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تأثیر نظام هاى اطالعاتى بر شکل گیرى مدل هاى ذهنى 
کاربران کتابخانه هاى دیجیتالى 

رضا رجبعلى بگلو | رحمت اهللا فتاحى | مهرى پریرخ

چڪیده

دیجیتال  کتابخانه های  نرم افزارهای  کاربران  ذهنی  مدل های  تأثیرپذیری  تبیین  هدف: 
نرم افزارهای  اطالعاتی،  (پایگاه های  اطالعاتی  نظام های  سایر  از  استفاده  تجربه های  از 

کتابخانه ای، موتورهای کاوش، شبکه های اجتامعی، و وب سایت ها). 

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته 
و برپایه نظریه وسیله- هدف انجام شد. جامعه پژوهش شامل دو گروه بود: ۱) سه نرم افزار 

کتابخانه دیجیتالی شامل آذرخش، پاپیروس، و ثنا به عنوان منونه انتخاب شدند. ۲) کاربران 

نهایی: تعداد اندکی از ۱۶ نفر کاربری که تجربه یک ساله استفاده از این نرم افزارها را داشتند، 

به روش گلوله برفی و بقیه با معرفی کتابداران، انتخاب شدند.

یافته ها: گوگل، فیس بوک، و نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ بیشرتین تأثیر را بر مدل های ذهنی 
کاربران داشتند و ویژگی های مورد انتظار كاربران نیز بیشرت تحت تأثیر موتورهای کاوش و 

شبکه های اجتامعی بود. 

نتیجه گیری: مدل های ذهنی کاربران، درهم کنشی از تجربه های فراگیر آنها در استفاده 
از سایر محیط ها یا نظام های اطالعاتی به ویژه گوگل است. بنابراین، طراحان نرم افزارهای 

کتابخانه دیجیتال می توانند از برخی کارکردها و قابلیت های سایر نظام های اطالعاتی برای 

ارتقای کارآمدی نرم افزارها و افزایش رضایت کاربران بهره بربند.
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مقدمه
نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى به عنوان یکى از نظام هاى اطالعاتى نوین4 مورد توجه و 
استفاده افراد قرار دارند. با توجه به تحول و توسعه نظام هاى اطالعاتى، تجربه هاى گسترده 
و متنوع افراد در استفاده از نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى به صورتى پویا در حال رشد و 
تکامل است. آشکار است که انتظارات، خواسته ها و نیازمندى هاى افراد از خدماتى که این 
نرم افزارها ارائه مى دهند، بسیار متنوع تر و گسترده تر از محیط هاى سنتى کتابخانه هاست؛ 
زیرا نسبت به نظام هاى سنتى، بسیارى از ابزارها، ویژگى ها و خدماتى که در این نظام ها 
ارائه مى شوند، اختصاصى تر و آسان تر به افراد ارائه مى شود. با این که طراحى نرم افزارهاى 
کتابخانه اى و نظام هاى مشابهى همچون نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتال در نظام هاى ذخیره و 
بازیابى سنتى اطالعات ریشه دارد (فست و کمپل5، 2004) اما بسیارى از انتظارات کاربران 
برگرفته از تجربه هایى است که در محیط هاى گوناگون (واقعى و مجازى) با آن روبه رو 
بوده اند. این انتظارات، برپایه درك و دریافت هایى6 است که از آن محیط ها در ذهن افراد 

شکل گرفته است (موکداد و الرج7، 2001). 
برپایه به این ترتیب، تفاوتى که افراد در محیط هاى اطالعاتى تجربه مى کنند باعث 
مى شود بخشى از این انتظارات و خواسته ها در ذهن افراد باقى بماند. براى نمونه، اگر 
موتورهاى کاوش را یکى از این محیط هاى اطالعاتى در نظر بگیریم، به دلیل تفاوت 
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gmail.com
2. اســتاد گــروه علــم اطالعــات و 
ــى  ــگاه فردوس ــى، دانش دانش شناس

 fattahirahmat@gmail.com مشــهد 
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4. در تعریفى که ِفِدر و استرگس از 
کتابخانه دیجیتالى بیان کرده اند، 
کتابخانه دیجیتالى به عنوان یک 
معرفى   (Organization) سازمان 
شده است که با فراهم آورى منابع 
(دربرگیرنده کارمندان متخصص)، 
امکان انتخاب، اشاعه، نگهدارى و 
... آثار دیجیتال را براى کاربران 
 Feather &) مى سازد  مهیا 
با   .(Sturges, 2003, p. 136
حاضر  پژوهش  در  این،   وجود 
نظام هاى  دیدگاه  از  شد،  تالش 
نرم افزارهاى  این  به  اطالعاتى 
از  شود.  نگریسته  کتابخانه اى 
این جهت، تأثیرپذیرى مدل هاى 
نرم افزارها  این  کاربران  ذهنى 
اطالعاتى)  نظا م هاى  (به عنوان 
سایر  با  تعامل  و  استفاده  اثر  در 
توجه  مورد  اطالعاتى  نظام هاى 
است،  بدیهى  است.  گرفته  قرار 
در  دیجیتالى  کتابخانه  مفهوم 
و  انسانى  مؤلفه هاى  برگیرنده 
فنى بسیارى است که مورد توجه 

پژوهش حاضر نیست.
5. Fast & Campbell
6. Perceptions

7. Moukdad & Large
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تجربه جستجو در این نظام ها نسبت به جستجو در نظام هاى سنتى ذخیره و بازیابى (ینسن، 
اسپینک، و ساراسویک1، 2000؛ به نقل از َفست و کمپل، 2004) ممکن است افراد هنگام 
جستجو در این موتورهاى کاوش با تعارض ها یا مشکالتى روبه رو شوند. موکداد و الرج 
(2001) این تفاوت تجربه شده در هنگام جستجو را بر اثر مقایسه موتورهاى کاوش با 
هوِش کتابدار مرجع در کتابخانه هاى سنتى مى دانند. به باور آنها راحتى کاربران در انجام 
جستجو تحت تأثیر مدلى قرار دارد که افراد درباره نظام اطالعاتى، ذخیره سازى اطالعات، 
و موتور کاوش در ذهن خود شکل داده اند. این مدل را مدل ذهنى2 افراد در استفاده از یک 
نظام اطالعاتى مى نامند که بازنمونى از واقعیت بیرونى آن نظام در ذهن آنهاست3. در واقع، 
بررسى ارتباط بین مدل ذهنى و تعامل انسان با هر نظام اطالعاتى، دانِش کاربران درباره آن 

نظام نامیده مى شود (پِین4، 2003، ص 135). 
اگر دانش کاربران را دربرگیرنده ترجیح ها، تجربه ها، و ساختار دانش آنها در استفاده از 
نظام هاى اطالعاتى در نظر بگیریم (شیه5، 2008) استفاده از این دانش در طراحى، اصالح 
و ارتقاى این نظام ها ضرورى است. اهمیت بررسى مدل هاى ذهنى به کشف الگوهایى 
بستگى دارد که مى توان به افراد بیشترى تعمیم داده شود؛ و از این رو، براى طراحان نظام هاى 
اطالعاتى مفید خواهد بود (وستبروك6، 2006). افزون بر این، بررسى نحوه اندیشیدن 
کاربران و دریافت آنها از نظام هاى اطالعاتى مى تواند به شناسایى فرایند شناختى آنها یارى 
رساند (هانتر، کاپوتى، و تان7، 2012). یکى از دالیلى که اهمیت مدل هاى ذهنى را نشان 
مى دهد این است که این مدل ها براى افراد باارزش هستند و واقعیت انتظارات افراد را نشان 
مى دهند. در واقع، افراد بدون اینکه به دقیق یا کامل بودن مدل هاى ذهنى خود توجه کنند، 
این مدل هاى ذهنى را باور دارند. این مدل ها با توجه به تجربه هاى شخصى افراد در زندگى 

و همچنین فرایند پردازش اطالعات رشد و گسترش مى یابند (وستبروك، 2006). 
باید این نکته را هم افزود که عوامل گوناگونى باعث شکل گیرى آنها مى شوند. براى 
نمونه، فیدل8 (2012، ص 134) مدل ذهنى را تحت تأثیر تجربه افراد مى داند و نیلسن9 
(2010) صحبت با دیگر افراد، کسب راهنمایى از آنها و یادگیرى از راهنماى نظام ها را 
باعث تقویت و شکل گیرى آن مى داند. از دیدگاه دیگر، بنیون10 (2010، ص 33) این 
مدل را تحت تأثیر مشاهده روابط بین کنش ها و بازخوردهاى یک نظام و مطالعه دستنامه 
یا راهنماى آن مى پندارد. برخى (همچون یاکوبسن، و فوسانى11، 1992؛ به نقل از فیدل، 
2012، ص 134) عواملى همچون گستره قلمرو دانشى و برخى (همچون فورد و چن12، 
2002؛ به نقل از فیدل، 2012، ص 134) تجربه هاى جستجوى افراد را در شکل گیرى مدل 

ذهنى مؤثر مى دانند.

1. Jensen, Spink & 

Saracevic
2. Mental model
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باید در نظر داشت پژوهش هاى یادشده به نقش فعاالنه و کنش گر افراد در شکل گیرى 
مدل هاى ذهنى اشاره دارند. در این میان، برخى همچون نیلِسن (2010) بر این باورند 
که کاربران ترجیح مى دهند یک وب سایت به  گونه اى مشابه با همه وب سایت هایى که 
مى شناسند عمل کند. به بیان دیگر، این ترجیح ها براى کاربران حالت ناخودآگاه و درونى 
به خود مى گیرد، به گونه اى که ذهن یک فرد به طور خودکار به دنبال یافتن شباهت هاى 
تجربه شده پیشین او است. وستبروك (2006) نیز با برقرارى پیوند میان معنابخشى1 و 
تجربه هاى انسان ها در فرایند تعامل با اطالعات و نظام هاى اطالعاتى به ماهیت درونى 
مدل هاى ذهنى و پیش بینى پذیرى رفتار آشکار افراد در مواجهه با نظام هاى اطالعاتى بیشتر 
توجه کرده است. او بر این باور است که هر تجربه در فضاى مجازى2 به وجودآورنده 
انتظاراتى است که فرد از آن تجربه درك کرده است. برپایه دیدگاه او مى توان این گونه 
استدالل کرد که تجربه هاى مجازى فرد، تنها در تعامل با یک نظام ویژه ایجاد نمى شوند 
و مى توانند در میان همه تجربه هاى او (از جمله تجربه هاى استفاده از سایر نظام هاى 
اطالعاتى) نیز وجود داشته باشند. به بیان دیگر، بنا به دالیلى همچون ماهیت پنهان و 
درونى مدل هاى ذهنى و همچنین گستردگى تجربه هاى افراد در محیط هاى گوناگون، این 
مدل هاى ذهنى تحت تأثیر سایر نظام هاى مورد استفاده کاربران نیز قرار دارند. از آنجا که 
این مدل هاى ذهنى، انتظارات، ترجیح ها و استدالل افراد را در تعامل با نظام ها مدیریت 
مى کنند (وستبروك، 2006) و از سویى، برآورده ساختن این خواسته ها و انتظارات زمینه 
رفع نیازهاى اطالعاتى و در نهایت، رضایت کاربران را فراهم مى کنند، بررسى این مدل ها 

اهمیت بسیار زیادى پیدا مى کند.
از سوى دیگر، برخى همچون بادن و ویالر3 (2006) بر این باورند که دانش ما از 
و  روایت ها  براساس  دیجیتالى  کتابخانه  نرم افزارهاى  کاربران  نیازمندى هاى  و  انتظارات 
پنداشته هاست. آنها معتقدند این انتظارها و نیازمندى ها، بنا به دالیل گوناگون، اغلب غیرواقعى 
و به طور معمول بسیار باالست. مى توان گفت بیشتر کاربران این نظام هاى اطالعاتى در سایر 
محیط هاى اطالعاتى مجازى (مانند موتورهاى کاوش، پایگاه هاى اطالعاتى، و شبکه هاى 
اجتماعى) هم فعالیت دارند و از آنها نیز استفاده مى کنند. استفاده از سایر نظام هاى اطالعاتى 
باعث مى شود انتظارها و خواسته هاى کاربران با آنچه از این محیط هاى اطالعاتى توقع دارند 
درهم آمیزد. همچنین، انتظارات کاربران از نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى به شدت تحت 
تأثیر تجربه هاى فراگیر آنها در محیط هاى اطالعاتى دیجیتال در شبکه قرار گرفته است (بادن 
و ویالر، 2006). این تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى از سایر نظام هاى اطالعاتى به گونه اى است 
که برخى (مانند فست و کمپل، 2004) بر این باورند جستجوهاى وبى، انتظارات کاربران 

1. Sense making
2. Virtual experience
3. Bawden & Vilar
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نظام هاى اطالعاتى را شکل مى دهد یا برخى (مانند مکرى، بلندفورد، گو، ریمر، وارویک، و 
بوچانان1، 2007) معتقدند کاربران به سبب این تأثیرپذیرى ها، تفاوت میان اجزاى جستجو 
در نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى، موتورهاى کاوش، نرم افزارهاى کتابخانه اى، و سایت هاى 

تجارت الکترونیکى را به درستى درك نمى کنند.
اکنون، اگر در چارچوب تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران به روند استفاده نرم افزارهاى 
کتابخانه دیجیتالى از فناورى هاى وب 2 و درگاه هاى اطالعاتى توجه کنیم، به آمیزه اى 
از ویژگى ها، قابلیت ها و کارکردهاى به کار گرفته شده در نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى 
مى رسیم. این وضعیت، پیچیدگى بررسى تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى افراد از این نرم افزارها 
را دوچندان مى کند. اگر فرایند شناختى افراد را تحت تأثیر تجربه هایى بدانیم که هنگام تعامل 
با نظام هاى اطالعاتى به دست مى آورند، الزم به نظر مى رسد تالش هایى صورت پذیرد تا 
دیدگاه ها و تجربه هاى آنها از نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى به صورتى روشن و هدفمند، 
استخراج و تجزیه و تحلیل شود. شناسایى و استخراج تجربه هاى کاربران در تعامل با این 
نرم افزارها و بهره مندى از دانش موجود در ذهن آنها مى تواند درك بهترى از نحوه تعامل 

افراد با این نظام هاى اطالعاتى فراهم سازد. 
از آنجا که نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى یکى از نظام هاى مورد توجه براى رفع 
نیاز هاى اطالعاتى کاربران است، بررسى تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى آنان و پیوند میان 
تجربه هاى افراد با انتظارات آنها از نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى مى تواند یارى گر طراحان 

این نظام هاى اطالعاتى باشد. 
کاربران  تجربه هاى  شکل گیرى  کند  مشخص  تا  است  آن  دنبال  به  حاضر  پژوهش 
نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى در ایران تحت تأثیر چه نمونه هایى (از سایر نظام هاى 
اطالعاتى) است. در این میان، به نظر مى رسد میزان تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران از 
همه نظام هاى اطالعاتى یکسان نیست. از آنجا که کاربران، تجربه هاى گوناگون و متعددى 
در استفاده از موتورهاى کاوش دارند، مى توان پیش بینى کرد که مدل هاى ذهنى آنها از این 
نظام هاى اطالعاتى تأثیر بیشترى مى پذیرد. بنابراین، فرضیه این پژوهش این است "مدل 
ذهنى کاربران نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى بیشترین تأثیر را از موتورهاى کاوش، در 

مقایسه با سایر نظام هاى اطالعاتى، مى پذیرد".
واکاوى پژوهش هاى انجام شده در طول بیش از 3 دهه اخیر، از نخستین پژوهش 
(بورگمن2، 1984) گرفته تاکنون نشان مى دهد که این پژوهش ها با توسعه، تکامل و پیدایش 
نظام هاى اطالعاتى گوناگون همراه بوده اند. براى نمونه: بورگمن، 1984؛ ژانگ3، 1998؛ 
ژانگ و چیگنل4، 2001؛ کول و لید5، 2003؛ در زمینه نظام هاى ذخیره و بازیابى اطالعات؛ 

1. Makri, Blandford, 
Gow, Rimmer, 
Warwick, & 
Buchanan

2. Borgman
3. Zhang
4. Zhang & Chignel
5. Cole & Leide



۲۶
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۲ (تابستان ۱۳۹۵) 

رضا رجبعلی بگلو 
 رحمت الله فتاحی، مهری پریرخ

تان و تونگ1، 2003؛ ژانگ، 2009؛ در زمینه وب سایت ها و پایگاه هاى اطالعاتى؛ موکداد و 
الرج2، 2001؛ سلون3، 2002؛ کروج و جانسون4، 2007؛ لى5، 2007؛ ساده6، 2008؛ در زمینه 
موتورهاى کاوش؛ ریه، یانگ، یاکل، و مارکى7، 2010؛ در زمینه مخازن سازمانى؛ مکرى 
و همکاران، 2006؛ بادن و ویالر، 2006؛ خو و هال8، 2012؛ در زمینه کتابخانه دیجیتالى. 
بررسى تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران نظام هاى اطالعاتى از تجربه هایى که آنها در 
استفاده از سایر محیط ها یا نظام هاى اطالعاتى داشته اند، بخش مهمى از این پژوهش ها را به 

خود اختصاص داده است. 
در برخى پژوهش هاى داخلى نیز عوامل مؤثر بر شکل گیرى مدل هاى ذهنى مورد اشاره 
قرار گرفته است. براى نمونه، میرزابیگى (1393) برخى عوامل مؤثر بر شکل گیرى مدل هاى 
ذهنى در چارچوب رفتار اطالع یابى افراد را شناسایى و معرفى کردند. وى با رویکرد 
اسنادى به بررسى پژوهش هاى انجام شده در زمینه مدل هاى ذهنى در دو دسته تفاوت هاى 
فردى و عوامل محیطى پرداخت. در پژوهش وى، تأثیر مدل هاى ذهنى بر رفتار اطالع یابى 
و برخى تکنیک هاى بررسى مدل هاى ذهنى مورد توجه قرار گرفت. در پژوهشى دیگر،، 
رجبعلى بگلو، فتاحى و پریرخ (زودآیند) با اشاره به توسعه و تکامل مدل هاى ذهنى در بافت 
نظام هاى اطالعاتى، به شکاف موجود میان مدل هاى ذهنى افراد (به ویژه کاربران و طراحان) 
به عنوان یکى از عوامل تأثیرگذار بر کاهش کاربردپذیرى این نظام ها تأکید کردند. آنها برخى 
عوامل مؤثر بر شکل گیرى مدل هاى ذهنى را در دو دسته کلى عوامل فردى (تجربه ها و 
دانش پیشین، ویژگى هاى شناختى، و توانایى هاى فیزیکى) و محیطى (آموزش، تعامل با 

سایر افراد، ویژگى هاى یک نظام و سایر نظام هاى اطالعاتى) معرفى کردند.
همچنین، پژوهش هاى خارجى دیگرى نیز در این زمینه انجام شده است؛ به طور نمونه، 
فست و کمپل (2004) در پژوهشى کیفى و با استفاده از مصاحبه با 8 نفر از دانشجویان 
کارشناسى و 8 نفر از دانش آموختگان کارشناسى ارشد علم اطالعات و دانش شناسى، با 
بررسى وضعیت جستجو در گوگل و نرم افزار کتابخانه اى دانشگاهى دریافتند که عوامل 
روان شناختى مرتبط با سهولت استفاده در موتورهاى کاوش باعث مى شود جستجوى 
وبى، در مقایسه با نرم افزارهاى کتابخانه اى، آسان تر و ساده تر درك شود. نوُوتنى9 (2004) 
با پژوهش روى 18 نفر از کاربران تازه کار و مجرب نرم افزار کتابخانه اى، با استفاده از 
پروتکل بلنداندیشى دریافت که بسیارى از کاربران انتظار دارند، اوپک ها کارکردى شبیه به 
موتورهاى کاوش داشته باشند. به طور مثال، کاربران انتظار داشتند نتایج، به جاى رتبه بندى 
براساس رویکردهاى سنتى، براساس میزان ربط رتبه بندى شوند. وى این گونه نتیجه گرفت 
که مدل هاى ذهنى کاربران (به ویژه تازه کاراِن) این نظام ها به شدت تحت تأثیر جستجوهاى 
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وبى آنها (به ویژه در موتور کاوش گوگل) هستند. 
در پژوهشى دیگر، گریفیث و بروفى1 (2005) با اشاره به تأثیر موتورهاى کاوش گوگل 
بر درك و دریافت افراد نسبت به نرم افزارهاى کتابخانه اى، اعالم داشت که انتظار افراد از 
سهولت استفاده، آشنا بودن2، و اعتبار منابع ارائه شده در این نظام اطالعاتى، تحت تأثیر گوگل 
قرار دارد. از دیدگاه او، طراحان نرم افزارهاى کتابخانه اى باید از تجربه هاى موتورهاى کاوش 
تجارى نکاتى را بیاموزند و در این نظام ها به کار گیرند. کومار3 (2011) با استفاده از مصاحبه 
نیمه ساختاریافته با اعضاى هیأت علمى، دانشجویان تحصیالت تکمیلى، و پژوهشگران 
دانشگاه هاى هند به بررسى تأثیر جستجوى وبى بر استفاده از نرم افزارهاى کتابخانه اى 
پرداخت. او دریافت رفتار اطالع جویى این کاربران تحت تأثیر مستقیم و عمیق جستجوى 

وبى آنها در اینترنت قرار دارد. 
با این حال، برخى پژوهش ها نیز با اشاره به تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران از 
نظام هاى اطالعاتى مشابه، به تأثیر برخى نظام هاى اطالعاتى بر انتظارات و خواسته هاى آنها 
توجه کرده اند. براى نمونه، وانگ، هاك، و تنوپیر4 (2000) شواهدى ارائه مى کنند که کاربران، 
مدل هاى ذهنى خود را از یک موتور کاوش به موتور دیگر انتقال مى دهند، اما در این فرایند، 
مدل ذهنى خود را تغییر نمى دهند. از این رو، آنچه از ویژگى ها و کارکردهاى موتور کاوش 
پیشین تجربه کرده اند، از سایر موتورهاى کاوش نیز همان انتظار را دارند. برخى مانند کروج 
و جانسون5 (2007) به وجود درهم کنشى از مدل هاى ذهنى تحت تأثیر نظام هاى اطالعاتى 
مرتبط همچون پایگاه هاى اطالعاتى و درگاه ها اشاره کرده اند. آنها با استفاده از تکنیک مخزن 
شبکه اى6 و نردبان سازى 7، مدل ارزیابى موتورهاى کاوش در میان 10 دانشجوى کارشناسى 

سال اول دانشکده اطالعات و ارتباطات دانشگاه منچستر را تعیین کردند. 
برخى پژوهش ها نیز فقط به بررسى تفاوت مدل هاى ذهنى کاربران و طراحان نظام هاى 
اطالعاتى پرداخته اند. براى نمونه، ویلکینسون8 (2009) با استفاده از روش کیفى به بررسى 
مدل ذهنى کاربران و طراحان پایگاه هاى اطالعاتى و چارچوب رفتار اطالع جویى آنها 
رفتار  الیبرارى سرچ9،  نرم افزار  مقاله هاى  و  فهرست ها  محتواى  درك  براى  او  پرداخت. 
اطالع جویى دانشجویان کارشناسى ارشد در استفاده از محصوالت وبى، گوگل، و برخى 
نرم افزارهاى جدید را بررسى و گزارش کرد. شکاف بین مدل ذهنى فراهم کنندگان و کاربران 
عاملى است که کاربردپذیرى محصوالت وبى کتابخانه اى را تحت تأثیر قرار مى دهد. البته، 
در برخى پژوهش ها فقط به بررسى مدل ذهنى یکى از گرو هاى ذى نفع پرداخته شده است. 
براى نمونه، بابو و اُبراین10 (2000) بر این باورند طراحان نرم افزارهاى کتابخانه اى به دنبال 
این هدف هستند که تا جایى که ممکن است رابط کاربر نظام را برپایه موتورهاى کاوش 
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وبى ایجاد کنند.
نگاهى کلى به پژوهش هاى یادشده نشان مى دهد کاربران مدل هاى ذهنى خود را که 
حاصل تجربه استفاده از یک نظام اطالعاتى است در نظام هاى دیگر نیز به کار مى برند. 
بنابراین، کاربران انتظار دارند همان ویژگى ها، قابلیت ها، و کارکردها را در سایر نظام هاى 
اطالعاتى نیز تجربه کنند. از آنجا که به طور معمول، کاربران از نظام هاى گوناگونى استفاده 
مى کنند و هریک از این نظام ها کارکردها، قابلیت ها، و اهدافى متفاوت دارند، تجربه هاى آنها 
دربرگیرنده آمیزه اى از انواع نظام هاى اطالعاتى است. همچنین، انتظارات و نیازمندى هاى 
کاربران از نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى بنا به دالیل گوناگون، اغلب غیرواقعى و به طور 
معمول باالست (بادن و ویالر، 2006). همچنین، پژوهشگرانى که مدل هاى ذهنى کاربران 
نظام هاى کتابخانه اى (مانند نرم افزارهاى کتابخانه اى و نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى) را 
بررسى کرده اند، این مدل هاى ذهنى را تحت تأثیر سایر نظام هاى اطالعاتى به ویژه موتورهاى 

کاوش همچون گوگل مى دانند. 

روش شناسى
پژوهش حاضر با رویکردى شناختى که به تشریح مدل هاى ذهنى کاربران مى پردازد (بارنارد1؛ 
به نقل از پالس2، 1998) انجام گرفت. داده ها با رویکردى کیفى با استفاده از مصاحبه 
نیمه ساختاریافته گردآورى شد. پرسش هاى این مصاحبه برپایه نظریه وسیله- هدف3 طراحى 
شد که گروه بندى محصوالت مشابه4 (سایر نظام هاى اطالعاتى) با یک محصول ویژه (نرم افزار 
کتابخانه دیجیتالى) مورد بررسى قرار مى گیرد. در این مصاحبه که به صورت عمیق و انفرادى 
انجام شد، تأثیر هریک از نظام هاى اطالعاتى بر شکل گیرى تجربه هاى کاربران نرم افزارهاى 
کتابخانه دیجیتالى شناسایى و بررسى شد. این نظریه، اولین و مقدماتى ترین نظریه در زمینه 
رفتار مشترى است که در چارچوب آن، نحوه سازماندهى اطالعات و ساختارِ شناختى دانش5 
مشترى (رِینولدز و اولسون6، 2001، ص 70) براى درك رفتار وى مورد توجه قرار مى گیرد 
(پرى، 1390، ص 85). در این نظریه که توسط گاتمن7 و رینولدز در اواخر دهه 1970 مطرح 
شد، چگونگى سازماندهى و پردازش اطالعات در ذهن مشترى مورد بررسى قرار مى گیرد 
(پرى، 1390، ص 36) و از این جهت به  نظریه هاى پردازش اطالعات8 مرتبط است. در 
نظریه وسیله- هدف، ساختار شناختى هر فرد پایه و اساس سازماندهى تجربه او در نظر گرفته 
مى شود. کاربر در تعامل با یک محصول (مثل کتابخانه دیجیتالى) اطالعاتى به دست مى آورد 
که با تجزیه و تحلیل، آن  را به دانش تبدیل و در حافظه خود نگهدارى مى کند (رینولدز و 
اولسون، 2001، ص 66). برپایه این نظریه، با توجه به استفاده از سایر محصول ها و دریافت 
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اطالعات جدید از محیط و تجزیه و تحلیل آنها، نگرش ها، نیازها و انتظارات کاربر تغییر 
مى کند. به بیان دیگر، افراد با استفاده از محصول و کسب تجربه و دانش، مدلى ذهنى از آن 
نظام را در حافظه خود ذخیره مى کنند. با این حال، این نظریه در حوزه هاى گوناگون همچون 
روان شناسى، بازاریابى، تبلیغات، معمارى، فناورى اطالعات و مدیریت سازمانى به کار گرفته 
شده است (وِلُدو-دو-اُلیویِرا و ایِکدا1، 2006). بر همین اساس، نظریه وسیله- هدف به عنوان 
چارچوب نظرى پژوهش حاضر و به منظور تبیین تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران کتابخانه 

دیجیتالى از سایر نظام هاى اطالعاتى مورد توجه قرار گرفت.
براى کنترل روایى پرسش هاى مصاحبه از 5 نفر از دانشجویان دکتراى علم اطالعات 
و دانش شناسى که با حوزه موضوعى کتابخانه دیجیتالى آشنایى کافى داشتند و براى کنترل 
روایى فرایند کد گذارى در تحلیل محتواى کیفى از 2 نفر دیگر از این دانشجویان استفاده 
شد. پایایى مصاحبه ها با استفاده از روش بررسى اعضا2 با 2 نفر از این دانشجویان تأیید شد. 
روش بررسى اعضا رویکردى است که در آن، صحت داده هاى گردآورى شده با 2 یا 3 نفر 

از شرکت کنندگان در پژوهش دوباره بررسى مى شود (چو و ترنت3، 2006). 
محسوب  دیجیتالى  کتابخانه  نرم افزارهاى  اصلى  ذى نفعان  کاربران،  که  آنجا  از 
مى شوند دیدگاه هاى این گروه بررسى شد. جامعه این پژوهش دربرگیرنده دو گروه بود: 
1) نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى در ایران: از این جامعه 3 نرم افزار کتابخانه دیجیتالى 
"آذرخش"، "پاپیروس"، و "ثنا" به ترتیب از شرکت هاى پارس آذرخش، الوین، و پیام مشرق4 
به عنوان نمونه انتخاب شدند. این نرم افزارها برمبناى پیشینه کاربرد آنها در میان کتابخانه ها و 
مراکز اطالعاتى معتبر (علمى و دانشگاهى)، تالش شرکت هاى مربوطه براى توسعه آنها و 
همچنین، برپایه دیدگاه چند نفر از متخصصان حوزه کتابخانه هاى دیجیتال انتخاب شدند؛ 2) 
گروه کاربران نهایى (مراجعان و اعضاى کتابخانه ها) این گروه دربرگیرنده افرادى بودند که 
پیشینه و تجربه نسبى (دست کم یک ساله) استفاده از نرم افزار کتابخانه دیجیتالى مربوطه را 
داشتند. از آنجا که شناسایى این افراد در ابتدا ممکن نبود، آنها به روش گلوله برفى (افزایشى) 
و با معرفى شرکت هاى نرم افزارى و کتابداران استفاده کننده از این نرم افزارها انتخاب شدند. 
در مورد نرم افزار آذرخش، تعداد 4 نفر از کتابخانه بنیاد دایره المعارف اسالمى و 3 نفر 
از کتابخانه مجلس شوراى اسالمى، در مورد نرم افزار ثنا 2 نفر از کتابخانه دانشگاه هنر و 
5 نفر از کتابخانه مرکزى دانشگاه صنعتى اصفهان، و در مورد نرم افزار پاپیروس 2 نفر از 
کتابخانه و موزه ملى ملک انتخاب شدند. از محدودیت هاى پژوهش این بود که در برخى 
کتابخانه ها به دلیل عدم حضور فیزیکى افراد و همچنین به دلیل استفاده از برخى نرم افزارهاى 
مشابه همراه با "پاپیروس" که قابلیت ها و کارکردهاى این نرم افزار را پوشش مى داد، امکان 

1. Veludo-de-Oliveira & 
Ikeda

2. Member checking

3. Cho & Trent
نوســابوکس  کــه  آنجــا  از   .4
نرم افــزار   (nosabooks)
کتابخانــه دیجیتالــى کامــل 
ــه  ــى  رود در جامع ــمار نم به ش

نشــد. لحــاظ  آمــارى 
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انجام مصاحبه با برخى کاربران این نرم افزار فراهم نشد. مدل هاى ذهنى 16 نفر از کاربران 3 
نرم افزار یادشده در قالب تجربه هاى آنها مورد بررسى قرار گرفت. 

پس از انجام مصاحبه، نوبت به ضبط و پیاده سازى فایل هاى مصاحبه، تحلیل محتواى 
 MaxQDA 10 کیفى مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل دیدگاه هاى افراد با استفاده از نرم افزار
رسید. با استفاده از این نرم افزار، امکان مقوله بندى1 (سازماندهى و گروه بندى کدها) و 
کد گذارى2 (مشخص کردن کدهاى اصلى و فرعى) دیدگاه هاى افراد فراهم شد. واحد معنا 
(تحلیل)3 در تحلیل محتواى کیفى مصاحبه ها، واژگان و جمله هاى به کار گرفته شده توسط 
مصاحبه شوندگان بود یافته ها با استخراج فراوانى کدهاى به دست آمده از تحلیل محتواى 

مصاحبه ها، مورد بررسى قرار گرفت.
در این پژوهش از طرح سه سوسازى یا سه ضلعى سازى4 از نوع سه سوسازى داده ها 
(اطالعات)5 براى گردآورى اطالعات استفاده شد. سه سوسازى که ترکیب چند روش (دست 
کم 2 روش) در مطالعه یک پدیده است (دنزین6؛ به نقل از ایمان و آقاپور، 1386) به پژوهشگر 
کمک مى کند تا داده هایى متفاوت اما مکمل در مورد یک مسئله به دست آورد (کرسول و پالنو 
کالرك7، 1390، ص 69-71). طرح سه سوسازى داده ها مستلزم به کارگیرى منابع مختلف 
کسب داده براى افزایش اعتبار پژوهش است. در پژوهش حاضر، از سه سوسازى داده ها از 

طریق انتخاب 3 نرم افزار کتابخانه دیجیتالى (آذرخش، پاپیروس، و ثنا) استفاده شد. 

یافته ها
براى بیان عینى تر یافته هاى پژوهش، نمونه هایى از دیدگاه کاربران آورده مى شود. براى نمونه 

چند نفر از کاربران در پاسخ به این پرسش ها دیدگاه هاى خود را این چنین بیان کردند:
آیا برخى ویژگى هاى نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى مورد استفاده را در دیگر نظام هاى 

اطالعاتى هم دیده اید؟
آیا مى توان از برخى ویژگى هاى سایر نظام هاى اطالعاتى در نرم افزارهاى کتابخانه 

دیجیتالى مورد بررسى استفاده کرد؟
"... {مثًال} نتایج جستجوى "گوگل"، "یاهو" یا موتورهاى جستجوى دیگر به این 
صورت است که شما در یک تب {Tab} جدید در صفحه جدید مى توانید منابع را همزمان 

در 10 صفحه باز کنید و نتایج را سریع تر ببینید". 
با توجه به گفته  هاى این کاربر مى توان دریافت که وى ترجیح مى دهد نرم افزار کتابخانه 
دیجیتالى مورد استفاده اش، همچون موتورهاى کاوش گوگل و یاهو عمل کند و بتواند نتایج 
منابع بازیابى شده را سریع تر بررسى کند. به بیان دیگر، او تمایل داشت از ویژگى هاى این 

1. Categorizing
2. Coding
3. Unit of meaning 

(analysis)
4 Triangulation
5. Data (information) 

triangulation
6. Denzin
7. Cresswell & Plano 

Clark
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موتورهاى کاوش در این نرم افزار استفاده شود که این کار باعث بهبود عملکرد وى در استفاده 
از این نظام اطالعاتى مى شود. زمینه اى را براى مقایسه کارکردهاى این دو نظام (نرم افزار 
کتابخانه دیجیتالى و موتور کاوش) براى کاربران فراهم مى آورد. با این حال، نمونه هایى دیگر 

از گفته هاى کاربران مى توان ارائه کرد که بر تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى داللت دارد:
"... در پایگاه "امرالد" که خودم بیشتر از آن استفاده کرده ام، ویژگى هاى موجود در 
"نرم افزار کتابخانه دیجیتالى" را در قسمت هاى جستجو، طبقه بندى، مرور و... به صورت 

ساخته و پرداخته تر دارد". 
برپایه اظهارنظر این مصاحبه شونده، مى توان گفت برخى ویژگى ها و قابلیت هاى مشابه 
با یکدیگر در 2 نظام اطالعاتى (نرم افزار کتابخانه دیجیتالى و پایگاه اطالعاتى) وجود دارد که 
کاربر تجربه کرده است. این ویژگى ها و قابلیت هاى تجربه شده که تا اندازه اى با هم شباهت 
دارند، باعث شده تا کاربر، تفاوتى محسوس را میان تجربه هاى خود مطرح کند. با این حال، 
برخى ویژگى ها تنها در یکى از نظام هاى اطالعاتى توسط کاربر تجربه مى شود که نمونه آن 

را مى توان در میان گفته هاى کاربرى دیگر به صورت زیر مشاهده کرد:  
"... به کارگیرى "انجمن گفتگو" {Forum} خیلى مفید است. کاربران مى توانند وارد آن 

شوند و کتاب ها را به همدیگر معرفى کنند". 
دیدگاه این کاربر نشان مى دهد ویژگى مورد انتظار وى فقط در سایر نظام هاى اطالعاتى 
به کار رفته است. مزیتى که او از این ویژگى تجربه کرده است، از تمایل وى براى به کارگیرى 
آن در نرم افزار کتابخانه دیجیتالى حکایت دارد. نمونه دیگرى از سخنان مصاحبه شوندگان 
مى توان ارائه کرد که در آنها کاربران با مقایسه قابلیت ها و کارکردهاى نظام هاى اطالعاتى 

ترجیح مى دهند منابع اطالعاتى را با یکدیگر مقایسه کنند:
"... براى مقایسه بین اقالم، سایتى به نام "دیجى کاال" وجود دارد که مشخصات گوشى 
{تلفن همراه} را دارد که مى توانیم تمام اطالعاتش را {با سایر تلفن هاى همراه} مقایسه کنیم". 
نگاهى کلى به نمونه هاى مطرح شده نشان مى دهد کاربران ترجیح مى دهند از امکانات، 
قابلیت ها، و ویژگى هایى مشابه با سایر نظام هاى اطالعاتى در کتابخانه دیجیتالى استفاده 
شود؛ یا اینکه قابلیت هاى به کاررفته در این نظام ها را با قابلیت هاى نرم افزارهاى کتابخانه 

دیجیتالى مقایسه  کرده اند. 
از آنجا که مدل هاى ذهنى افراد با توجه به تعامل با محیط و سایر تجربه ها و دانش هاى 
کسب شده تغییر مى کند، این امر را مى توان به معنى تأثیرپذیرى مدل ذهنى آنها از سایر نظام 
اطالعاتى در نظر گرفت. یافته هاى به دست آمده از مصاحبه با کاربران در زمینه تأثیرپذیرى 

مدل هاى ذهنى آنها از سایر نظام هاى اطالعاتى را مى توان در قالب جدول 1 نشان داد.
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 جدول 1. تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى از سایر نظام هاى 
 (n=16) اطالعاتى

درصد فراوانی نام نظام اطالعاتی نوع نظام اطالعاتی یف
 رد

٢٥ ٤ پایگاه های اطالعاتی (به طور کلی)  پایگاه های اطالعاتی ١

٦/٣ ١  (Google Scholar) گوگل اسکوالر ٢

٦/٣ ١  (Emerald) اِِمرالد ٣

٦/٣ ١  (Google Books) گوگل بوکس ٤

٤٣/٨ ٧ مجموع

٣٧/٥
٦  (Facebook ) فیس بوک

شبکه های اجتامعی

١

١٢/٥
٢  (Twitter) تویرت ٢

١٢/٥
٢  (Cloob) کلوب ٣

٦/٣
١ شبکه های اجتامعی (به طور کلی)  ٤

٦٩
١١ مجموع

٦٨/٨
١١  (Google) گوگل

موتورهای کاوش

١

٣١/٣
٥ موتورهای کاوش (به طور کلی)  ٢

٦/٣
١  (Yahoo) یاهو ٣

٦/٣
١  (Bing) بینگ ٤

٦/٣
١  (MSN) ام اِس اِن ٥

1*١١٩
١٩ مجموع

٣١/٣
٥ نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ

سایر نظام های 
کتابخانه ای

١

١/٨
٣ نرم افزارهای کتابخانه ای (به طور کلی)  ٢

٦/٣
١ وب سایت کتابخانه های ملی (به طور کلی)  ٣

٦/٣
١ نرم افزار کتابخانه ای آذرخش ٤

٦/٣
١  (OCLC) وب سایت او سی اِل سی ٥

٦٩
١١ مجموع

٦/٣ ١ دایرة املعارف های آنالین 

سایر وب سایت ها

١

٦/٣ ١ بنیاد علوم آمریکا ٢

٦/٣ ١ دیجی کاال ٣

١٩ ٣ مجموع

- ٥١ مجموع کل
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ستون فراوانى در جدول 1 تعداد مواردى است که توسط کاربران اشاره شده است. برپایه 
داده هاى این جدول، "موتورهاى کاوش" با فراوانى 19 (به طور متوسط با اشاره بیش از یک 
بار توسط کاربران) و "سایر نظام هاى کتابخانه اى" و "شبکه هاى اجتماعى" هر دو با 11 فراوانى، 
بیشترین میزان تأثیرپذیرى را بر مدل هاى ذهنى کاربران داشته اند. در حالى که از میان موتورهاى 
کاوش، "گوگل" با 11 فراوانى بیشترین فراوانى را در میان نظام هاى اطالعاتى به  خود اختصاص 
داده است. "فیس بوك" با 6 فراوانى و نرم افزار کتابخانه اى "سیمرغ" با 5 فراوانى در رده هاى بعدى 
قرار دارند. باید اشاره کرد در این پژوهش، هرجا لفظ "به طور کلى" در داخل پرانتز آورده شده 
یعنى مشارکت کننده به طور دقیق و مستقیم به نظام اطالعاتى خاصى اشاره نکرده است. با این 
 حال، در برخى تجربه هاى بیان شده، با اشاره مستقیم به برخى ویژگى هاى مورد انتظار، کاربران 

خواستار به کارگیرى آنها در نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى بودند (جدول 2). 

جدول 2. ویژگى هاى مورد انتظار کاربران نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى تحت تأثیر سایر نظام هاى 
 (n=16) 1اطالعاتى

یف
درصدفراوانیویژگی های مورد انتظارنظام اطالعاتیرد

امکان به کارگیری خروجی اطالعات پایگاه های اطالعاتی۱
استنادی منابع (اندنوت)

١٦/٣

۱۶/۳مجموع
۱

شبکه های اجتامعی
٢١٢/٥امکان به کارگیری انجمن گفتگو

١٦/٣امکان پیشنهاد افراد ۲

١٦/٣امکان تبادل پیوند با افراد۳

۴۲۵مجموع
۱

موتورهای کاوش

٣١٨/٨امکان پیشنهاد منبع اطالعاتی مشابه

٢١٢/٥امکان پیشنهاد واژگان جستجو۲

١٦/٣امکان رتبه بندی مناسب تر منابع ۳

١٦/٣امکان پیشنهاد منابع روزآمد۴

١٦/٣امکان تصحیح عبارت جستجو۵

٨٥٠مجموع
۱

سایر نظام ها و وب سایت ها
١٦/٣امکان پیشنهاد منابع اطالعاتی مشابه

١٦/٣امکان جستجوی معنایی۲

١٦/٣امکان رتبه بندی مناسب تر منابع۳

۳۱۸/۸مجموع
۱۶۱۰۰مجموع کل ویژگی های مورد انتظار

1. الزم به یادآورى است، که ممکن 
مورد  ویژگى هاى  برخى  است 
کاربران  توسط  اشاره شده  انتظار 
(مانند امکان پیشنهاد منابع مشابه 
در  اطالعاتى)  منابع  رتبه بندى  و 
مربوطه  بررسى  مورد  نرم افزار 
به کار رفته باشد؛ با این  حال، کاربر 
انتظار دارد این قابلیت ها به گونه اى 
قابلیت هاى  (همچون  بهینه تر 
در  اطالعاتى)  نظام هاى  سایر 
دیجیتالى  کتابخانه  نرم افزارهاى 

استفاده شود.
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طبق جدول 2 بیشترین میزان اشاره به ویژگى هاى مورد انتظار (با 50 درصد) تحت تأثیر 
موتورهاى کاوش  و سپس شبکه هاى اجتماعى (با 25 درصد) قرار دارد. از میان ویژگى هاى 
مورد انتظار "امکان پیشنهاد منبع اطالعاتى مشابه" بیشترین فراوانى را به خود اختصاص داده 
است که در دو نظام اطالعاتى موتورهاى کاوش و سایر نظام ها و وب سایت ها تجربه شده 
است. برپایه جدول هاى 1 و 2 و همچنین برپایه آنچه در فرضیه این پژوهش مطرح شد، 
مى توان سهم موتورهاى کاوش از تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران از نظام هاى اطالعاتى 
را بیش از سایر نظام ها دانست. به بیان دیگر، تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران از سایر 
نظام هاى اطالعاتى و همچنین فراوانى ویژگى هاى مورد انتظار کاربران تحت تأثیر این 

نظام هاى اطالعاتى، بیشتر به موتورهاى کاوش گرایش دارد. 

نتیجه گیرى
برپایه آنچه فیدل (2012، ص 134) درباره تأثیرپذیرى مدل ذهنى افراد از تجربه هاى پیشین 
و فورد و چن (2002؛ به نقل از فیدل، 2012، ص 134) درباره تأثیر تجربه هاى جستجوى 
افراد در شکل گیرى مدل ذهنى و گریفیث و بروفى (2005)، نوُوتنى (2004) و کومار 
(2011) درباره تأثیرپذیرى مدل هاى ذهنى کاربران از موتورهاى کاوش بیان کرده اند، مى توان 
مدل هاى ذهنى کاربران نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى در ایران را نیز تحت تأثیر تجربه هاى 
پیشین آنها از موتورهاى کاوش (به ویژه موتور کاوش گوگل) دانست. همچنین، برپایه 
پژوهش هاى فست و کمپل (2004) و بادن و ویالر (2006) که به تأثیرپذیرى مدل هاى 
ذهنى کاربران از سایر نظام هاى اطالعاتى یا تجربه هاى فراگیر آنها در محیط اطالعاتى 
دیجیتال و همچنین پژوهش شیه (2008) که شکل گیرى انتظارهاى افراد را برپایه تجربه ها 
و ساختار دانشى افراد مى داند، مى توان نتایج پژوهش حاضر را با پژوهش هاى فوق همسو 
دانست. همچنین، در برخى پژوهش ها همچون میرزابیگى (1393) برخى عوامل محیطى 
مؤثر بر شکل گیرى مدل هاى ذهنى مطرح شد. همچنین، رجبعلى بگلو، فتاحى، و پریرخ 
(زودآیند) با اشاره به تأثیر "سایر نظام هاى اطالعاتى" در کنار سایر عوامل محیطى و فردى، 
به بعضى از دیگر عوامل شکل گیرى مدل هاى ذهنى اشاره کردند. آنها در پژوهش خود بر 
تأثیر تجربه هاى افراد در رویارویى با نظام هاى اطالعاتى مورد استفاده خود تأکید داشتند. از 
این رو، نتایج پژوهش حاضر را مى توان با نتایج پژوهش هاى یادشده در چارچوب عوامل 

محیطى مؤثر بر شکل گیرى مدل هاى ذهنى همسو دانست. 
همان طور که مشاهده مى شود آنچه در پژوهش هاى پیشین مورد غفلت واقع شده بود، 
عدم برقرارى ارتباطى روشن و تبیین گر میان مدل هاى ذهنى افراد تحت تأثیر استفاده از سایر 
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نظام هاى اطالعاتى با توجه به چارچوب هاى نظرى یک نظریه است. در پژوهش حاضر، 
تالش شد تا این تبیین نظرى با استفاده از نظریه وسیله- هدف مورد تأکید قرار گیرد. 

همان گونه که پیشتر نیز از دیدگاه نظریه وسیله- هدف بیان شد، ساختارِ شناختى هر 
فرد پایه و اساس سازماندهى تجربه اوست. در تعامل انسان با محیط (ازجمله نظام هاى 
اطالعاتى) هر فرد از محصول/ خدمت مورد استفاده، اطالعاتى به دست مى آورد که با تجزیه 
و تحلیل، آن  را در ذهن خود نگهدارى مى کند. با توجه به دریافت اطالعات جدید از محیط 
و تجزیه و تحلیل آنها، نگرش ها، نیازها، و انتظارات او نیز تغییر مى یابد. اگر از دیدگاه این 
نظریه (وسیله-هدف) به نظام پردازش اطالعات در ذهن افراد بنگریم، با توجه به تجربه هایى 
که کاربران نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتال در اثر تعامل با سایر محیط ها (نظام ها)ى اطالعاتى 
کسب مى کنند، تغییراتى در نیازها و انتظارهاى آنها ایجاد مى شود. فرد، در ذهن خود انتظار 
دارد ویژگى هایى را که قبال در سایر نظام هاى اطالعاتى (به ویژه نظام هایى پراستفاده همچون 
موتور کاوش گوگل)  تجربه کرده، در نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى نیز مشاهده کند. از  
آنجا که نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى کارکردهایى گوناگون و گاه مشابه (همچون انواع 
جستجوها، قابلیت هاى جستجو و نمایش، کتابخانه شخصى، اطالعات کتاب شناختى و...) با 
سایر نظام هاى اطالعاتى دارند، ذهن افراد به صورت ناخودآگاه این ویژگى ها و کارکردهاى 
آنها  را با این نظام هاى اطالعاتى مقایسه مى کند. بنابراین، مى توان شکل گیرى انتظارات 
و خواسته هاى کاربران نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى را این گونه توجیه کرد. از این رو، 
طراحان نرم افزارهاى کتابخانه دیجیتالى باید با در نظر داشتن این نکته، قابلیت هایى را 
در این نظام ها پیاده سازى کنند که بیشترین تطابق و همسویى را با تجربه هاى کاربران در 
سایر محیط ها یا نظام هاى اطالعاتى مطرح، به ویژه موتورهاى کاوش و پایگاه هاى اطالعاتى 
داشته باشند. با این کار مى توان قابلیت هاى کارآمدترى را در نرم افزارهاى کتابخانه  دیجیتال 

پیاده سازى و زمینه افزایش رضایت کاربران این نرم افزارها را نیز فراهم کرد.
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