه 
2203/261/17233/337219.001رابط كاربر

آزمون 
معنادار 
است

امكان ايجاد صفحات مجزا 
براى انواع منابع اطالعاتى 

و خدمات موجود
2203/561/20536/879219.000

آزمون 
معنادار 
است

آزمون t برای تعیین اولویت های 
مورد انتظار درباره صفحه رابط کاربر 
کتابخانه دیجیتالی

جدول ۲



۴۷
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۶ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)

رابطه تحصيالت و ميزان انتظار از صفحه 
جمعزياد و خيلى زيادمتوسطكم و خيلى كمرابط كاربر

2158ديپلم و فوق ديپلم

672538ليسانس

1751106174فوق ليسانس و دكترى

25جمع
59136220

α=0/05Df=4X2=4/48

 

اولويت هاى كاربران 
كتابخانه ديجيتالى در 
صفحه رابط كاربر

انحراف ميانگينتعداد
استاندارد

ميانگين 
مقايسه 
شده

t درجه مقدار
آزادى

سطح 
نتيجهمعنادارى

امكان تغيير و بهينه سازى 
و سفارشى نمودن صفحه 

رابط كاربر
2202/991/1453-/177219.860

آزمون 
معنادار 
نيست

قابليت يادگيرى باال (بتوان 
به راحتى از آن استفاده 

نمود)
2203/611/24337/268219.000

آزمون 
معنادار 
است

قابليت به خاطرپذيرى 
باال (كاربر در مراجعات 

بعدى به صفحه رابط كاربر 
كتابخانه ديجيتالى بتواند
به راحتى از آن استفاده 

نمايد) 

2203/691/24538/178219.000
آزمون 
معنادار 
است

قابليت راهبرى و راهنمايى 
باال و ارائه بازخوردهاى 
مناسب در استفاده از هر 
بخش كتابخانه ديجيتالى

2203/551/25836/541219.000
آزمون 
معنادار 
است

قابل فهم بودن و وضوح 
باالى اصطالحات استفاده 
شده در صفحه رابط كاربر

2203/851/219310/399219.000
آزمون 
معنادار 
است

قابليت باالى ديد و رويت، 
(visibility)2203/761/13139/953219.000

آزمون 
معنادار 
است

امكان استفاده چند زبانه از 
2203/211/25032/489219.014صفحه رابط كاربر

آزمون 
معنادار 
است

 

آزمون خی دو برای بررسی رابطه بین 
تحصیالت و میزان انتظار از صفحه 

رابط کاربر

جدول ۳
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با توجه به اين كه مقدار خى دو محاسبه شده (4/48) با درجه آزادى 4 در سطح آلفاى 
0/05 معنادار نيست، بنابر اين فرضيه پژوهش رد و فرض صفر تاييد مى شود. يعنى مى توان 
گفت بين تحصيالت كاربران و ميزان انتظار آنها از صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى رابطه 

وجود ندارد.
 در جدول 4، با استفاده از آزمون خى دو رابطه بين ميزان استفاده از كتابخانه ديجيتالى و 
ميزان انتظار كاربران از صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى بررسى شده است.

رابطه ميزان استفاده از كتابخانه ديجيتالى و انتظارات 
جمعخيلى زيادمتوسطخيلى كمكاربران از صفحه رابط كاربر

3429هيچ وقت

202664110گاهگاهى

2296697روزانه، هفتگى و ماهانه

25جمع
59132216

α=0/05Df=4X2=20/3

 
در جدول 4 مقدار خى دو محاسبه شده (20/3) با درجه آزادى 4 در سطح آلفاى 0/05 
معنادار است، بنابراين فرضيه پژوهش تاييد و فرض صفر رد مى شود و مى توان گفت بين 
ميزان استفاده كاربران و ميزان انتظار آنها از صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى رابطه وجود 

دارد و با افزايش ميزان استفاده انتظ ار كاربران نيز   افزايش مى يابد.

نتیجه گیری
از آنجا كه رابط كاربر، مهم ترين عامل تاثير گذار در برقرارى ارتباط دو سويه ميان كاربر و 
كتابخانه ديجيتالى است و اگر ساختار و ويژگى هاى مناسبى نداشته باشد هرگز نمى تواند ميان 
كاربر و منابع اطالعاتى ارتباط برقرار نمايد. از اين رو، پژوهش در اين حوزه به منظور ارتقاء 
ويژگى هاى مناسب و باال بردن كيفيت و كارآيى هرچه بهتر رابط هاى كاربرى و در نهايت 
تعامل ساده تر و موثرتر كاربر با كتابخانه ديجيتالى داراى اهميت است. بنابراين، پژوهش حاضر 
با هدف بررسى اولويت هاى مورد انتظار كاربران از صفحه رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى 
سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران به اجرا درآمد. يافته ها نشان مى دهد كه 
نخستين اولويت كاربران در خدمات كتابخانه ديجيتالى امكان جستجو به شيوه هاى مختلف 

آزمون خی دو برای بررسی رابطه   
بین میزان استفاده و میزان انتظار از 
صفحه رابط کاربر

جدول ۴



۴۹
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۶ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)

است. لذا به نظر مى رسد كتابخانه ديجيتالى در زير سيستم جستجو بايستى از رويكردهاى 
كاربرمحور استفاده بيشترى نمايد. هرچند در مواردى جستجو در محيط كتابخانه ديجيتالى با 
نرم افزارهاى كتابخانه اى به اشتباه مدنظر طراحان آن قرار گرفته است و براين مبنا ويژگى هاى 
نرم افزارهاى كتابخانه اى در اين زمينه به كتابخانه ديجيتالى نيز تسرى داده شده است. البته 
مى توان اين مورد را در يافته هاى   نوروزى (13  90) نيز مشاهده كرد. اما اولويت گزينه امكان 
  ارتباط همزمان و تعاملى از طريق ويدئو كنفرانس با كتابدار مرجع از نظر كاربران در سطح 
متوسطى اولويت داشته و در اولويت آخر قرار گرفته است كه اين مورد با يافته هاى پژوهش 
نوروزى و بيات (1391) نيز همسو است. البته اين مسئله جاى تامل بيشترى دارد، زيرا از 
جمله ويژگى هاى اصلى كتابخانه هاى ديجيتالى به واسطه دسترسى از راه دور امكان تعامل 
همزمان از راه دور است. همچنين طى بررسى هاى بعمل آمده مشخص شد كه كاربران در 
استفاده از انواع جستجوها در منابع كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى با مشكالت فراوانى از 
جمله نتايج غيرمرتبط و ريزش كاذب در اطالعات بازيابى شده مواجه هستند. اين مورد با 
يافته هاى هامونت، منجونث، و لوكاناتا1 (2011) نيز همسو است. در واقع، نتايج حاصل از 
جستجوهاى كاربران از جامعيت و مانعيت كافى برخوردار نيست و ايشان مى بايست با 
بررسى تك به تك نتايج حاصل از جستجو، موارد مورد نظرشان را از بين اطالعات غيرمرتبط 

بيابند. 
نتايج مربوط به اولويت هاى مورد انتظار كاربران درباره صفحه رابط كاربر كتابخانه     
ديجيتالى كتابخانه ملى نشان داد كه امكان ادامه كار بعد از استفاده از سيستم كمكى با ميانگين 
3/93 در اولويت نخست بوده  است. بنابراين، انتظار كاربران در اين رابطه نشان مى دهد كه 
نياز ايشان به پيوستگى روال جستجو و همين طور جلوگيرى از اتالف وقت است تا بتوانند 
در هر جايى كه متوجه خطا و اشتباه (چه از جانب كاربر و چه از جانب سيستم) شد بتواند 
به مرحله يا صفحه قبلى برگشته و پس از اصالح و يا ايجاد تغييرات الزم روال جستجو را 
ادامه دهد. مثال كاربرى در هنگام جستجو در قسمت پيشرفته فقط واژه «ديوان اشعار» را در 
فيلد عنوان وارد كرده كه نتايج حاصل مى تواند داراى ريزش كاذب و موارد غير مرتبط نيز 
باشد، پس به مرحله يا صفحه قبلى بازگشته و نام مولف و ناشر و تاريخ نشر را نيز اضافه 
مى كند تا به اطالعات مورد نظر دست يابد؛ در غير اين صورت، مى بايست گزينه جستجوى 
را از منوى اصلى باز كرده و دوباره جستجوى پيشرفته را انتخاب كرده و تمام مراحل جستجو 
را از اول آغاز كند كه اين امر موجب اتالف وقت و گسستگى روال جستجو مى شود. اين 
نكات را مى توان در يافته هاى تانگ، هانگ و تام (2005) نيز مشاهده كرد كه بر روشن و قابل 
 & ,Hanumat, Manjunath .۱فهم بودن اصطالحات استفاده شده در   كتابخانة ديجيتالى تاكيد داشته اند. همچنين براساس 

Lokanatha
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فرضيه هاى پژوهش مشخص شد بين تحصيالت كاربران و ميزان انتظارات آنها از صفحه 
رابط كاربر كتابخانه ديجيتالى كتابخانه ملى رابطه معنادارى وجود ندارد، اما بين ميزان استفاده 
كاربران و ميزان انتظار آنان از صفحه رابط كاربر رابطه معنادارى وجود دارد و با افزايش ميزان 
استفاده، انتظار كاربران نيز افزايش مى يابد. بنابراين، مى توان دريافت كه هرچه كاربران از 
كتابخانة ديجيتالى بيشتر استفاده كنند به همان ميزان مهارت آنها نيز افزايش يافته و انتظارات 
آنها نيز افزايش مى يابد. لذا كاربران ماهر انتظار بيشترى از رابط هاى كاربرى دارند و متوليان 
امر مى توانند در اين زمينه بيشتر سرمايه گذارى كنند. همچنين الزم است آموزش هاى بيشترى 
براى جذب و جلب رضايت كاربران مبتدى و نيمه ماهر ارائه شود. در ادامه جهت بهبود 

وضع موجود پيشنهادهايى ارائه مى گردد:
تعامل كاربر و كتابخانه ديجيتالى تحت تاثير مستقيم صفحة جستجو و ساير عوامل و - 

قابليت هاى آن قرار دارد و موجب مى شود تا كاربران قادر باشند به راحتى اطالعات 
مناسب خود را با استفاده از فنون و روش هاى آسان و مناسب بيابند.

صفحه نمايش جستجو اطالعات حاصل از جستجوى كاربر را نمايان مى سازد. اگر كاربر - 
در زمان جستجو دچار سردرگمى شده باشد نتايج حاصل از آن نيز برايش راضى كننده 
نخواهد بود، اما توجه كاربر به عوامل و بازخوردهاى سيستمى كه توسط صفحه نمايش 

نشان داده مى شود او را در اصالح نحوة جستجو راهنمايى خواهد كرد. 
استفاده از امكانات صفحه مرور مدارك مى تواند به راحتى موجب دستيابى كاربر به نتايج - 

دلخواه شود. 
توجه به اولويت هاى انتخابى كاربران مشخص مى كند كه آنها درباره نحوه بكار بردن - 

واژگان و عبارات در جستجو به شيوه هاى مختلف و در بين انواع منابع موجود به صورت 
متن، صوت و تصوير، نيازمند آموزش و راهنمايى بيشترى هستند. 
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