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Abstract
Purpose: Effective library services for children require a wide range of professional skills. Therefore, it is
important to identify competencies of child librarians. This study has designed and validated a scaling system to
assess such competencies. According to Tetens’ theory, the personality and the character of the human being is
composed of five areas. The first three are called internal and the other two are called external realms. Internal
realms include: 1) ideas and beliefs, 2) feelings, emotions, and 3) wills and desires. External realms include
speech and action.
Method: Structural equation modeling and confirmatory factor analysis have been used. To determine the
content validity of the designed questionnaire, experts and librarians of public libraries were engaged. Purposeful
sampling was used in this section. Validation was carried out among randomly selected members of public
library community of Khuzestan province. A researcher-made questionnaire based on Akbari, Shaghaghi, and
Asnafi (1400) was used to collect data. Internal realms were assigned 44 items and external realms 34 items.
Data analysis was performed using inferential statistical indicators including structural equation modelling.
Findings: The factor load of 44 paths was greater than 0.5. The calculated significant numbers were greater than
1.96 which indicates confirmation of all paths. The results of confirmatory factor analysis of child librarians'
action requirements model showed that the calculated factor loads for all paths are greater than 0.5. Also,
calculated significant numbers were greater than 1.96 which indicates confirmation of all paths. Confirmatory
factor analysis of the instrument showed that the instrument had a good fit, and the combined reliability of all
factors was higher than 0.90, which indicates the optimal reliability of the instrument. Also, the correlation of the
scores of the components of the questionnaires is positive and significant, as such indicating the convergent
validity of the questionnaire.
Conclusion: Our proposed scale provides a benchmark for recruiting child librarians. Also, it could be employed
for strengthening and enhancing the secretarial and action skills of child librarians through educational programs.
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چکیده
هدف :خدمات کتابخانهای مؤثر برای کودکان مستلزم وجود طیف وسیعی از صالحیتهای حرفهای کتابدداران اسدت .در ایدن پدووهش ،مقیاسدی بدرای
سنجش شایستگیها و بایستگیهای کتابداران کودک کتابخانههای عمومی طراحی و اعتباریابی شده است .براساس نظریة تتنس ،شخصدیت و مدنش هدر
انسانی از پنج ساحت تشکیل شده است .سه ساحت اول را درونی و دو ساحت آخر را بیرونی نامیدهاند .سه ساحت درونی شامل )1 :عقایدد و باورهدا،
 )2احساسات ،عواطف و هیجانات و  )3اراده و خواستهاست .دو ساحت بیرونی شامل ساحت گفتار و ساحت کردار است.
روش :در این پووهش از مدلسازی معادالت ساختاری و از تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته
برگرفته از پووهش استفاده شد .به سه ساحت درونی 44 ،گویه و به دو ساحت درونی 34 ،گویه تعلق گرفت .بهمنظور تعیین روایی محتوای پرسشنامة
محققساخته از یاری متخصصان و کتابداران متخصص کتابخانههای عمومی بهره بردیم .ایشان را از میان کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان
بهصورت هدفمند برگزیدیم .برای توزیع پرسشنامه از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده کردیم .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار
استنباطی شامل مدل معادالت ساختاری انجام شد.
یافتهها :برازش مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک نشان داد که بار عاملی  44مسیر بزرگتر از  0/5است .عددهای معناداری محاسبهشده بزرگ
تر از  1/69بود که نشاندهندة تأیید تمامی مسیرهاست .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل بایستگیهای کنشی کتابداران کودک نشان داد که بارهای عاملی
محاسبهشده برای تمامی مسیرها ،بزرگتر از  0/5و عددهای معناداری محاسبهشده بزرگتر از  1/69است .این نیز نشاندهندة تأیید تمامی مسیرهاست.
تحلیل عامل تأییدی ابزار ساختهشده نشان داد ابزار از برازش مطلوب برخوردار است .باالتربودن پایایی ترکیبی همة عوامل از  0/60نمایانگر پایایی
مطلوب ابزار بود .مثبت و معناداربودن همبستگی نمرههای مؤلفههای پرسشنامهها نشاندهندة روایی همگرای پرسشنامه بود.
نتیجهگیری :مقیاس پیشنهادی ما معیاری برای جذب و استخدام کتابدار بخش کودک ارائه میکند .درعینحال شاخصی برای تقویت و ارتقای
توانمندیهای منشی و کنشی کتابداران کودک از طریق برنامههای آموزشی خواهد بود.
کلیدواژهها :کتابخانههای عمومی ،کتابدار ،شایستگیهای منشی ،بایستگیهای کنشی ،مقیاس
نوع مقاله :پووهشی
تاریخ دریافت1400/11/21 :؛ دریافت آخرین اصالحات1400/12/09 :؛ پذیرش1400/12/24 :
استناد:
کوهی رستمی ،منصور ،بازیار ،پریا ،و خادمیزاده ،شهناز ( .)1401ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگیهای مَنِشی و بایستگیهای کنشی کتابداران
کودک کتابخانههای عمومی .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعاتDoi: 10.30484/NASTINFO.2022.3134.2130.15-3 ،)2(33 ،

ناشر :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
Doi: 10.30484/NASTINFO.2022.3134.2130
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مقدمه
کتابخانههای عمومی برای حضور مؤثر در فضای جامعه باید بتوانند نیازهای متنوع گروههای مختلف اجتماعی را برآورده
سازند .یکی از گروههایی که به استفاده از فضاهایی مثل کتابخانه و خدمات آن نیاز دارد ،کودکان و نوجوانان هستند.
بخشهای کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی ،گروههای سنی مختلف را تحت پوشش قرار میدهد .کتابخانههای عمومی
مدتهاست که برنامههای اوقات فراغت را در راستای آشناکردن کودکان با لذت خواندن ارائه میدهند .والدین کودکان خود
را با این هدف به کتابخانههای عمومی میفرستند که هم اوقات فراغتشان پر شود و هم با این کار فرایند اجتماعپذیری را آغاز
کرده و مهارتهای سوادآموزی اولیه را فراگیرند ( .)Burger, 2008انجمن خدمات کتابخانهای برای کودکان 1درحکم بخشی
از انجمن کتابداران آمریکا بیان میکند که همة کودکان ،صرفنظر از شرایط و ویوگیهایشان ،نیازمند و شایستة بهترین
فرصتها هستند .خدمات کتابخانهای برای کودکان و نوجوانان هرگز برای کودکان و خانوادههایشان در سراسر جهان به اندازة
امروز مهم نبوده است؛ زیرا دسترسی به دانش و میراث فرهنگی جهان و همچنین مهارتهای یادگیری مادامالعمر و
سوادآموزی ،به اولویت تبدیل شده است .کتابخانههای کودک باکیفیتْ مهارتهای یادگیری مادامالعمر و سوادآموزی را به
کودکان آموزش میدهند و آنها را قادر میسازند که به جامعة خود کمک کنند .این مسئله مستلزم این است که دائم به
تغییرات روزافزونی که در جامعه د در مواجهه با دانش و اطالعات رخ میدهد د و همچنین به نیازهای سرگرمی و فرهنگی
کودکان پاسخ داده شود (.)Gill, 2001
خدمات کتابخانهای مؤثر برای کودکان مستلزم مهارتها و تواناییهای کتابداران در برقراری ارتباط با کودکان و ارائة بهترین
خدمات به کودک ،والدین و سایر استفادهکنندگان بخش کودک است .در این میان ،نقش کتابدار کودک بهعنوان فردی که
موفقیت عملکردی کتابخانه و بخش کودک به او وابسته است بیشازپیش اهمیت مییابد .کتابدار کودک ،که ارائه دهندهی
خدمات به کاربران است ،باید از نیازهای متفاوت کودکان آگاهی داشته باشد؛ بنابراین کتابداران کودک باید طیف متنوعی از
مهارتها و شایستگیهای الزم برای ارتباط با کودک را داشته باشند.
ازآنجاکه کتابدار کودک نیز باید برای فعالیت در حرفة خود صالحیتهای الزم را داشته باشد ،از نظریات یوهانس نیکوالس
تنتس 2درحکم چارچوب نظری پووهش استفاده شد« .یوهانس نیکوالس تتنس (1003-1339م) ،فیلسوف آلمانی که بر بسیار
از آرای امانوئل کانت 3اثر گذاشت ،برای آنچه ذهن (نفس) انسان نامیده میشود ،سه ساحت (بُعد) متمایز بدینشرح را در نظر
گرفته است :ساحت اندیشگانی یا معرفتی (شامل باورها ،عقاید) ،4ساحت عاطفی (شامل عواطف ،احساسات و هیجانات) 5و
ساحت ارادی (شامل خواستها و ارادهها) .9از زمان تتنس تاکنون ،بر نظر وی درباره ساحتهای ذهنی ،خدشهای وارد نشده
و دیدگاه او تا روزگار ما نیز همچنان مورد توافق فیلسوفان ذهن و روانشناسان معاصر است» (ملکیان.)1309 ،
براساس نظریة تتنس ،شخصیت هر انسانی از پنج ساحت تشکیل شده است که سه ساحت اول را ساحتهای درونی و دو
ساحت آخر را ساحتهای بیرونی مینامند .اینکه هریک از ما جنبهای بیهمتا و بیجانشین داریم ،بهسبب آن است که ما در
این پنج ساحت با یکدیگر تفاوت داریم .سه ساحت درونی عبارتاند از:
 )1ساحت عقاید و باورها :یقینها ،ظنها ،شکها ،حدسها ،تخمینها ،برآوردها ،استداللها و غیره؛
 )2ساحت احساسات ،عواطف و هیجانات :عشقها ،نفرتها ،دوستیها ،دشمنیها ،آرامش ،تشویش ،دلنگرانی و دغدغهها،
امیدها ،ناامیدیها ،شادیها ،اندوهها ،خشمها ،خشنودیها ،ترسها ،وحشتها؛
 )3ساحت اراده و خواستها :اهداف ،آرمانها ،انگیزهها ،مقاصد و مطلوبهای انسان؛
 )4ساحتهای بیرونی که عبارتاند از .1 :ساحت گفتار؛  .2ساحت کردار؛
1

. Association for Library service to Children
. Johannes Nikolaus Tetens
3
. Immanuel Kant
4
. Believe
5
. Motive
6
. Volitive
2
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 )5ساحتهای درونی فقط بر خود فرد معلوم است و هیچکس از آن خبر ندارد؛ مگر از طریق دو ساحت بیرونی .اما
ساحتهای بیرونی برای مخاطبان آشکار است .در تمامی حیوانات ساحتهای درونی و بیرونی بر یکدیگر منطبقاند بهجز
انسان که تنها حیوانی است که میتواند وارونهنمایی کند (ملکیان.)1306 ،
شایستگی در عقاید و باورها ،جنبهی عقالنی و شناختی روان آدمی را تشکیل میدهد .منظور از بُعد معرفتی انسان در تحقیق
پیشِ رو ،همة امور عقالنی ،شناختی و ذهنی است که در نزد فیلسوفان و روانشناسان بحث و بررسی شده است .بر این
اساس ،عالوه بر مباحث مربوط به باور و ادراک شامل اعتقاد ،علم ،یقین ،اطمینان ،ظن ،شک ،وهم ،جهل و ادراک جزئی ،کلی،
حسی ،عقلی ،حصولی ،حضوری (وحی ،الهام ،رویا و علم لدنی) و غیره ،همة حاالت و یا افعال قلبی و درونی (جوانحی)
انسان ،که بهنوعی به حوزة معرفت ،افکار و اندیشه و یا عقل و ذهن انسان مربوط است ،نیز دربر میگیرد (سراجزاده.)1360،
مرجحترین مؤلفهها در مقولهی باورها و دانشهای کتابدار کودک عبارتاند از :دانش روانشناسی و ادبیات کودک،
اولویتدهی به جمعگرایی ،درک حساسیت کودک ،باور به حقوق کودک (اکبری باریس و همکاران.)1366 ،
در بعد شایستگی در احساسات و عواطف ،انسان با تأثرات ،انفعاالت و احساسات روان خود سروکار دارد .به عبارت دیگر،
هر حالت «انفعالی» که در انسان وجود دارد و هرآنچه به «لذت»ها و «درد»های انسانی و همینطور مجموع «خوشایند»ها و
«ناخوشایند»های انسانی مربوط میشود ،در این بعد قرار میگیرند؛ بنابراین حالتهای نفسانی همچون محبت ،عشق ،دوستی،
امید ،شادی ،آرامش ،اعتماد ،رضایت ،غیرت ،عزت و همینطور ترس ،غم ،دشمنی ،نفرت ،کینه ،خشم ،اضطراب ،پشیمانی،
شرم ،حسد ،ذلت ،بیاعتمادی ،ناامیدی ،نارضایتی ،همگی جزو بُعد عاطفی انساناند (سراجزاده .)1360 ،مرجحترین مؤلفهها
در مقولهی احساسات ،عواطف و هیجانات کتابدار کودک عبارتاند از :آرامش روان ،شادبودن ،شوق به کار با کودک ،روحیة
خدمتگزاری (اکبری باریس و همکاران.)1366 ،
در بعد شایستگی در ارادهها ،مقاصد و خواستهها ،هرآنچه پدیدآمدنش برای روان انسان «مطلوب» یا نامطلوب است قرار
میگیرد .بر این اساس ،بعد ارادی در معنای گسترده و عام ،همهی افعال نفسانی (ارادی و غیرارادی) شامل خواستهها ،آرزوها،
میلها ،نیتها و مقاصد ،عزمها ،تصمیمها و همینطور مبادی ارادی افعال آگاهانه را در قلمرو خود جای میدهد
(سراجزاده .)1360،مرجحترین مؤلفهها در مقولهی امیال کتابدار کودک ،اراده به در دسترس بودن ،خودانگیختگی ،میل به کار
با خانوادهها ،و همچنین رغبت به تغییر در محیط است (اکبری باریس و همکاران.)1366 ،
از دیرباز ارتباط چهرهبهچهره ،شیوهی غالب برقراری ارتباط در کتابخانههاست و ارتباط حضوری همچنان طبیعیترین و
معموالً یکی از کارآمدترین شیوههای ارتباطی است .اما کارآمدی آن به توانایی ما در استفاده از مهارتهای ارتباطی ،بهویوه
مهارتهای گفتاری فرد بستگی دارد (افشار .)1363 ،مرجحترین مؤلفهها در مقولهی گفتار کتابدار کودک عبارتاند از:
خوشآهنگی کالمی ،مهارت ارتباطی ،قدرت اقناع و استدالل ،و توانایی شبکهسازی (اکبری باریس و همکاران.)1366 ،
شایستگی در رفتار منظور افعال و کردار افراد است که با اعمالشان برای مخاطب آشکار میشود .مرجحترین مؤلفهها در
مقولهی کردار کتابدار کودک عبارتاد از :توانایی فضاسازی ،مهارتهای کتابشناختی ،مهارت آموزش نفر به نفر ،توانایی در
آراستگی و نظم (اکبری باریس و همکاران.)1366 ،
شایستگی در بسیاری از گروههای حرفهای ،برای کمک به ترسیم پیشرفت حرفهای و تعریف اهداف و مقاصد استفاده شده
است .شایستگیهای هر حرفه ،به طور کلی مجموعهای از دانشها ،مهارتها ،تواناییها و رفتارهایی را گروهبندی میکنند که
عملکردشان را تعریف و به آن کمک کنند .شایستگیها میتوانند برای طراحی و توسعة آگهیهای شغلی ،شرح موقعیت،
برنامههای آموزشی و برنامههای ارزیابی عملکرد استفاده شوند ( Canadian Association of Research Libraries,

 .)2010به گفتة گریفیت و کینگ ،)1605( 1شایستگیها از دانش ،مهارتها و نگرشها تشکیل شده است .این دانش ،مهارت
یا نگرشی کلی است که به رفتارهای مؤثر از طریق عملکرد کاری مرتبط است .دانش به داشتن اطالعات ،دانستن ،درک یا
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آشنایی با چیزی ،کسی یا نحوهی انجام کاری اشاره دارد .مهارتْ توانایی به کارگیری مؤثر دانش است .نگرش به رویکرد
ذهنی یا عاطفی فرد به یک موقعیت اشاره دارد (.)Chaudhry & Yeen, 2001
پووهشگران در مطالعات گذشته ،مهارتها و شایستگیهای الزم برای عملکرد مؤثر کتابداران و بهویوه کتابداران کودک و
نوجوان و اهمیت نسبی هر مهارت یا شایستگی شناساییشده از دیدگاههای مختلف را بررسی کردهاند .در مطالعاتی به ارائه
مهارتها و شایستگیها در حوزههای مختلف  LISپرداخته شده است (Bronstein, 2011؛ Bronstein & Nebenzahl,

.)2020
همچنین سازمانهای بینالمللی ،از جمله انجمن خدمات کتابخانههای عمومی ،برای کودکان فهرست مفصلی از شایستگیهای
کتابداران کودک را ارائه داده که میتواند معیار ارزیابی کتابداران کودک باشد .در سال  ،2006انجمن کتابخانههای آمریکا
سندی را منتشر کرد که در آن ،مهارتها و شایستگیهای اصلی علم کتابداری و اطالعرسانی بیان شده بود .این سند هشت
صالحیت را مشخص کرده است )1 :مبانی حرفه؛  )2منابع اطالعاتی؛  )3سازماندهی دانش و اطالعات ثبتشده؛  )4دانش و
مهارتهای فنی؛  )5مرجع و خدمات کاربر؛  )9تحقیق؛  )3آموزش مداوم و یادگیری مادام العمر و  )0مدیریت ( American

 .)Library Association, 2009گونهشناسی حاصل از این مطالعه نشان داد که ،صرف نظر از تغییرات سریع در این حرفه در
دهههای گذشته ،مهارتهایی که در هستة این حرفه بودهاند (یعنی مهارتهای سنتی مربوط به سازماندهی و بازیابی
اطالعات) ،در کنار مهارتهای فنّاورانة مرتبط با محیطهای آنالین ،مانند توسعه و مدیریت وب سایت ،همچنان مرتبطاند
(.)Bronstein & Nebenzahl, 2011
مککلهلند )1633( 1ویوگیهای کتابداران را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که از این شایستگیها میتوان برای شناسایی
سطح باالیی از عملکرد در محل کار و ارزیابی دانش ،مهارتها ،تواناییها و سایر ویوگیهای کتابداران استفاده کرد .فهرستی
از مهارتها و شایستگیهای ضروری برای نقشهای کتابداران کودک در ارائة دسترسی به اطالعات در عصر دیجیتالی ،که
بهسرعت درحال تغییر است ،ارائه کردند ( .)Hamada & Stravridi, 2014به باور والتر ،دانش و مهارتهای تخصصی الزم
برای کتابداران کودک ،که به موفقیت ایشان در این شغل کمک میکند ،عبارتاند از :دانش شناخت گروههای مخاطب؛
مهارتهای مدیریت و رهبری؛ مهارتهای ارتباطی؛ توسعهی مواد و مجموعهسازی؛ مهارتهای برنامهریزی شامل حمایت،
روابط عمومی و شبکهسازی؛ مهارتهای حرفهایبودن و توسعة حرفهای .انجمن کتابخانههای عمومی کودکان نیز دانش و
مهارتهای گوناگونی را مطرح میکند ( .)Walter, 2001ییلماز در پووهشی با عنوان «انتخاب کتابدار کودک :براساس
میانگین وزنی به عنوان یک مدل جدید» چهارده معیار حرفهای برای انتخاب کتابدار کودک شناسایی و معرفی کرده است
( .)Yilmaz, 2014پنگ الگوی شایستگی کتابدار کودک ارائه داد که در این الگو شایستگیهای کتابداران را در سه سطح
دانش و مهارت تخصصی ،دانش و مهارت عمومی و ویوگیهای شخصی توصیف کرد ( .(Peng, 2019اکبری باریس و
همکاران ( )1366نیز در پووهش خود ،ویوگیهای درونی و بیرونی کتابداران کودک را بررسی و اولویتبندی کردهاند.
گرچه پووهشگران و انجمنهای شناختهشده در سطح جهانی ،بهمنظور توانمندسازی کتابداران کودک ،شایستگیهایی را برای
کتابداران کودک معرفی کردهاند ،اما مکانیسمی برای اجرای آنها وجود نداشته و به نظر میرسد که در هر کشوری ،با توجه به
تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و فنّاوری خاص هر منطقه ،الزم است که این شایستگیها بازنگری و با توجه به
شرایط هر کشور ،معرفی و ارائه شوند .اما بهرغم تالشهای انجمن خدمات کتابخانهای برای کودکان )2006( 2و سازمانهایی
چون ایفال و انجمن کتابداران کودک ،3تاکنون مقیاسی برای سنجش ویوگیها و شایستگیهای کتابداران کودک تهیه نشده
است .ازاینرو ،پووهش حاضر برآن است با بررسی شایستگیهای مَنِشی و بایستگیهای کنشی کتابداران بخش کودک،
نخست برای مسئلة استخدام این کتابداران د که باید واجد خصیصههای منشی و کنشی خاصی باشند د شاخصهایی ارائه کند؛
سپس شاخصی برای برنامههای آموزشی کتابداران موجود بخش کودک با هدف تقویت و ارتقای شایستگیهای منشی و
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بایستگیهای کنشی ارائه کند .در عین حال ،ابزاری مناسب برای پووهش در این حوزه فراهم کند؛ بنابراین هدف پووهش
حاضر ،ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگیهای منشی و بایستگیهای کنشی کتابداران کودک است.

روش پژوهش
روش پووهش حاضر از حیث هدف کابردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی است .در این پووهش ،از مدلسازی
معادالت ساختاری و از تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است .بهمنظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامة طراحیشده از
متخصصان و کتابداران متخصص کتابخانههای عمومی استفاده شد .روش نمونهگیری در این بخش ،نمونهگیری هدفمند بوده
است .انتخاب افراد براساس این معیارهای بوده است :سابقهی پووهش در حوزة کتابخانههای عمومی ،داشتن مدرک دکتری در
رشتة علم اطالعات و دانششناسی ،فلسفه و روانشناسی ،عضویت در هیئت علمی دانشگاه ،دارای سوابق پووهش در حوزة
کودک و نوجوان و یا پست مدیریتی در کتابخانههای عمومی .همچنین بهمنظور تعیین روایی صوری پرسشنامة پووهش30 ،
نفر از کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان بهصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند.
جامعة پووهش در بخش اعتباریابی ابزار ساختهشدة پووهش ،کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان بودند .طبق
استعالمی که از ادارة کل کتابخانههای عمومی استان خوزستان گرفته شد ،تعداد کتابداران با پست سازمانی کتابدار در استان
خوزستان  305نفرند .براساس نظر کالین برای تحلیل عامل تأییدی ،بهازای هر پارامتر در یک ابزار پووهشی ،دستکم  5نفر و
به صورت مطلوب  20نفر را در نقش پاسخدهنده پیشنهاد کرده است ()Kline, 2016؛ بنابراین برای برآورد حجم نمونه در
بخش کمّی با استناد به کالین ( )2019و درنظرگرفتن تعداد پارامترهای ابزار پووهش ،تعداد افراد نمونه در این پووهش 260
نفر انتخاب شدند .پرسشنامه میان  260توزیع شد و تحلیل دادهها براساس 250پرسشنامة دریافت شده تحلیل شد.
پرسشنامة پووهش حاضر ،براساس پووهش اکبری باریس و همکاران ( )1366طراحی شده است .اکبری باریس و همکاران
( )1366در پووهش خود ،که شامل تحلیل متون داخلی و خارجی و مصاحبه باخبرگان بوده است ،شایستگیهای مَنِشی و
بایستگی های کنشی کتابداران کودک را ذیل مقوالت پنجگانه و با استفاده از روش تحلیل مضامین استخراج کرده است؛
بنابراین ازآنجاکه این پووهش مبنای بسیار مناسب و علمی را برای این صالحیتها در نظر گرفته بود ،این پووهش در امتداد
پووهش اکبری باریس و همکاران ( )1366انجام شده است.
براساس مؤلفههای استخراجشدة این پووهش ،پرسشنامة اولیه طراحی شد .برای تعیین روایی پرسشنامة اولیة شایستگیهای
مَنِشی و بایستگیهای کنشی کتابداران کودک ،پرسشنامه در اختیار  21متخصص قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا دربارة
هر گویه اظهار نظر خود را بهصورت اعداد  1تا  4اعالم کنند .پس از جمعآوری پرسشنامهها برای تعیین روایی محتوا ،از
شاخص روایی محتوا موسوم به  CVIاستفاده شد .این شاخص در دو سطح گویه و سازه محاسبه میشود ( Halek et al.,

 I-CVI .)2017شاخص روایی محتوایی گویه است و برابر نسبت افراد متخصص که به گویه نمرة  4و  3دادند به کل
متخصصانی است که گویه را بررسی کردهاند .این شاخص میتواند اعداد بین  0تا  1را دربر بگیرد که البته مقادیر زیرِ 0/3
باعث ردشدن گویه ،مقادیر بین  0/3تا  0/36احتیاج به بازنگری و مقادیر باالی  0/36قابل قبولاند و  S-CVIشاخص
محتوایی سازه (مقیاس) است که برای محاسبة آن  I-CVIهای گویههای مربوط به هر مقیاس را با هم جمع و به تعداد کل
گویهها در آن مقیاس تقسیم میکنند که مقادیر باالی  0/6برای هر مقیاس مطلوب است ( .)Zamanzadeh et al., 2015از
 92گویه 12 ،گویه مربوط به شایستگیهای مَنِشی ،شاخص روایی محتواییشان کمتر از  0/3بوده است؛ بنابراین از گویهها
حذف شدند و گویههایی که شاخص بین  0/3تا  0/36داشتند نیز اصالح شدند .همچنین از  45گویه مربوط به بایستگیهای
کنشی ،شاخص روایی محتوایی  11گویه کمتر از  0/3بود؛ بنابراین از گویهها حذف شدند .همچنین شاخص  S-CVIنیز برای
پرسشنامه شایستگی منشی  0/61و برای پرسشنامه بایستگیهای کنشی  0/62بهدست آمد که نشان از روایی سازة مناسب
مقیاس است.
برای بررسی روایی صوری پرسشنامة ساختهشده از نمرة تأثیر استفاده شده است .به این منظور ،پرسشنامه در اختیار 30
کتابدار کودک کتابخانههای عمومی قرار گرفت تا درمورد روایی صوری پرسشنامه اظهار نظر کنند .نمرة تأثیر همة گویهها
باالتر از  1/5است که نشاندهندة روایی ظاهری پرسشنامة شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک است .درنهایت مقیاس
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ساختهشده برای شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک ،که شامل  3عامل و  50گویه بود ،ساخته شد .همچنین مقیاس
ساختهشده برای بایستگیهای کنشی کتابداران کودک ،که شامل  2عامل و  34گویه بود ،ساخته شد .جدول  1عاملهای
سنجششده با مقیاس شایستگیهای مَنِشی و بایستگیهای کتابداران کودک را به همراه گویههای مربوط به هر عامل نمایش
میدهد.
جدول  -1عاملهای پرسشنامة شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک ایران به همراه گویههای مربوط به هر عامل
سازه
شایستگیهای منشی

بایستگیهای کنشی

عامل

شمارة گویههای مربوط در پرسشنامه

باورها

 1تا 23

احساسات و هیجانها

 24تا 33

امیال و ارادهها

 30تا 50

گفتار

 1تا 13

رفتار

 10تا 34

در ادامه بهمنظور اعتباریابی پرسشنامة ساختهشده ،از روشهای مدلیابی معادالت ساختاری برای روابط کلی متغیرهای
برونزاد و درونزاد ،که ترکیبی از شاخصهای مختلف برازندگی است ،استفاده شد .گفتنی است تحلیل در این بخش با استفاده
از نرمافزار اکسل و نرمفزار ایموس ویراست  24انجام شده است.
تحلیل عامل تأییدی شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک
در نمودار  ،1بارهای عاملی همة مسیرها نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،بهجز بار عاملی گویههای اول،
دوم ،سوم ،پنجم ،ششم و هشتم د که کمتر از  0/5بوده است د بارعاملی سایر مسیرها بزرگتر از  0/5است.

نمودار  -1مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک در حالت عدد استاندارد
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در مرحلة دوم برازش مدل ،گویههای اول ،دوم ،سوم ،پنجم ،ششم و هشتم حذف شدند .در نمودار  ،2مسیرهای بار عاملی
گویهها و مدل دوباره برازش شده نمایش داده شده است.

نمودار  -2مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک در حالت عدد استاندارد (بعد از حذف گویهها)

با توجه به نتایج حاصل از برازش مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک در نمودار  ،2مشاهده میشود که بار عاملی 44
مسیر بزرگتر از  0/5است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل تحلیل عاملی تأیید میشود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی
مندرج در جدول  2و برگرفته از برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک ،نشان میدهند که
بارهای عاملی محاسبهشده برای تمامی مسیرها بزرگتر از  0/5و همچنین عددهای معناداری محاسبهشده بزرگتر از 1/69
است که نشاندهندة تأیید تمامی مسیرها هستند .بنابراین در مقیاس نهایی ،شاهد حضور  44گویة نهایی هستیم .در ادامه به
بررسی شاخصهای برازش مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک پرداخته شده است.
جدول  .3شاخصهای محاسبهشدة برازش مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک
شاخص

شاخص

تطبیقی (نسبی)

عالمت اختصاصی

معادل فارسی

دامنه قابل قبول

پژوهش حاضر

NFI

شاخص نرمشدة برازندگی

<0/00

0/635

CFI

شاخص برازش تطبیقی

 0/60و بیشتر

0/643

RFI

شاخص برازندگی فزاینده

 0/60و بیشتر

0/649

مجذور کای نسبی

کمتر از 3

1/934

RMSEA

ریشة میانگین مربعات تقریب

0-0/00

0/092

GFI

شاخص نیکویی برازش

نزدیک 1

0/632

AGFI

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

نزدیک 1

0/611

Chi-Square

کای دو

وابسته به حجم نمونه

50/90

χ⁄
مقتصد
مطلق

مقدار محاسبه شده در
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همانگونه که در جدول  3آمده است ،با توجه به شاخصهای برازندگی در مدل شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک نسبت
مجذور کای به درجهی آزادی برابر ( 1/934مالک کمتر از  ،)3شاخص نیکویی برازش ( )GFIبرابر  ،0/632شاخص نیکویی
برازش تعدیلیافته ( )AGFIبرابر  ،0/611شاخص برازندگی مقایسهای ( )RFIبرابر  ،0/649شاخص برازندگی افزایشی
( )CFIبرابر  0/643و ریشة خطای تقریب میانگین مجذورات ( )RMSEAبرابر  0/092است که نشان میدهد مدل نهایی
بدون نیاز به اصالح ،از برازندگی مناسبی برخوردار است .همچنین همهی روابط موجود بین متغیرها در مدل در سطح
 P>0/05معنادار است.
یهای کنشی کتابداران کودک
تحلیل عامل تأییدی بایستگ 
در نمودار  ،3بارهای عاملی همة مسیرها نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصل از برازش مدل بایستگیهای کُنِشی
کتابداران کودک ،بارعاملی تمامی مسیرها بزرگتر از  0/5است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل تحلیل عاملی تأیید
میشود.

نمودار  -3مدل بایستگیهای کُنِشی کتابداران کودک در حالت عدد استاندارد
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  4نشان میدهند که بارهای عاملی محاسبه شده برای تمامی مسیرها بزرگتر از
 0/5و همچنین عددهای معناداری محاسبهشده بزرگتر از  1/69است؛ بنابراین تمامی مسیرها را تأیید میشوند .در ادامه
شاخصهای برازش مدل بایستگیهای کُنِشی کتابداران کودک بررسی شده است.
جدول  -4شاخصهای محاسبهشدة برازش مدل بایستگیهای کُنِشی کتابداران کودک
شاخص
تطبیقی
(نسبی)

شاخص

مقدار محاسبهشده در

عالمت اختصاصی

معادل فارسی

دامنة قابل قبول

پووهش حاضر

NFI

شاخص نرمشدة برازندگی

<0/00

0/633

CFI

شاخص برازش تطبیقی

 0/60و بیشتر

0/640

RFI

شاخص برازندگی فزاینده

 0/60و بیشتر

0/634
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شاخص

شاخص

معادل فارسی

دامنة قابل قبول

پووهش حاضر

مجذور کای نسبی

کمتر از 3

1/04

RMSEA

ریشة میانگین مربعات تقریب

0-0/00

0/041

GFI

شاخص نیکویی برازش

نزدیک 1

0/619

AGFI

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

نزدیک 1

0/030

Chi-Square

کای دو

وابسته به حجم نمونه

10/40

عالمت اختصاصی

χ⁄
مقتصد
مطلق

مقدار محاسبهشده در

براساس جدول  ،4با توجه به شاخصهای برازندگی تحلیل عاملی تأییدی بایستگیهای کُنِشی کتابداران کودک ،نسبت مجذور
کای به درجهی آزادی برابر ( 1/04مالک کمتر از  ،)3شاخص نیکویی برازش ( )GFIبرابر  ،0/619شاخص نیکویی برازش
تعدیلیافته ( )AGFIبرابر  ،0/030شاخص برازندگی مقایسهای ( )RFIبرابر  ،0/634شاخص برازندگی افزایشی ( )CFIبرابر
 0/640و ریشة خطای تقریب میانگین مجذورات ( )RMSEAبرابر  0/041است که نشان میدهد مدل نهایی بدون نیاز به
اصالح از برازندگی مناسبی برخوردار است .همچنین همة روابط موجود بین متغیرها در مدل در سطح  P>0/05معنادار است.
بعد از مشخصشدن ساختار عاملی پرسشنامه بهمنظور بررسی ضریب پایایی پرسشنامه و ه یک از خردهمقیاسهای آن ،از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین در جامعة پووهش ،از آزمودنیها پایایی به روش بازآزمایی نیز محاسبه شد که نتایج
آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  -5ضرایب پایایی ترکیبی پرسشنامه
مقیاس

پایایی ترکیبی ()CR

باورها

0/624

احساسات و عواطف

0/625

امیال و ارادهها

0/632

گفتار

0/642

رفتار

0/656

پرسشنامه
شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک

بایستگیهای کُنِشی کتابداران کودک

براساس جدول  ،5ضریب پایایی ترکیبی برای هریک از مؤلفههای پرسشنامههای شایستگیهای مَنِشی کتابداران کودک و
بایستگیهای کُنِشی کتابداران کودک بیشتر از  0/3محاسبه شده است .که نشاندهندة پایایی مقیاس پووهش است .در ادامه
بهمنظور بررسی روایی همگرای پرسشنامه ،همبستگی بین نمرات پرسشنامهها محاسبه شده است و در جدول  9ارائه شده
است .شایان ذکر است بهمنظور بررسی خطیبودن رابطه بین متغیرها از آزمون خطیبودن استفاده شد .نتایج نشان داد بین
متغیرها رابطة خطی وجود دارد.
جدول  -6نتایج مربوط به روایی همگرای پرسشنامه
مقیاس

باورها

احساسات و عواطف

امیال و ارادهها

گفتار

رفتار

باورها

1

**0/336

**0/334

**0/339

**0/345

1

**0/046

**0/306

**0/020

1

**0/044

**0/056

1

**0/603

احساسات و عواطف
امیال و ارادهها
گفتار
رفتار

1
**: P<0.001

چنانچه در جدول  9مشاهده میشود ،همبستگی نمرات مؤلفههای پرسشنامهها مثبت و معنادار است که نشاندهندة روایی
همگرای پرسشنامه است.
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نتیجهگیری
هدف این پووهش ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگیهای مَنِشی و بایستگیهای کنشی کتابداران کودک است .درنهایت
مقیاس شایستگیهای منشی با سه بعد باورها؛ احساسات و عواطف؛ و امیال و ارادهها و مقیاس بایستگیهای کُنِشی کتابداران
کودک با دو بعد گفتار و رفتار ساخت و اعتباریابی شد .همچنین براساس نظریة تتنس ،شخصیت و منش هر انسان از پنج
ساحت تشکیل شده است که سه ساحت اول را ساحتهای درونی و دو ساحت آخر را ساحتهای بیرونی نامیدهاند .سه
ساحت درونی شامل ساحت عقاید و باورها؛ احساسات ،عواطف و هیجانات ،و اراده و خواستهاست و دو ساحت بیرونی
شامل ساحت گفتار و ساحت کردار است که یافتههای این پووهش نیز بر این نظریه و ساحتهای شناختهشده اشاره داشته
است .مؤلفههای این مقیاس با صالحیتهای شناساییشده در پووهش اکبری باریس و همکاران ( ،)1366پنگ ( ،)2016یلماز
( ،)2014همادا و استراوریدی ( ،)2014برونشتاین و نبنزاهل ( )2020همراستاست.
در رابطه با بعد باورها در مقیاس شایستگیهای مَنِشی کتابداران ،گفتنی است که در بین کتابداران کودک ،وجود شایستگیهایی
مانند باور به تربیتپذیری ،کنجکاوی و بازیگوشی کودک ،اولویتقراردادن جمعگرایی در مقابل فردگرایی ،برخورداری از
دانش کافی دربارة روانشناسی رشد کودک و همچنین برخورداری از دانش کافی در زمینههای متون و ادبیات ،آشنایی با
روشهای کشف نیاز اطالعات کودکان ،والدین و سایر مراجعان ،برخورداری از دانش کافی هنری ساخت و استفاده از
عروسکها ،اسباببازیها و کاردستی ،برخورداری ،از سواد اطالعاتی و رسانهای ،باالبودن دانش کافی هنری دربارة قصهگویی
و داشتن دانش کافی دربارة کودکان با نیازها ویوه (نابینایان ،ناشنوایان و ،)...داشتن تفکر انتقادی ،برخورداری از دانش فناوری
اطالعات و ارتباطات ،جستوجو و بازیابی اطالعات ،برخورداری از نظریههای توسعه و ترویج خواندن و داشتن دانش کافی
دربارة روندهای جاری و فناوریهای نوظهور ،برخورداری از دانش کافی دربارة آموزشوپرورش و زمینههای مرتبط و آشنایی
با منابع اطالعاتی در حوزة کودکان ،در رشد و ارتقای کیفیت خدمات کتابداران کودک نقش بسزایی دارد.
در بعد احساسات و عواطف ،برخورداری کتابداران از شایستگی های احساسی و عاطفی در رابطه با کودکان از جمله داشتن
شوق کار با کودک و ابزارها و منابع کودک ،عالقهمندی به یاددهی و یادگیری ،برخورداری از روحیة یاریگری و
خدمتگزاری ،داشتن روحیة انعطافپذیری و انطباق با شرایط ،رازداری ،توانایی در حفظ آرامش در موقعیتهای استرس،
اضطراب ،فشار و خشم ،آرامشداشتن ،بشاش و خوشمشرب بودن ،داشتن روحیة دلگرمیدهنده و مشارکتجو ،داشتن
شخصیت مربی ،آشنایی و تسلط به فناوری ،فعالبودن کودک درون ،دوستداشتن کودکان و داشتن روحیة لطیف و مهربانانه با
کودکان و همچنین تسلط بر هیجانهای خود ،نقش مهمی در برقراری ارتباط دوطرفه بین کتابداران و کودکان داشته و باعث
جذب کودکان و باالبردن عالقة آنها به محیط کتابخانه و کتابخوانی میشود.
از دیگر شایستگیها و توانمندیهایی که در بخش کودک و در رابطه با کتابداران کودک مورد توجه قرار گرفته است
شایستگیهای مربوط به امیال و ارادة کتابداران کودک در زمینه ارائة خدمات به کودکان و نوجوانان است که میتوان در این
راستا ،شایستگیهایی از قبیل داشتن میل به کار با خانوادهها و کار جمعی ،برخورداری از خودانگیختگی و انگیزش درونی،
تمایل به در دسترس بودن برای کودکان ،تمایل به جذب حداکثری و راهنمایی کودکان ،تمایل به تغییر در محیط ،داشتن انگیزه
و تمایل به توسعة حرفهای خود و تمایل به توسعة خدمات کتابخانه ،میل و رغبت به پذیرش مسئولیتهای جدید و پیگیری
مسئوالنهی آنها ،داشتن میل به روزآمدسازی اطالعات در ابعاد اجتماعی و تربیتی کودکان و نوجوانان ،واقعگرایی ،میل به
خودارزیابی مداوم ،داشتن انگیزه برای مطالعه و پیگیری شرایط خانوادهها و کودکان و میل به دگرخواهی و اولویتدهی
دیگری بر خویش را برشمرد .اگر کتابداران کودک از شایستگیهای ارادی فوق بهرهمند باشند ،میکوشند تا خدمات خود را
به بهترین نحو و باالترین کیفیت در اختیار کودکان قرار دهند و این کار وجود انگیزه و رغبت در ارائة خدمات ،افزایش
نوآوری در کار و رضایت شغلی و در مقابل هم رضایت کودکان و خانوادههای آنها را به همراه خواهد داشت.
همچنین جنبه گفتاری از مهمترین راههای ارتباط با کودکان و ارائة خدمات به آنهاست؛ بنابراین کتابداران بخش کودک باید
در این زمینه از مهارت و توانمندی الزم برخوردار باشند .ازجملة این مهارتها میتوان موارد زیر را برشمرد که نقش مهمی
در ارتقای کیفیت خدمات کتابداران کودک دارند :برخورداری از مهارت ارتباط گفتاری و شنیداری ،قدرت و توانایی استفاده

ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگیهای مَنِشی و بایستگیهای کنشی کتابداران کودک کتابخانههای عمومی /کوهی رستمی و همکاران

از زبان بدن ،آشنایی و تسلط به زبان رسمی و محلی کودکان ،داشتن قدرت اقناع و بیان استدالل مناسب برای کودک،
برخورداری از قدرت انتقال مفاهیم به زبان کودک (بیان کودکانه) ،داشتن توانایی انتقال مفاهیم مرتبط با کودکان به والدین،
آشنایی و داشتن توانایی و مهارت شبکهسازی بین کودکان ،باالبودن روابط عمومی برای برقراری ارتباط با کودکان،
برخورداری از مهارت بازاریابی برای معرفی و ارائة برنامهها و خدمات به کودکان ،داشتن مهارت قصهگویی و کتابخوانی
برای کودکان ،داشتن توانایی اجرای برنامههایی با صدای رسا و خوشآهنگ ،مهارت در ارائة مشاوره اطالعاتی به کودک،
داشتن مهارت کشف الگوهای گفتاری کودکان ،توانایی برقراری ارتباط با همکاران سایر کتابخانهها و سازمانهای مرتبط،
توانایی استفاده از رسانههای مناسب کودکان و برقراری ارتباط با کودکان از طریق این رسانهها و برخورداری از توانایی تحلیل
و تفسیر مسائل مربوط به کودکان.
از دیگر بایستگیهای کنشی ،بعد رفتاری کتابداران کودک است که برخورداری کودکان از آراستگی ظاهری و پوششی و نظم،
داشتن قابلیت فضاسازی ،طراحی ،برنامهسازی و اجرای برنامه های کودکان ،توانایی آموزش انفرادی و گروهی به کودکان،
توانایی بازیکردن با کودکان و نگهداری از آنان ،بهرهمندی از مهارت کافی برای ارزیابی ،فراهمآوری و دسترسپذیری منابع
چاپی و الکترونیکی و انواع اسباببازی برای کودکان ،استفاده از ابزارهای سنتی و فناورانه برای آموزش به کودکان ،توانایی
سازمان دهی ،داشتن توانایی گردآوری نیازهای کاربران و مدیریت و ارزیابی نیازها ،برخورداری از توانایی همکاری فعال با
سازمانهای حرفهای بهمنظور روزآمدسازی مهارتها و دانستههای خود ،داشتن توانایی ارائة آموزشهای سواد اطالعاتی اولیه
به کودکان ،بهرهمندی از توانایی ارائة آموزشهای استفادة اخالقی از اطالعات به کودکان ،توانایی طراحی و اجرای برنامههای
اطالعرسانی و تبلیغ و معرفی برنامهها ،برخورداری از توانایی واردکردن دانش علمی در قصهها ،بازیها ،مواد خواندنی،
نقاشیها و سایر ابزارهای آموزشی ،توانایی ارائة اطالعات سالمت معتبر و مناسب به کودکان و والدین ،داشتن دانش و مهارت
در جستوجو و بازیابی اطالعات و توانایی متناسبسازی منابع آموزشی مطابق با چالشهایی که کودک در جامعه با آنها
روبهرو میشود ،نقش بسزایی در خدمات کتابداران و ارتباط آنها با کودکان دارد.
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Abstract
Purpose: The user interface is the first point of contact with a website. If the content of the website, especially
its textual and graphic symbols, does not match with the ability of users to comprehend it, they will probably
leave the website. This research has measured comprehensibility of the textual and graphic symbols used in the
user interface of a portal designed for children and young adults.
Method: The statistical population included 600 children and adolescents active members in three centers
belong to the Institute for Intellectual Development for Children and Adolescents (IDCA) in Birjand (Iran). A
randomly selected sample of 115 through a non-relative stratified method answered the researcher-made
questionnaire, prepared after examining theoretical and research literature as well as examining user interface
environments of children's portals. In the present study, the standard vocabulary of IDCA thesaurus was used to
prepare a text-by-text questionnaire. The portal examined was “koodak24”.
Findings: The ability of children and adolescents to identify the textual and graphic symbols of the child portal
was more than optimal. But their ability to combine symbols was variable (the significance level in the above
test is equal to the value of 0.000 and smaller than the value of 0.05). Also, there was a difference in identifying
textual and graphic symbols between different age groups (P<0.05). There is a significant difference between the
two age groups (10 to 12) and (14 to 16) years, and the average ability to identify graphical symbols of the user
interface in the age group of 10 to 12 years is 71.82 and this average in the age group of 14 to 16 years is 76.
there was no difference between the ability of girls and boys to identify textual and graphic symbols.
Conclusion: The words used in the portal for children and adolescent are simple, understandable and standard. If
the mental and cognitive abilities of children and teenagers as well as their needs are taken into account in
designing the user interface, it will be easy and attractive for children and adolescent to identify the graphical
and textual symbols of the user interface and use different parts of websites.
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چکیده
هدف :رابط کاربر نخستین نقطة تماس کودک و نوجوان با یک وبگاه است .چنانچه محتوای وبگاه ،بهویژه نمادهای متنی و گرافیکی آن ،با ویژگ یه ا و
تواناییهای ایشان در هر گروه سنی متناسب نباشد ،به احتمال بسیار وبگاه را ترک خواهند کرد .پژوهش حاضر درکپذیربودن نمادهای متنی و گرافیکی
رابط کاربری یک پرتال کودک و نوجوان را برای این دو گروه سنی سنجیده است.
روش :جامعة آماری این پیمایش  066نفر کودک و نوجوان عضو فعال سه مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فک ری کودک ان و نوجوان ان در ش هر
بیرجند بودهاند .از میان آنها  115نفر بهصورت تصادفی طبقهای غیرنسبی انتخاب شدند و به پرس شنام ة محق س اخته پاس

دادن د ک ه ب ا بررس ی

پیشینههای نظری و پژوهشی مرتبط و مطالعة محیط رابط کاربر پرتالهای کودک تهیه شد .در پژوهش حاضر ،از واژگ ان اس تاندارد ای ن اص طال نام ه
برای تهیة پرسشنامة متن به متن استفاده شد .پرتال استفادهشده ،کودک  24نام دارد و متعل به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
یافتهها :توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی از حد مط،وب بیشتر بود؛ اما توان ایی ایش ان در ترکی ب نماده ا متغی ر ب ود
(سطح معناداری برابر با  6/666و کوچکتر از  6/65است) .در شناسایی نمادهای متنی و گرافیک ی ب ین گ روه س نی ( 16ت ا  )12و ( 14ت ا  )10س ال
اختالف معنیدار یافت شد .میانگین توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی در گروه سنی  16تا  12سال  11/22و در گروه سنی  14تا  10سال  10به دست
آمد .میان توانایی دختران و پسران تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :واژگان بهکاررفته در پرتال کودک و نوجوان ساده ،فهمپذیر و استاندارد است .اگر در طراحی رابط کاربری به تواناییهای ذهن ی و ش ناختی
کودکان و نوجوانان و همچنین نیازهای آنها توجه شود ،شناسایی نمادهای گرافیکی و متنی رابط کاربری و استفاده از بخشهای مختلف وبس ایته ا
برای کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود.
کلیدواژهها :رابط کاربر ،نمادهای متنی ،نمادهای گرافیکی ،کودکان ،نوجوانان ،پرتال کودک
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1461/61/24 :؛ دریافت آخرین اصالحات1461/63/24 :؛ پذیرش1461/64/64 :
استناد:
هاشمزاده ،محمدجواد ،افضلی ،کاظم ،جهانگیر ،غالمحسین ،خسروی ،سامیه و سنگری ،محمود ( .)1461سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک
نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان .مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات.10-30 :)2(33 ،
Doi: 10.30484/NASTINFO.2022.3192.2152

ناشر :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
Doi: 10.30484/NASTINFO.2022.3192.2152

© نویسندگان

سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان /هاشمزاده و همکاران

مقدمه
امروزه با توجه به گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و لزوم بهکارگیری این فناوریه ا در فعالی ته ای روزم ره ،نی از ب ه
تعامل و ارتباط با این فناوریها بیش از پیش احساس میشود .ظهور شبکة جه انی وب ،مف اهیم جدی دی مانن د وبگ اهه ای
تخصصی ،کتابخانههای دیجیتال و فهرستهای پیوسته را گسترش داده است .در این میان ،گروههای مختلف مانن د کودک ان و
نوجوانان و بزرگساالن نیاز دارند که به وبگاههای مرتبط دسترسی داشته باشند.
درحال حاضر ،کودکان و نوجوانان گروه بزرگی از کاربران اینترنت را تش کیل م یدهن د .کودک ان هوش یار و تش نة دان ش و
یادگیری هستند و فقط در خانه یا مدرسه نمیآموزند ،بلکه دائم درحال یادگیری و دانس تنان د؛ بن ابراین بای د ب ه وبگ اهه ا و
محتوای در دسترس این گروه توجه ویژهای داش ت (حس نزاده .)1321 ،ب رای جس توج و در ه ر نظ ام رایان های ،بازی ابی
اطالعات ،دسترسی به محتوای نظام و برقراری ارتباط با آن ،به محیط و بستری ثابت نیاز است که ای ن مح یط ،ص فحة راب ط
کاربری ،محیط رابط یا رابط کاربر نامیده میشود (یگانهفر.)1321 ،
بهعبارتدیگر ،صفحة رابط کاربری بخشی از نرمافزار یا محیطی در نظامهای رایانهای است که کاربر آن را میبین د و از طری
آن ،با نظامی ساده یا پیچیده ارتباط و میان کاربر و ماشین تعامل برقرار میکند (زرهساز و فتاحی .)1325 ،طراحان پایگ اهه ا و
نرمافزارهای کتابخانهای باید توجه داشته باشند که برای طراحی رابط کاربر با قابلیت تعامل باالی کاربران باید با انج ام برخ ی
مطالعات ،از کاربران خود و ویژگیهای آنها و همچنین سطح مهارتهای شناختی عموم آنها دانش کلی داشته باشند تا رابط
کاربری را با قابلیت فهم بیشتر طراحی کنند و درنتیجه ،کارایی نرمافزار و پایگ اه را اف زایش دهن د (طبرس ا .)1322 ،همچن ین
طراحان محیط رابط کاربر نرمافزارها باید توجه داش ته باش ند ک ه قب ل از طراح ی مح یط راب ط گرافیک ی ن رمافزاره ا ،بای د
نشانهشناسی را تحلیل و نمادهای تصویری بخشهای مختلف این نرمافزارها را ارزیابی کنند تا با فراگیری اطالعات تخصص ی
در زمینة تشخیص نماد مرتبط با هر مفهوم در نظام ،به درک چگونگی دریافت اطالعات کاربر با استفاده از کاربرد ای ن نماده ا
برسند (یگانهفر.)1321 ،
امروزه تقریباً بیشتر خانوادهها به اینترنت و رایانه دسترسی دارند و تعداد کودکانی ک ه از فن اوریه ای م درن و خ دمات وب
استفاده میکنند هرساله رو به افزایش است .براساس گزارشهای اخیر ،کودکان  5تا  1سال روزان ه ح دود  31دقیق ه از وق ت
خود را در صفحات اینترنت بهسر میبرند و این آمار دائماً درحال افزایش است (.)Gossen & Nurnberger, 2019
با توجه به نقش مهم اینترنت و وب جهانگستر ،درحکم یکی از انواع محملهای اطالعاتی ک ه کودک ان و نوجوان ان اس تفاده
میکنند ،ارزیابی منابع اینترنتی و وبگاهها امری ضروری است .بنابراین ،در طراحی صفحات وبگ اهه ای کودک ان و نوجوان ان
عوامل مؤثر را باید در نظر گرفت تا بستر مناسبی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود .خوشبختانه طراحان وبگاههای کودک ان
و نوجوانان در ایران بیش از پیش به محتوای وبگاهها توجه دارند (س لیمی و غف اری .)1321 ،برخ ی از طراح ان وبگ اهه ای
انگلیسیزبان کودکان ،به ویژگیهای محتوایی چندان توجه نکردهاند؛ شاید یکی از دالیل این امر تنوع بسیار زیاد مطالبی باش د
که هر پایگاه میتوانسته در وبگاه خود قرار دهد (کوکبی و زاعتکار .)1316 ،هنگام طراحی هر نظام اطالعات دیجیتال ،اول ین
موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد تسهیل ابزارهای بصری ب رای ک اربران ب همنظ ور ی افتن اطالع ات الزمش ان اس ت .ب رای
برآوردهکردن این هدف باید نظامهای سازماندهی ،برچسبگذاری ،هدایت و جستوجو ب هدرس تی طراح ی ش وند ( Perez

.)Montoro & Nualart, 2018
برای بهرهوری بیشتر از نظامهای اطالعاتی ،طراحان نرمافزارها باید رابطهایی را طراحی کنند که کاربران بتوانند بهآس انی آن را
آموزش ببینند و از آن استفاده کنند .کاربران با یادگیری آسان عناصری که در رابط کاربری در اختیار آنان قرار دارد میتوانند از
وبگاه با مهارت بیشتری استفاده کنند؛ بنابراین موفقیت نظامهای اطالع اتی ب ه ف راهمآوردن تس هیالت مناس ب در ح ین ک ار
بستگی دارد تا کاربران بتوانند بهطور مؤثر با نظام تعامل برقرار کنند (انتظاریان و فتاحی.)1321 ،
کودکان بسیار کنجکاوند .آنها دوست دارند بازی کنند و عموماً فاقد توانایی کام ل خوان دنان د .معم والً راب طه ای ک اربری
متعارف برای جستوجوی اطالعات کتابخانههای دیجیتال کودکان برای آنها مناس ب نیس تند؛ زی را انعط افناپ ذیر ،متن ی و
تکلیفگرا هستند ( .)wu et al., 2014ازآنجاکه کودک ان و نوجوان ان ویژگ یه ای ش ناختی خ او خ ود را دارن د ،بای د
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رابطهایی متناسب با تواناییهای آنها طراحی کرد تا کودکان بهراحتی بتوانند با کتابخانه و وبگاه خود انس گیرند و از آن بهره
جویند .امروزه اکثر کتابخانههای دیجیتال و وبگاههای کودکان و نوجوانان تا رسیدن به حد مطل وب و م دنظر ک اربران فاص لة
زیادی دارند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند .کتابخانههای دیجیتال کودکان هریک رابط کاربر خاو خود را دارند که ای ن
باعث سردرگمی کاربر (کودک) میشود؛ بنابراین تدوین معیارهای ملی و بینالمللی برای کتابخانههای دیجیت ال و وبگ اهه ای
کودکان میتواند در توسعة استاندارد و افزایش کیفی و کمّی رابط کاربر آنها بسیار مؤثر باشد (صدیقی و همکاران.)1321 ،
ازآنجاکه توانایی های کودکان در شناخت اشیا و محیط پیرامونشان کم اس ت و همچن ین در سلس لهمرات ب یعن ی برنام ه ه ای
طبقهبندی و فرادادهها محدودیتهای رشدی مانند مهارتهای حرکتی توس عهنیافت ه ،مش کالت تلف

و مش کل درک دارن د،

پیداکردن اطالعات برای آنها دشوار است ( .)Martens, 2012همچنین قدرت شناسایی آنها نیز بهنسبت بزرگس االن کمت ر
است .به همین دلیل باید در طراحی رابط کاربر برای وبگاه های کودکان و نوجوانان مالحظات و مالک های خاص ی را ،ه م از
لحاظ جنبههای فنی نظام و هم از لحاظ توجه به رفتار و انتظارات این گروه از ک اربران ،م دنظر ق رار داد (س لیمی و غف اری،
1321؛کوکبی و زراعتکار1316،؛ ص دیقی و همک اران1321 ،؛ Vassilakaki & Garoufallou, 2013 ;Martens, 2012

.)Alhussayen et al., 2015 ;Gossen& Nurnberger, 2019
مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نتایج این پژوهش میتوانند در تشخیص تناسب محتوای ای ن
پرتال با نیازهای کودکان و نوجوانان استفاده کنند و آنها را در استفادة بهتر از امکان ات ای ن پرت ال ی اری رس انند .همچن ین
والدین ،مربیان و معلمان همة اعضا و دانشآموزان میتوانند از نتایج این پژوهش برای شناسایی وبگاههای مناس ب کودک ان و
نوجوانان استفاده کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتواند از نتایج این پژوهش برای تقویت نقاط قوت و اصال نق اط ض عف پرت ال
کودک استفاده کند .همچنین سازمانهای دیگر ،که متولی کار با کودکان ونوجوانان هستند ،مانند آم وزشوپ رورش ،بهزیس تی،
شرکتهای طرا وبگاههای کودکان ونوجوانان میتوانند از نتایج این پژوهش بهمنظور طراحی و شناسایی وبگاهه ای مناس ب
برای کودکان ونوجوانان استفاده کنند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مقام یکی از متولیان امر کودک و نوجوان اقدام به راهاندازی وبگاه برای کودکان و
نوجوانان تحت عنوان پرتال کودک (کودک  1)24کرده است .این پرتال اهداف متعددی دارد که عبارتاند از .1 :ایجاد فض ایی
امن بهمنظور ارائة محتوایی مناسب و جامع در حوزههای متنوع فرهنگی ،علمی ،ادبی و هنری به مخاطبان کودک و نوجوان؛ .2
ایجاد بانک اطالعاتی جامع در حوزة کودک و نوجوان بهمنظور معرفی فعاالن فرهنگی و هن ری و ان واع آث ار فرهنگ ی ش امل
کتاب ،نشریه ،فیلم ،پویانمایی ،موسیقی و سرگرمی در این حوزه؛  .3ایجاد فض ایی زن ده و پوی ا ب رای تع املی مس تقیم می ان
کودکان و نوجوانان و خالقان آثار آنها (کودک.)1466 ،24

پیشینة پژوهش
جستوجوی پژوهشگران در پیشینة علمی نشان داد که تاکنون پژوهشی که هم ة جنب هه ای ای ن مطالع ه در زمین ة شناس ایی
مفاهیم و نمادهای گرافیکی و متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک را همزمان بررسی کرده باش د مش اهده نش ده اس ت؛ ام ا
مرور پیشینهها (که به چند مورد بهاختصار اشاره میکن یم) نش ان داد ک ه در پژوهش ی م رتبط ،وان

( )2614اهمی ت توج ه

کودکان به مباحث زیباشناسی در وبس ایته ای طراح یش ده ب رای آنه ا را بررس ی ک رد .او در ای ن پ ژوهش ،از تئ وری
زیباییشناسی برلین برای وبسایتهای کودکان استفاده کرد .این پژوهش بر روی  45دختر و  45پسر انجام شد و از کودک ان
خواسته شد که یادگیری  12کودک از وبسایتها را برای ترجیح زیباییشناسی آنها ارزیابی کنند .نتایج پژوهش نشان داد که
کودکان وبسایتهایی را که سطو متوسطی از پیچیدگیهای بصری را به آنها نشان میدهد ترجیح میدهند .همچن ین ای ن
پژوهش نشان داد که پسران سطح باالیی از پیچیدگی بصری و دختران سطح متوس ط ی ا پ ایین پیچی دگی بص ری را ت رجیح
میدهند .چو وو ( )2615در پژوهش خود تعامالت و قابلیت استفادة راب طه ای جس توج وی مختل ف و همچن ین تجرب ة
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کودکان از لذتبردن یا اطمیناننداشتن آنها هنگام استفاده از این رابطها را بررسی کرده است .در این پژوهش ،روابط بین س ه
متغیر پنهان (نیازهای اطالعاتی ،رسانة رابط و حالت عاطفی) تجزیهوتحلیل شده اس ت .نت ایج نش ان داد ک ه کودک ان ت رجیح
میدهند با استفاده از یک رابط بازیابی مشخص به دنب ال نیازه ای اطالع ات م رتبط ب ا س رگرمی خ ود باش ند ت ا اینک ه ب ه
جستوجوی اطالعات برای حل مشکلی خاو بپردازند .عالوهبراین ،درک آنها از آیکونهای متن و گرافیک ،میزان موفقی ت
آنها را در احساس کنترل یا عدم کنترل تعیین میکند .همچنین آنها هنگام جس توج وی اطالع ات م رتبط ب ا س رگرمی در
مقایسه با جستوجوی اطالعات برای کاری خاو بهتر توانستند بر فقدان اطمینان خود غلبه کنن د و ب ه دنب ال کنت رل بیش تر
رابط جستوجوی خود باشند.
امتی و علیپور ( )1315در پژوهش خود ،عناصر مهم در طراحی رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی پایگاه دادهه ا ط ی
سالهای  13تا  15را تعیین کردهاند .این پژوهش با استفاده از روش مرور متون و اطالعات آن از مطالعة منابع و جستوجوی
مقاالت در سایتها و پایگاههای اطالعاتی مربوط به موضوع (مؤلفههای معیار ارزیابی  )Ovidجمعآوری شده است .یافتههای
این پژوهش نشان داد برای بررسی قابلیت استفاده ،مسائل فنی و رابط کاربری پایگاهه ا 42 ،مؤلف ة فرع ی ،در قال ب  0معی ار
اصلی شامل جستوجو ،خدمات ،نمایش ،پیوندها ،راهنما یا کمک مستندات ،کارایی در معی ار ارزی ابی  Ovidدر نظ ر گرفت ه
شده است که معیار جستوجو شامل  26مؤلفة فرعی ،معیار نمایش شامل  11مؤلف ه فرع ی ،معی ار خ دمات ش امل  0مؤلف ة
فرعی ،معیار پیوندها شامل  2مؤلفة فرعی ،معیار راهنما شامل  4مؤلفة فرعی و معیار کارآیی شامل  5مؤلفة فرعی ب وده اس ت؛
بنابراین طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی نیز توجه کنند.
بدیعزادگان و همکاران ( )1311در پژوهشی عناصر مطر در طراحی فهرست پیوستة کودکان را با درنظرگ رفتن ویژگ یه ای
کودکان و طراحی یک فهرست پیوستة نمونه برپایة این عناصر و بررسی چگونگی رفتار کودک ان در اس تفاده از ای ن فهرس ت
شناسایی کردهاند .روش انجام این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه ،روش بلند فکرکردن ،فایله ای
جستوجو و ثبت رخدادهای پژوهش بوده است .یافتههای پژوهش نشان داد ک ه ویژگ یه ایی مانن د به رهگی ری درس ت از
نمادهای تصویری ،رن

و تقسیمبندی صفحهها (چیدمان عناصر) به اس تفادة کودک ان از فهرس ت کم ک م یکن د .همچن ین

کودکان بیشتر از شیوة جستوجوی مروری موضوعی برای جستوجوی کتابها در فهرست رایانهای استفاده میکنند.
با توجه به اینکه وبگاههای کودکان و نوجوانان پدیدههای نوظهوری هستند و بهرغم اینکه امروزه گرایش کودک ان و نوجوان ان
نیز به سمت این وبگاهها زیاد شده است پژوهشگران در ایران و خارج از کشور کمتر به این حوزه پرداختهاند .کانون پ رورش
فکری کودکان و نوجوانان در مقام یکی از متولیان امر کودک و نوجوان ،اقدام به راهان دازی پرت ال ک ودک ک رده ،ام ا ت اکنون
پژوهشی بر روی این پرتال انجام نشده است .بهبیاندیگر ،تاکنون رابط کاربر این پرتال ارزی ابی نش ده اس ت .راب ط ک اربر در
نقش واسط میان کاربر و محیط سیستمی عمل میکند؛ بهگونهای که کاربر بتواند با نظام طراحیشده تعامل داشته باشد .متولی ان
پرتالها نیز باید انواع متفاوتی از شیوههای شناسایی و تعاملی را در نظر بگیرند و مف اهیم ،نماده ای گرافیک ی و متن ی مح یط
رابط کاربری مناسب برای تعیین و اثربخشی اینگونه تعامالت را نیز توسعه دهند .به همین سبب وجود رابط ک اربری مناس ب
و شناسایی نمادهای رابط کاربری با توجه به کاربران و ماهیت خاو آن در ارائة خدمات بهتر و برقراری ارتباط مناسبت ر در
گروه سنی که در پرتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده میشود مهم به نظر میرسد .ازاینرو ،پژوهش حاضر
برآن شد تا توانایی کودکان ونوجوانان را در شناسایی مفاهیم نمادهای رابط کاربری این پرتال مطالعه کند.

سؤاالت پژوهش
 .1میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک در چ ه ح د
است؟
 .2آیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال ک ودک درح د مطل وب
است؟
 .3آیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر در ترکیب نمادها (متنی و گرافیک ی) در مح یط راب ط
کاربری پرتال کودک در حد مطلوب است؟

26

21

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات  ،)2( 33تابستان 1461

 .4میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طری نماده ای متن ی ب ا نماده ای گرافیک ی چگون ه
است؟
 .5میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در گروهای سنی مختلف چگونه است؟
 .0وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در بین پسران و دختران چگونه است؟

روش پژوهش
پژوهش از نوع کاربردی و شیوة گردآوری دادهها پیمایشی است که به روش توصیفی انجام شده اس ت .ب ا توج ه ب ه ویژگ ی
موضوع پژوهش ،جامعة آماری پژوهش را کودکان و نوجوانان عضو فعال در مراکز فرهنگ ی هن ری ش مارة ی ک ،دو و س ة
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بیرجند تشکیل دادهاند .حجم جامعة این پژوهش حدود  066نفر بود .نمونة این
پژوهش  115نفر از کودکان و نوجوانان فعال در مراکز بیرجند در س ال  1311ب ود ک ه ب ا پرت ال مربوط ه آش نایی داش تند و
بهصورت تصادفی طبقهای غیرنسبی انتخاب شدند .این نمونه در سه طبقة  16تا  12 ،12تا  14و  14تا  10سال دخت ر و پس ر
بررسی شد .ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه ،پرسشنامهای محق ساخته ب ود ک ه براس اس بررس یه ای انج امش ده در
پیشینههای نظری و پژوهشی مرتبط و همچنین مطالعات گسترده دربارة محیط رابط کاربر پرت اله ای ک ودک تهی ه ش د .ای ن
نرمافزار (که از پرتال کانون استفاده شده) برای سنجش توانایی کودکان و نوجوانان گروه سنی  16سال و باالتر طراحی ش ده و
از طری آن ،وضعیت توانایی آنان در شناسایی متن و گرافیک سنجش شده است .در این نرمافزار ،ابتدا عضو مدنظر با توجه به
اسم ،شمارة عضویت کانون ،سن و جنسیت ثبت نام شد .فقط افرادی میتوانستند ثبت نام کنند که حتماً عضو ک انون بودن د و
شمارة عضویت داشتند .در ادامه سه پرسشنامة متن به متن ،متن به تصویر و تصویر به متن وجود داشت که هر کاربر باید ب ه
هر سه پاس میداد .این پرسشنامهها براساس نمادهای متنی و گرافیکی پرتال کودک طراحی شدهاند .در پرسشنام ة م تن ب ه
متن ،گزینههای معادل از اصطال نامة اصکا (اصطال نامة کانون پ رورش فک ری کودک ان و نوجوان ان) (زم انی و همک اران،
 )1310استخراج شد .در این نرمافزار ،ابتدا متن برای کودک و نوجوان نمایش داده شد و از آن ان خواس ته ش د از ب ین چه ار
گزینة متنی ،گزینة صحیح را درمورد مفهوم مدنظر انتخاب کنند .در ادامه ،متن برای آنها نمایش داده ش د و از آنه ا خواس ته
شد از بین چهار گزینة گرافیکی موجود ،گزینة مرتبط با متن را انتخاب کنند .در گام بعدی ،وضعیت توان ایی شناس ایی مح یط
گرافیکی نرمافزار سنجش و گرافیک برای کودکان و نوجوانان نمایش داده شد و از آنان خواسته شد از بین چهار گزین ة متن ی
دادهشده ،گزینة صحیح را درمورد گرافیک مدنظر انتخاب کنند .نرمافزار مذکور بهطور جداگانه در اختیار هر کودک و نوج وان
قرار گرفت و آنان در حضور پرسشگر به سؤاالت پاس دادند .برای اعمال روایی بهتر بعد از طراحی اولیة نرمافزار ،ن رماف زار
در اختیار صاحبنظران و متخصصان رایانه و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،که با پرتال نیز آشنا بودند ،قرار
داده شد و از نظریات آنها استفاده و ایرادهای نرمافزار در برخی بخشها برطرف شد .برای سنجش پایایی ثبات ابزار از روش
آزمون ـ بازآزمون استفاده شد .به این صورت که پرسشنامه در بین جامعهای  26نفری از اعضای کانون توزی ع ش د و پ س از
مدت  26روز ،همان پرسشنامه بین همان گروه توزیع شد .در مرحلة بعدی بین نتایج آزمون و بازآزمون ض ریب ه مبس تگی
پیرسون گرفته شد که نتیجه ضریب همبستگی مثبت ( )٪14بهدست آمد که نشاندهندة پایایی مناسب ابزار بود.

یافتهها
به لحاظ دادههای جمعیتشناختی ،تعداد  110نفر از افراد نمونه  )50/1( 04پسر و  52نف ر ( )43/3از آن ان دخت ر بودن د .ب ه
لحاظ سنی ،تعداد  31نفر ( 33/1درصد)  16تا 12سال 32 ،نفر ( 33/6درصد)  12تا  14سال و  32نف ر ( 33/6درص د)  14ت ا
 10سال گزارش شدهاند.
سوال اول :میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در چه حد است؟
در این سؤال ،سه متغیر توانایی شناسایی نمادهای متنی از طری متن به متن ،متن به تصویر و جفت م تن ب ه م تن و م تن ب ه
نمونهای استفاده شد.
تصویر ارزیابی و تحلیل شدند و برای پاس به این سؤال از آزمون تی تک 
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جدول  -1آزمون تی تکنمونه مربوط به شناسایی نمادهای متنی از طریق متن با حد مطلوب
نوع متغیر

t

میانگین

درجة آزادی

تفاوت میانگین

سطح معنیداری

توانایی شناسایی نمادهای متنی از طری متن به متن

12/402

14/01

114

0/016

6/661

توانایی در شناسایی نمادهای متنی از طری متن به تصویر

4/012

13/23

114

5/235

6/661

جفت متن به متن – متن به تصویر

1/522

114

متن به متن= 14/01

6/121

-6/425

متن به تصویر=13/23

براساس جدول  ،1میانگین نمرة متن به متن  14/01بوده است که به اندازة  0/016از مقدار معیار بیشتر است که این تف اوت از
نظر آماری معنیدار است .سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/661و کوچکتر از مق دار  6/65اس ت؛ درنتیج ه در
سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی متن به متن ب ا مق دار مطل وب پ ذیرفتنی نیس ت .پ س
میتوان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرت ال ک ودک از طری
متون متناظر با حد مطلوب تفاوت دارد و بیشتر از آن است .در این فرضیه ،سنجش متن از روی م تن و م تن از روی تص ویر
انجام شده است .در این فرضیه ،کودکان و نوجوانان شناسایی واژگان مح یط راب ط ک اربری پرت ال ک ودک را براس اس دامن ة
واژگان خود انجام دادند .در این قدم ،پرسشنامة متن به متن سنجش شد .در گویههای این پرسشنام ه هم ان واژگ ان مح یط
رابط کاربری پرتال کودک استفاده شده و گزینههای معادل این واژگان از اصطال نامة اصکا استخراج شد و نتایج نشان داد ک ه
کودکان و نوجوانان توانستهاند نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک را از طری متون متناظر با آن شناسایی کنن د .در
این بخش ،میانگین پاس کودکان و نوجوانان به سؤاالت پرسشنامة متن به متن  14/01ب وده اس ت ک ه ای ن نش ان م یده د
شناسایی نمادهای متنی توسط کودکان و نوجوانان باالتر از حد مطلوب بوده است .استنباط میشود که این میزان از پاس ه ای
صحیح بهسبب استفاده از واژگان ساده ،فهمپذیر ،استاندارد و متناسب با وضعیت شناس ایی کودک ان و نوجوان ان ب وده اس ت.
همچنین یافتهها نشان داد که کودکان گروه سنی  16تا  12سال کمتر به سؤاالت متن به متن پاس دادهان د؛ چراک ه ای ن گ روه
سنی بهنسبت دو گروه سنی دیگر (یعنی  12تا  14و  14تا 10سال) از قدرت تشخیص و شناخت ذهنی کمت ری برخوردارن د؛
بنابراین پیشنهاد میشود تغییراتی در طراحی متون استفادهشده براساس گروههای سنی مختلف صورت پ ذیرد .می انگین نم رة
متن به تصویر  13/23بوده است که به اندازة  5/235از مقدار معیار بیشتر است .این تفاوت از نظر آم اری معن یدار اس ت ک ه
نشان میدهد میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک از طری

تص اویر

متناظر با حد مطلوب تفاوت دارد و بیشتر از آن است .در متغیر جفت متن به متن -متن به تصویر نیز میتوان نتیجه گرفت ک ه
بین وضعیت شناسایی نمادهای متنی از طری متن و از طری تصویر توسط پاس گویان تفاوتی وجود ندارد .ب هعب ارتدیگ ر،
میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری پرتال کودک از طری متون متناظر و تص اویر
متناظر با هم تفاوت معنیداری نداشتند.
سؤال دوم:آیا میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک در حد
مطلوب است؟
برای آزمون این فرضیه ،از تی تک نمونهای استفاده و نتایج در جدول  2ارائه شد.
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جدول  -2آزمون تی تکنمونه وضعیت شناسایی نمادهای گرافیکی با حد مطلوب
مقدار معیار=02
متغیر

تعداد

t

توانایی در شناسایی نمادهای گرافیکی از طری تصویر به متن

115

1/011

درجه

میانگین

آزادی
114

تفاوت

سطح

میانگین

معنیداری

0/661

6/661

14/61

سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/661و کوچکتر از مقدار  6/65است و درنتیجه در س طح اطمین ان  15درص د
فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی تصویر به متن با مقدار مطلوب پذیرفتنی نیست .پس میت وان نتیج ه گرف ت ک ه
میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر ازطری نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک با حد
مطلوب تفاوت دارد و مطاب جدول  ،2میانگین نمادهای گرافیکی  14/61است که به مقدار  0/661از حد مطلوب بیشتر است.
این فرضیه به دنبال شناسایی تصاویر گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک از روی متن است .برای س نجش ای ن مس ئله،
پرسشنامة تصویر به متن طراحی شده است .در این پرسشنامه ،کودکان و نوجوانان با دیدن تصاویر ،متن یا واژگان مربوط به
آن تصاویر را انتخاب کردند .با توجه به نتایج ارائهشده ،شناسایی مفاهیم مدنظر از طری نمادهای گرافیکی با حد مطلوب برابر
نبود و بیشتر از آن بود .بهعبارتدیگر ،کودکان و نوجوانان توانستهاند مفاهیم مدنظر در نمادهای گرافیکی رابط ک اربری پرت ال
کودک را بهخوبی شناسایی کنند .نتایج نشان داد که میانگین پاس های کودکان و نوجوان به پرسشنامة تصویر ب ه م تن 14/61
بوده است که از حد مطلوب باالتر است .بنابراین ،کودکان و نوجوانان بهخوبی توانستهاند تص اویر گرافیک ی پرت ال ک ودک را
شناسایی کنند .درواقع نمادهای گرافیکی پرتال کودک و نوجوان در سطح بسیار خوبی قرار داشته و با شناخت و توان اییه ای
کودکان و نوجوانان متناسب بود.
سؤال سوم :میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر در ترکیب نمادها (متنی و گرافیکی) چگونه
است؟
برای آزمون این فرضیه دو پرسشنامة متن به تصویر و تصویر به متن با هم ترکیب شدند و از آزمون تی تک نمونهای اس تفاده
شد.
جدول -3آزمون تی تک نمونه ترکیب پاسخهای متن به تصویر و تصویر به متن با حد مطلوب
مقدار معیار=130
متغیر

تعداد

t

میانگین

درجة آزادی

ترکیب تصویر به متن با متن به تصویر

115

0/502

141/24

114

تفاوت

سطح

میانگین

معنیداری

11/243

6/666

همانطور که از دادههای جدول  3مشخص است ،سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/666و کوچ کت ر از مق دار
 6/65است و درنتیجه در سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناس ایی نماده ای ترکیب ی ب ا مق دار
مطلوب پذیرفتنی نیست؛ پس می توان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناس ایی مف اهیم م دنظر در ترکی ب
نمادهای متنی و گرافیکی محیط رابط کاربری پرتال کودک با حد مطلوب تفاوت دارد و از آن بیشتر است .ب رای ای ن منظ ور،
پژوهشگران وضعیت شناسایی کودکان و نوجوانان از مفاهیم مدنظر را بهصورت کلی در قالب ترکی ب متن اظر م تن و تص ویر
براساس دادههای بهدستآمده در دو پرسشنامة متن و تصویر سنجیدند تا مشخص شود توانایی جامعة پژوهشش ده از وض ع
یشود ،چگونه است .با توجه به نتایج بهدس تآم ده ،می زان توان ایی
موجود پرتال ،که تصویر و متن در کنار هم نمایش داده م 
کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طری ترکیب نمادها در محیط رابط کاربری پرت ال ک ودک ب ا ح د مطل وب
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تفاوت داشت و بیشتر از آن بود .بهعبارتدیگر ،کودکان و نوجوانان توانستهاند مفاهیم مدنظر در پرتال را با استفاده از ترکی ب
نمادها بهخوبی شناسایی کنند .این موضوع از مقایسة دو پرسشنامة متن به تصویر و تصویر به متن با ح د مطل وب اس تخراج
شد.
در هر وبگاهی ،بهویژه وبگاههای کودکان و نوجوانان ،زمانی که اجزای مختلف آن در تعامل با ه م طراح ی ش ده باش ند و در
راستای تکمیل یکدیگر قرار گیرند ،میتوان انتظار داشت که نتایج مطلوب از آن وبگاه حاصل شود .از نتایج ب هدس تآم ده از
پژوهش حاضر چنین استنباط میشود که در پرتال کودک میان نمادهای متنی و گرافیکی تعام ل ب هخ وبی وج ود دارد و ای ن
نمادها مکمل یکدیگرند .این تعامل و هماهنگی میان نمادهای متنی و گرافیکی باعث ارتقای سطح کیفی پرتال شده و کودک ان
و نوجوانان را در شناسایی و تشخیص این نمادها بسیار کمک کرده است؛ بنابراین گفتنی است که رابط کاربری پرتال ک ودک،
یک رابط کاربر مطلوب و مناسب برای کودکان و نوجوانان است و آنها میتوانند به کمک آن و بهآسانی اطالعات مدنظرش ان
را بهدست آوردند.
سؤال چهارم :میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طریق نمادهای متنی با نمادهاای گرافیکای
در گروهای سنی مختلف چگونه است؟
برای پاس به این سؤال از آزمون تی وابسته استفاده و نتایج در جدول  4درج شد.
جدول  -4آزمون تی وابستة جفت تصویر به متن و متن به تصویر
تفاوت جفت
نوع متغیر

t

جفت تصویر به

6/214

درجة

میانگین

آزادی

114

سطح

سطح اطمینان  15درصد

معنیداری

تصویر به متن=14/61

6/661

حداقل

حداکثر

-6/121

2/521

متن – متن به
تصویر

متن به تصویر=13/23

سطح معنیداری در آزمون باال برابر با مقدار  6/661و کوچکتر از مقدار  6/65است و درنتیجه در س طح اطمین ان  15درص د
فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی تصویر به متن با متن به تصویر پذیرفتنی نیست؛ پس میتوان نتیجه گرفت که در
وضعیت شناسایی پاس گویان بین نمادهای تصویر به متن با متن به تصویر تفاوت وجود دارد.
نتایج فرضیههای قبلی نشان داد که توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی و گرافیک ی بیش تر از ح د مطل وب
بوده است .نتایج نشان داد که میزان توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم مدنظر از طری نمادهای متنی ب ا نماده ای
گرافیکی متفاوت است .بهنظر میرسد با توجه به واژگان ساده ،فهمپذیر و استاندارد استفادهشده ،قدرت کودک ان در شناس ایی
نمادهای متنی با نمادهای گرافیکی متفاوت است.
در رابط کاربر ،واژگان اهمیت و ت ثثیر بس زایی دارن د .طراح ان راب ط ک اربر ب رای کودک ان و نوجوان ان بای د ب ه واژگ ان و
اصطالحات بهکاربرده در رابط کاربر توجه ویژهای داشته باشند .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصطال نامة اصکا را
تدوین کرده است .در پژوهش حاضر از واژگان استاندارد این اصطال نامه برای تهیة پرسشنام ة م تن ب ه م تن اس تفاده ش ده
است .چنین برداشت میشود که واژگان بهکاررفته در پرتال کودک و نوجوان ساده ،فهمپذیر و اس تاندارد اس ت .ب ا توج ه ب ه
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،کودکان و نوجوانان توانستهان د نماده ای متن ی راب ط ک اربری پرت ال ک ودک را همانن د
نمادهای گرافیکی این پرتال بهخوبی شناسایی کنند.
سؤال پنجم:میزان توانایی وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط راباط در گاروههاای
سنی مختلف چگونه است؟
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بهمنظور بررسی سؤال پنجم ،این سؤال به دو سؤال فرعی تقسیم و مورد آزمون قرار گرفت.
سؤال فرعی اول :توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در گروههای سنی مختلاف
چگونه است؟
قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،فرض همگنی واریانسهای متغیرهای نمونه (نمادهای محیط رابط) بررسی ش د.
براساس جدول  ،5مقدار آمارة لون و سطح معنیداری برای پرسشنامه های متن به م تن ،م تن ب ه تص ویر و تص ویر ب ه م تن
مشخص است .شاخص آماری لون به لحاظ آماری معنیدار نیست ( )P< 6/65و یکسانی واریانسهای متغیرهای متن به متن،
متن به تصویر و تصویر به متن را در گروههای سنی نشان میدهد .گفتنی است زمانی یکسانی واریانسها تثیی د م یش ود ک ه
سطح معنیداری بیشتر از  6/65باشد .برایناساس ،برای پرسشنامهها سطح معنیداری مقداری بزرگتر از آلف ای  6/65اس ت؛
درنتیجه دادهها فرض همگنی واریانسها را نقض نمیکنند.
جدول  -5همگنی واریانسها
متغیرها

مقدار آمارة لون

سطح معنیداری

متن به تصویر

3/121

6/654

تصویر به متن

1/236

6/111

متن به متن

6/665

6/143

در جدول  ،0آمارههای توصیفی مربوط به نماد متنی گزارش شده است.
جدول  -6آمارههای توصیفی مربوط به متن به تصویر و متن به متن براساس سن

متغیر

متن به تصویر

متن به متن

میانگین خطای

اطمینان  15درصد

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

16-12

31

01/04

13/203

2/226

12-14

32

13/31

12/534

2/633

01/25

14-10

32

10/11

1/141

1/251

14/24

14/24

16-12

31

13/51

1/542

1/262

11/61

15/10

12-14

32

14/21

5/112

6/122

12/41

10/11

14-10

32

10/24

2/421

6/463

15/42

11/65

استاندارد

حداقل

حداکثر

05/15

14/13

11/41
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جدول  -7تحلیل واریانس مربوط به متن به تصویر و متن به متن
متن به

بین گروهی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجة آزادی

F

معنیداری

124/521

412/204

2

3/515

6/631

تصویر

متن به

درون گروهی

15330/132

130/136

112

بین گروهی

151/610

15/562

2

2/341

6/61

متن
درون گروهی

3066/422

112

32/141

براساس جدول  ،1سطح معنیداری برای نمادهای متنی در آزمون تحلیل واریانس کمت ر از مق دار  6/65اس ت و درنتیج ه در
سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای متنی رابط از نظر تفاوت سنی پذیرفتنی نیست؛
بنابراین می توان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در رده های سنی متفاوت برای شناسایی مفاهیم مدنظر از طری
نمادهای متنی رابط تفاوت دارد .در آنالیز واریانس یکعامله ،درصورت رد فرضیة صفر (یعنی تفاوت معنیدار است) بهمنظ ور
اطالع از تفاوت موجود در بین گروههای سنی از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده و نتایج آن در جدول  2ارائه شد.
جدول  -8آزمون تعقیبی  LSDبرای تشخیص تفاوت درونگروههای سنی برای نمادهای متنی
متغیر

سن ()I

سن ()J

متن به تصویر

16-12

12-14

14-10

متن به متن

16-12

12-14

تفاوت میانگین (I-

انحراف

)J

استاندارد

معنیداری
اطمینان  15درصد
حداقل

حداکثر

12-14

-3/121

2/001

6/105

-1/61

1/50

14-10

*-1/142

2/001

6/662

-12/43

-1/20

16-12

3/121

2/001

6/105

-1/50

1/61

14-10

-3/421

2/025

6/265

-2/14

1/16

16-12

*1/142

2/001

6/662

1/20

12/43

12-14

3/421

2/025

6/265

-1/16

2/14

12-14

-6/111

1/212

6/541

-3/34

1/12

14-10

*-2/124

1/212

6/631

-5/22

-6/10

16-12

6/111

1/212

6/541

-1/12

3/34
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متغیر

سن ()J

سن ()I

14-10

تفاوت میانگین (I-

انحراف

)J

استاندارد

معنیداری
اطمینان  15درصد
حداقل

حداکثر

14-10

-1/141

1/361

6/131

-4/52

6/03

16-12

*2/124

1/212

6/631

6/10

5/22

12-14

1/141

1/361

6/131

-6/03

4/52

با توجه به جدول  ،2آزمون تعقیبی  LSDاین فرضیه نشان میده د ک ه ب ین دو گ روه س نی  16ت ا  12و  14ت ا  10تف اوت
معنیداری وجود دارد و میانگین نمادهای متنی گروه سنی  14تا  10سال به طور معنیداری بیشتر از میانگین گروه سنی  16ت ا
 12سال است.
سؤال فرعی دوم
توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی نمادهای گرافیکی محیط رابط کاربری در گروههای سنی مختلف نمادهای گرافیکی چگونه
است؟

در جدول  1آمارههای توصیفی مربوط به نماد گرافیکی گزارش شده است.
جدول  -9آمارههای مربوط به تصویر به متن براساس سن
متغیر

تصویر به متن

میانگین خطای

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

16-12

31

11/22

11/364

1/216

12-14

32

14/20

1/112

1/213

14-10

32

10/66

3/011

6/521

استاندارد

براساس جدول  ،16سطح معنیداری برای نماد گرافیکی در آزمون تحلیل واریانس کمتر از مق دار  6/65اس ت و درنتیج ه در
سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای گرافیکی رابط از نظر تف اوت س نی پ ذیرفتنی
نیست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در ردههای سنی متفاوت برای شناسایی مف اهیم م دنظر
از طری نمادهای گرافیکی رابط تفاوت دارد.
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جدول  -11تحلیل واریانس مربوط به تصویر به متن
بین گروهی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

درجة آزادی

331/211

101/146

2

F

2/415

تصویر
به متن

معنیداری

درون گروهی

02/011

1011/112

6/610

112

در آنالیز واریانس یکعامله ،درصورت رد فرض صفر (یعنی تفاوت معنیدار است) باید ببینیم این تفاوت در بین ک دامی ک از
گروهها وجود دارد .پس از تعیین وجود یا عدم وجود اختالف بین گروههای آزمون (بررسی معنیداری آزمون در جدول آنالیز
واریانس) ،این سؤال مطر میشود که تفاوت میانگین بین کدام دو گروه معنیدار است؟ ما میتوانیم ب رای تش خیص تف اوت
درون گروهها از آزمونهای تعقیبی (جدول  )11استفاده کنیم .در اینج ا از آزم ون  LSDاس تفاده ش د .در ای ن روش ب هازای
هریک از گروهها ،آمارة الزم برای مقایسة آن با سایر گروهها فهرست میشود .با توجه به اختالف میانگین آزمون تعقیب ی ب ین
سن  16تا  12و  12تا  14تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  -11آزمون تعقیبی  LSDبرای تشخیص تفاوت درون گروههای سنی برای نمادهای گرافیکی

متغیر

سن ()I

سن ()J

12-14

تفاوت میانگین (I-

انحراف

)J

استاندارد

-2/44

1/221

*

معنیداری

6/111

اطمینان  15درصد
حداقل

حداکثر

-0/11

1/36

16-12
14-10

16-12
تصویر به متن

-4/12

1/221

6/621

-1/12

-6/44

2/44

1/221

6/111

-1/36

0/11

12-14
14-10

-1/14

1/161

6/303

-5/56

2/63

16-12

*4/12

1/221

6/621

6/44

1/12

14-10
12-14

1/14

1/161

6/303

-2/63

5/56

نتایج بهدستآمده در جدول  ،11نشان داد که شناسایی نمادهای متنی محیط رابط کاربری در گروههای س نی مختل ف یکس ان
نیست و تفاوت دارد .در میان دو گروه سنی  16تا  12و  14تا  10سال اختالف معنیدار است و میانگین نمادهای متن ی گ روه
سنی (14تا  )10سال ( )M= 11/10است که بهط ور معن یداری بیش تر از گ روه س نی  16ت ا  12س ال ( )M= 01/04اس ت.
بنابراین ،گروه سنی  14تا  10سال نمادهای متنی رابط کاربری پرتال کودک را بیشتر از گ روه س نی  16ت ا  12س ال شناس ایی
کردند .توانایی ادراکی کودک عادی از تولد تا  5یا 0سالگی بهسرعت افزایش م ییاب د و ای ن اف زایش ،از 0س الگی ت ا  14ی ا
15سالگی ادامه دارد ،اما سرعت آن کندتر میشود (باهنر .)1311 ،متخصصان حوزههای مرتبط با کودکان و نوجوان ان هم واره
بر تناسب بین تواناییهای شناختی آنها با محتوای منابع استفادهشده در فرایند یاددهی  -یادگیری تثکید داشتهاند.
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از نتایج پژوهش حاضر چنین استنباط م ی ش ود ک ه توان ایی شناس ایی در کودک ان همگ ام ب ا اف زایش س ن زی اد م یش ود.
برهمیناساس ،توانایی شناسایی نمادهای متنی رابط کاربری پرتال کودک در گروه سنی  14تا  10سال بیشتر از گروه س نی 16
تا  12سال بوده است .بهعبارتدیگر ،گفتنی است نوجوانان  14تا  10سال به دلی ل توان اییه ای ش ناختی و ذهن ی کام لت ر،
توانایی شناسایی بهتری بهنسبت کودکان  16تا  12سال داشتهاند .برهمیناساس ،پیشنهاد میشود در طراح ی نماده ای م ذکور
به توانایی کودکان کمسنوسالتر بهصورت ویژه توجه شود تا این اختالف به حداقل برسد.
همچنین براساس نتایج بهدستآمده ،توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربری پرت ال ک ودک در گ روهه ای س نی
مختلف متفاوت است .بین دو گروه سنی  16تا  12و  14تا  10سال اختالف معن یداری وج ود دارد؛ ب هط وری ک ه می انگین
توانایی شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربر در گروه سنی  16تا  12سال  11/22و ای ن می انگین در گ روه س نی  14ت ا 10
سال 10 ،است که این اختالف میانگین ،تفاوت شناسایی نمادهای گرافیکی بین دو گروه سنی را نشان میدهد.
نتایج پژوهش وان

( )2614نشان داد که کودکان وبگاههایی که سطو متوسطی از پیچی دگیه ای گرافیک ی را ب ه آنه ا

نشان میدهد ترجیح میدهند .همچنین نتایج پژوهش چن و همکاران ( )2664نشان داد که کودکان دارای شناخت ناب ال ان د و
خردکردن اطالعات پیچیده از صفحات وب و کلیککردن برای آنها سختتر از بزرگساالن است؛ ب ه هم ین دلی ل ش ناخت
نمادها در رابطهای کاربری برای آنها سختتر از بزرگساالن است؛ بنابراین این پژوهشها با پژوهش حاضر همسو بودند.
طب نتایج این پژوهش مشخص شد که قدرت شناسایی نمادهای گرافیکی رابط کاربری پرتال ک ودک در نوجوان ان  14ت ا 10
سال بیشتر از کودکان  16تا  12سال است .چنین برداشت میشود که کودکان  16تا  12سال به دلیل محدودیتهای شناختی و
تواناییهای ذهنی کمتری که بهنسبت نوجوانان  14تا  10سال دارند ،قدرت شناسایی نمادهای گرافیک ی راب ط ک اربری پرت ال
کودک در آنها کمتر بوده است .در این راستا ،باید به تواناییهای شناختی کودکان و نوجوانان کمسنت ر در طراح ی نماده ای
گرافیکی توجه بیشتری شود.
سؤال ششم :وضعیت توانایی کودکان و نوجوانان در شناسایی مفاهیم نمادهای محیط رابط در بین پسران و دختران
چگونه است؟
قبل از انجام آزمون تی مستقل فرض همگنی واریانسهای متغیرهای نمونه (نمادهای محیط رابط) بررسی شد .براساس جدول
 ،12مقدار آمارة لون و سطح معنیداری برای پرسشنامههای متن به متن ،متن به تص ویر و تص ویر ب ه م تن مش خص اس ت.
شاخص آماری لون به لحاظ آماری معنیدار نیست ( )P< 6/65و یکسانی واریانسهای متغیرهای متن به متن ،متن به تص ویر
و تصویر به متن را در جنسیت نشان میدهد.
جدول12ا همگنی واریانسها
سطح معنیداری

نامهپرسش

مقدار آمارة لون

متن به تصویر

3/121

تصویر به متن

1/236

6/111

متن به متن

6/665

6/143

6/654

در جدول  13آماره های توصیفی مربوط به نماد متن به تصویر ،متن به متن و تصویر به متن با تف اوته ای جنس یت گ زارش
شده است .برای پاس به این فرضیه از آزمون تی مستقل استفاده شد.
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جدول 13ا آزمون تی مستقل و آمارههای توصیفی مربوط به نمادهای متنی و گرافیکی براساس جنسیت
متغیر

متن به تصویر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

دختر

51

11/22

15/622

پسر

04

14/31

2/112

دختر

51

13/12

16/146

درجة آزادی

113

113

تصویر به متن
پسر

04

14/01

0/012

دختر

51

14/51

0/451
113

متن به متن
پسر

04

14/26

t

سطح معنیداری

-1/623

-6/141

-6/200

6/221

6/345

6/111

5/140

سطح معنیداری برای نماد متن به تصویر ،متن به متن و تصویر به متن در آزمون تی مستقل بیشتر از مقدار  6/65است و
درنتیجه در سطح اطمینان  15درصد فرض صفر پژوهش یعنی برابربودن شناسایی نمادهای رابط از نظر تفاوت جنسیت را
میپذیریم؛ پس میتوان نتیجه گرفت میزان توانایی کودکان و نوجوانان در دختران و پسران برای شناسایی مفاهیم مدنظر از
طری نمادهای رابط تفاوت وجود ندارد.
نتایج بهدستآمده نشان داد که شناسایی نمادهای محیط رابط کاربری پرتال کودک بین پسران و دختران برابر بوده است و از
نظر جنسیت در شناسایی نمادهای محیط رابط تفاوتی مشاهده نشده است .در این بخش 51 ،نفر از دختران پرسشنامه متن به
تصویر را با میانگین ( )M = 11/22پاس دادند و  04نفر از پسران نیز همین پرسشنامه را با میانگین ( )M = 14/31پاس
دادهاند که اختالف معنیداری در پاس آنها به نمادهای متنی رابط کاربری پرتال کودک مشاهده نشده است .همچنین در
پرسشنامه تصویر به متن نیز  51نفر از دختران با میانگین ( )M =13/12و پسران با میانگین ( )M =14/01به سؤاالت پاس
دادهاند که در شناسایی نمادهای گرافیکی پرتال کودک نیز بین دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود نداشت.
انتظار میرفت که بین پسران و دختران در شناسایی نمادهای محیط رابط کاربری پرتال کودک تفاوت معنیداری وجود داش ته
باشد؛ اما با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میزان توانایی دختران و پسران در شناس ایی نماده ای مح یط راب ط ک اربری پرت ال
کودک  24برابر بوده است .تصور میشد در طراحی برخی از نمادهای گرافیکی رابط ک اربری پرت ال ک ودک (مانن د نماده ای
گروهای سنی) بیشتر مخاطب پسر در نظر گرفته شده است ،اما نتایج نش ان داد ک ه طراح ان راب ط ک اربری پرت ال ک ودک و
نوجوان به ویژگیها و تواناییهای ذهنی و شناختی دختران و پسران به یک میزان توجه داشتهاند.

نتیجهگیری
در زمینة سؤال اول پژوهشهایی انجام شده است که در این میان م یت وان ب ه پ ژوهش امت ی و علیپ ور ( ،)1315ن وروزی و
متظهری ( ،)1313نوکاریزی و همکاران ( ،)1320درودی ( )1321و خالقی ( )1325اشاره کرد .نتایج پ ژوهش امت ی و علیپ ور
( )1315نشان داد که طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی نیز توجه کنند؛ زی را ای ن مؤلف هه ا
نقش مهمی در تسهیل مسیریابی اطالعات دارند و کاربران میتوانند در کوتاهترین زمان و ب هس ادگی ب ه رف ع نیازه ای خ ود
بپردازند .نتایج پژوهش نوکاریزی و همکاران ( )1320نیز نش ان داد ک ه می ان درک دانش جویان مق اطع تحص یلی مختل ف از
واژگان محیط رابط نرمافزار سیمرغ و پارس آذرخش در محاسبه به دو شیوة عینی و ذهنی تف اوت معن یداری وج ود نداش ته
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است .همچنین نتایج پژوهش درودی ( )1321نشان داد که تعامل اجزای مهمی مثل شکل ،خ ط ،س طح ،زمین ه ،جه ت ،بع د،
حرکت ،برجستگی ،استواری و تحرک در نمادها به ارتقای کیفی رابط کاربر میانجام د .ع الوهب راین ،نت ایج پ ژوهش خ القی
( )1325نشان داد که ثبات ،سادگی ،وضو  ،انعطافپذیری و کاهش حجم کار و کمک به کاربر از مهمت رین معیاره ای راب ط
کاربر مطلوب است .همچنین نتایج پژوهشهای چن و همکاران ( )2664و مارتینز ( )2612و انتظاریان و فتاحی ( )1321نشان
داد که شناخت کودکان نابال و توسعهنیافته است؛ بنابراین در طراحی رابط ک اربر ب رای وبگ اهه ای آنه ا بای د ویژگ یه ا و
تواناییهای آنها را درنظر گرفت .گفتنی است بین نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای نامبرده تاحدود زیادی همخوانی وجود
دارد.
تواناییها و ویژگیهای کودکان و نوجوانان با بزرگساالن متفاوت است .همانگونه که در دنیای حقیق ی ب ه ای ن نکت ه توج ه
میشود ،در دنیای مجازی نیز باید ویژگیهای خاو آنها مدنظر قرار گیرد .امروزه وبگاهه ای کودک ان و نوجوان ان درحک م
ابزار سرگرمی و آموزش آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .در طراحی این وبگاهها بای د ع الوهب ر درنظرگ رفتن نیازه ا و
عالی آنها ،به محدودیتها و میزان شناخت آنها در سنین مختلف نیز توجه کرد .واژگان در طراحی راب ط ک اربر از عناص ر
اصلی بهشمار میروند؛ بهویژه زمانی که مخاطب آن کودکان و نوجوانان باشند .بن ابراین بای د در هنگ ام طراح ی راب ط ک اربر
توجه خاصی به واژگان داشت.
برهمیناساس ،پیشنهاد میشود که در طراحی رابط کاربر برای کودکان و نوجوانان باید از واژگان ساده ،فهمپ ذیر ،اس تاندارد و
متناسب با شناخت کودکان و نوجوانان استفاده کرد .اگر این واژگان با سن و وضعیت شناخت کودک و نوجوان متناسب باشد،
با وبگاه مدنظر ارتباط برقرار خواهد کرد و انگیزة مراجعة مجدد به آن سایت را خواهد داشت و درنتیجه از محتوای آن س ایت
بهره خواهد برد.
در زمینة سؤال دوم ،پژوهشهایی انجام شده است که م یت وان ب ه چ ن و همک اران ( ،)2664وو و همک اران ( ،)2614پ رز
مونتورو و نوالرت ( ،)2612بدیعزادگان و همکاران ( )1311و سلیمی و غفاری ( )1321اشاره کرد .نتایج آن پژوهشها نش ان
داد که نمادهای گرافیکی برای توان کودکان و نوجوانان مقبولو محبوب است و سرعت جستوجو را در کودکان و نوجوانان
بهبود میبخشد .نتایج پژوهش هاشمزاده و یگانهفر ( )1321نشان داد که معیاره ای کاربرپس ند و کیفی ت نماده ای تص ویری
وهشهای وان

نرمافزار سیمرغ متوسط و متوسط رو به باال ارزیابی شده است .همچنین نتایج پژ


( )2614و زرهس از و فت احی

( )1325نشان داد که رابط گرافیکی زیبا و جذاب بهطور چشمگیری در نح وة اس تفادة ک اربر ت ثثیر دارد و وبگ اه را از لح اظ
سهولت استفاده و تعامل لذتبخش میکند .همچنین پژوهش آدام و همکاران ( )2610اثر نمایش تصاویر عاطفی در وبگ اه ب ر
پردازش و درک کاربر را نشان داد .نتایج پژوهش خالقی ( )1325نشان داد که زیبایی ،گرافیک و ترکیب رن ه ا از مه مت رین
معیارهای رابط کاربری مطلوب است .عالوهبراین ،نتایج پژوهش درودی ( )1321نشان داد ک ه عوام ل م ؤثر در مصورس ازی
مانند طر بندی ،سبک ،بافت ،رن  ،قلم و شیوة نگارش ،گرافی ک ،نش انگر ،نم اد ،ترکی ببن دی و ت وازن در ارتق ای س طح
یافتههای پژوهش حاضر و پ ژوهشه ای ن امبرده از منظ ر مقبولی ت
بهرهگیری از رابط کاربر گرافیکی نقش بسزایی دارد .بین 
نمادهای گرافیکی همخوانی وجود دارد .با توجه به سن کودکان و نوجوانان ،وبگاههای آنها باید دارای تصاویر زیبا و ج ذاب
باشد .نتایج بهدست آمده از پ ژوهش حاض ر نش ان داد ک ه کودک ان و نوجوان ان در ش ناخت تص اویر گرافیک ی ک ه مناس ب
یژگیهای آنها باشد قدرت کافی دارند .با توجه به نتایج بهدستآمده ،رابط گرافیکی پرتال کودک باعث س هولت اس تفاده و
و 
تعامل لذتبخش از این پرتال شده است؛ بهطوری که کودکان و نوجوانان مراکز ک انون پ رورش فک ری کودک ان و نوجوان ان
شهر بیرجند بهخوبی توانستهاند مفاهیم مدنظر را در نمادهای گرافیکی این پرتال شناسایی کنند .همچنین وجود رابط گرافیک ی
یشود که پرتال موجود ،وبگاهی مناسب و خوب برای
مناسب یکی از معیارهای وبگاه خوب و مطلوب است .چنین برداشت م 
کودکان و نوجوانان است و نمادهای گرافیکی این پرتال با شناخت و تواناییهای کودکان و نوجوانان متناسب است.
در زمینة سؤال سوم ،پژوهشهایی انجام شده است که از آن میان میت وان ب ه خ القی ( ،)1325درودی ( )1321و ن وروزی و
پژوهشها تثثیر تعامل اجزای مهم رابط کاربر را آش کار ک رد .نت ایج پ ژوهش چی و وو

متظهری ( )1313اشاره کرد .نتایج این
( )2615نشان داد که کودکان برای یافتن اطالعات الزم خود به مهارتهای اطالعاتی و همچنین یک رابط ک اربر مناس ب نی از

سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان /هاشمزاده و همکاران

دارند .میزان درک کودکان و نوجوانان از آیکونهای متنی و گرافیکی میزان موفقیت آنها را در یافتن اطالعات م ورد نیازش ان
تعیین میکند .همچنین نتایج پژوهش درودی ( )1321نشان داد که تعامل اجزای مهم گرافیک ی و متن ی باع ث ارتق ای س طح
یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای نامبرده همخوانی وجود
بهرهگیری و ارتقای کیفی رابط کاربر میشود .گفتنی است بین 

دارد.
ازجمله پژوهشهایی که در زمینة سؤال چهارم پژوهش حاضر انجام شده میتوان به چن و همک اران ( ،)2664وو و همک اران
( )2614و پرزمونتورو و نوالرت ( )2612اشاره کرد .نتایج این پژوهشها نشان داد که رابط گرافیکی برای کودکان و نوجوان ان
مقبولتر و محبوبتر از رابط متنی است و همچنین رابط گرافیکی بهنسبت رابط متنی ،موفقی ت و س رعت جس توج و را در
کودکان و نوجوانان بهبود میبخشد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر همخوان بود .همچنین نتایج پ ژوهش خ القی ()1325
نشان داد که صفحههای دارای رابط گرافیکی بهشدت در برقراری تعامل بین کاربر و اطالعات مؤثرند و رابط گرافیکی مف اهیم
را بهتر منتقل میکنند .گفتنی است بین پژوهش حاضر و پژوهش مذکور همخوانی وجود دارد.
ازجمله پژوهشهایی که در راستای سؤال پنجم پژوهش حاضر انجام شده میتوان به مارتینز ( )2612اشاره کرد .او در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که حالتهای شناختی کودکان و نوجوانان در عملکردشان در رابط کاربر دیجیتالی تثثیرگذار
است .همچنین نتایج پژوهش خالقی ( )1325نشان داد که در یک رابط کاربر مطلوب باید به اصول روانشناسی و تواناییهای
ذهنی کاربران توجه شود .نتایج پژوهش کاکوجویباری و همکاران ( )1311نشان داد که تواناییهای ذهنی همگام با افزایش
سن در کودکان پیشرفت میکند؛ بنابراین نتایج پژوهشهای نامبرده با پژوهش حاضر همسو بود.
درنهایت در پرسش ششم ،نتایج پژوهش وان

( )2614نشان داد که پسران سطح باالیی از پیچیدگی بصری را ترجیح میدهند

و دختران سطح متوسط یا پایین از پیچیدگی بصری را ترجیح میدهند؛ بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همسو
نیست.
با بررسی پیشینة پژوهش حاضر مشخص شد که تواناییهای ذهنی و شناختی کودکان و نوجوانان و همچنین نیازهای آنه ا در
طراحی رابط کابری تثثیر دارد .اگر در طراحی رابط کاربری به تواناییهای ذهنی و ش ناختی کودک ان و نوجوان ان و همچن ین
نیازهای آنها توجه شود ،شناسایی نمادهای گرافیکی و متنی رابط کاربری و اس تفاده از بخ شه ای مختل ف وبگ اهه ا ب رای
کودکان و نوجوانان راحت و جذاب خواهد بود.
رابط کاربر در وبگاههای کودکان و نوجوانان با توجه به ویژگیها و تواناییهای آنها از اهمیت بسیار باالیی برخ وردار اس ت؛
چراکه به محض مراجعة کودک و نوجوان به یک وبگاه ،در اولین مرحله این رابط کاربری است که در معرض دید آنه ا ق رار
میگیرد و چنانچه با ویژگیها و تواناییهای آنها متناسب باشد ،از سایر بخشها و مطالب آن استفاده میکنن د و در غی ر ای ن
صورت ،همان ابتدا وبگاه را ترک خواهند کرد.
با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف بررسی توان ایی کودک ان و نوجوان ان در شناس ایی نماده ای متن ی و
گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک انجام شد.
در طراحی رابط کاربری وبگاههای کودکان و نوجوانان ،باید به ویژگیها و تواناییهای آنها توجه شود و نمادهای ب هکاررفت ه
در این رابطها اعم از متنی و گرافیکی با کودکان و نوجوانان متناسب باشد.
براساس یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،بسیاری از نتایج بهدستآمده در پژوهشهای پیشین تثیید شد و نتایج نشاندهن دة
نقش مثبت توجه به نیازها و ویژگیهای کاربران بهویژه کودکان و نوجوانان در طراحی راب طه ای ک اربری متناس ب ب ا آنه ا
است .براساس یافتهها مشخص شد که نمادهای متنی و گرافیکی پرتال ک ودک و نوج وان ب ا توان اییه ای ذهن ی و ش ناختی
کودکان و نوجوانان متناسب است و آنها بهخوبی توانستهاند این نمادها را شناسایی کنند.
کودکان و نوجوانان برای یافتن اطالعات الزم خود به مهارتهای اطالعاتی و همچنین یک رابط کاربری مناس ب نی از دارن د.
میزان شناخت آنها از آیکونهای متن و گرافیک میزان موفقیت آنها را تعیین میکند ( .)Chiu Wu, 2015بنابراین ،نماده ای
متنی و گرافیکی پرتال کودک ،کودکان و نوجوانان مخاطب این پرتال را در برآوردهساختن نیازهای اطالع اتی آنه ا ب هخ وبی
کمک خواهد کرد و آنها موف به یافتن اطالعات مورد نیاز خود خواهند شد.
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طراحان باید به مؤلفههای رابط کاربری ،قابلیت استفاده و مسائل فنی آن توجه کنند؛ زیرا این مؤلفهها نق ش مهم ی در تس هیل
مسیریابی اطالعات دارند و کاربران میتوانند در کوتاهترین زمان و بهسادگی به رفع نیازهای خ ود بپردازن د (امت ی و علیپ ور،
 .)1315با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،میتوان اینگونه استنباط کرد ک ه طراح ان پرت ال ک ودک و نوج وان
تاحد زیادی به مسائل فنی ،قابلیت استفاده و نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری این پرتال توجه داشتهاند.
یشود که نمادهای متنی و گرافیکی پرتال کودک و نوجوانان با توجه به وضعیت حس اس ادراک ی کودک ان و
در پایان اذعان م 
نوجوانان و جمعیت انبوهی که در کشور ما دارند باید متناسب با تواناییها و نیازهای آنها طراحی شود و آنها بهخ وبی ق ادر
به شناسایی این نمادها باشند .عالوهبراین ،باید به شناسایی این نمادها در گروهای سنی مختلف نی ز توج ه ش ود و کودک ان و
نوجوانان با سنین مختلف باید قادر به شناسایی این نمادها باشند.
در پایان ،پیشنهادهایی برخاسته از یافتههای پژوهش و حاصل درک کاستیها و کمبودهایی ک ه در نتیج ة بررس ی در موض وع
پژوهش احساس شده است بیان میشود:
• درنظرگرفتن مسائل ادارکی و شناختی کودکان و نوجوانان درمورد طراحی نمادهای متنی مفیدتر ب رای راب ط ک اربری پرت ال
کودک تا توان شناسایی آنان افزایش یابد.
• توجه دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روزآمدسازی و غنیسازی بهتر و بیش تر پرت ال ک ودک و
افزودن بخشهای چندرسانهای به آن.
• توجه بیشتر دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سرگرمیها و برنامههای آموزشی ویژة نوجوان ان در
پرتال کودک.
• توجه بیشتر دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخشه ایی ک ه در پرت ال ک ودک فعالی ت کمت ری
دارند؛ مانند بخش عکس ،ویدیو و. ...
• تثکید هرچه بیشتر دستاندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مربیان فرهنگی ،هنری و ادب ی ب رای آش نایی
هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با پرتال کودک.
همچنین پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده مطر میشود که این دسته از پیشنهادها رابطة تکمیلی با پژوهش حاضر دارد.
• با توجه به اینکه جامعة پژوهش حاضر را فقط مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بیرجند تشکیل میدهند،
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،جامعة آماری مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همة اس تانه ا و همچن ین
بین اعضای کتابخانههای سیار شهری و روستایی در نظر گرفته شود.

 توصیه میشود در پژوهشهای آتی ،مؤلفههای روانشناختی کودکان و نوجوانان از نمادهای متنی و گرافیکی پرتال ک ودک
در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بررسی شود.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده میزان رضایت کودکان و نوجوانان از پرتال کودک و نوجوان بررسی شود.
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،از روش پژوهش حاض ر ب رای بررس ی توان ایی کودک ان و نوجوان ان در شناس ایی
نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری سایر وبگاههای مرتبط نیز استفاده شود.
 توصیه میشود پژوهشی به روش وبسنجی پیرامون مسائل فنی و محتوایی مانند رؤیتپ ذیری ،کاربردپ ذیری ،ن اوبری و
مانند آن بر روی پرتال کودک و نوجوان انجام شود.
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Abstract
Purpose: To identify the most important factors affecting query formulation.
Method: The design of this study was qualitative. The factors were extracted and categorized through a systematic
review and an analytical meta-analysis in six steps. The steps included: determining keywords, creating inclusion
criteria and deleting articles, background search, extracting lists A, B and C, descriptive analysis, and thematic
analysis. In this regard, based on a search cycle and using a number of keywords approved by experts, articles related
to the factors affecting the query formulation were studied. After descriptive analysis of these resources, contents
were extracted according to the topic. The research population included all published articles on the factors affecting
the query formulation in the period from 1991 to 2021. These resources were searched in reliable databases such as
Scopus, Springer, Emerald, Web of Science, Elsevier, Eric, ProQuest, Ebsco, Cite Seer, Information Research, LISA,
LISTA and Wiley. After extracting articles, collecting and analysing qualitative data, these analyses were used to
determine the factors affecting the query formulation.
Findings: The factors affecting the query formulation itself originate from several fields such as user and retrieval
task, which can be classified into two general categories of user-related factors and task-related factors. User-related
factors included subject knowledge, knowledge of how to use the search system, search experience, language,
demographic features, contextual factors, cognitive style, and cognitive load. Task-related factors included the type
of search task and task difficulty. These factors change the formulation process in different ways that can be
considered both positive and negative, as some of them may help to improve the quality of the formulation, others
may prevent retrieval to be performed correctly.
Conclusion: Identifying factors affecting the query formulation and analysing the relationships between them can
improve the quality of information literacy training by experts in this field. Also, it helps web designers create search
tools tailored to the user's needs. Since formulation is an important part of information retrieval behaviours,
recognizing the influencing factors can help discovering information retrieval patterns. Understanding how to
formulate a query under the influence of various factors and recognizing these factors, can help increase the quality
of search and retrieve more relevant results and improve human-computer interaction.
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چکیده
هدف :شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو از طریق مرور نظاممند متون و سپس دستهبندی آنهاست.
روش :پژوهش حاضر به شیوة کیفی و به روش فراترکیب تحلیلی در شش گام انجام شد که عبارتاند از :تعیین واژههای کلیدی ،ایجاد معیارهای شمول و
حذف مقاالت ،جست وجو در پیشینه ،استخراج فهرست الف ،ب و ج ،تحلیل توصیفی و تحلیل مضمون .در این راستا ،براساس چرخة جستوجو و با
بهکارگیری تعدادی کلیدواژه ،که متخصصان تأیید کردهاند ،پژوهشهای مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو مطالعه و بررسی شد .پس از
تحلیل توصیفی این منابع ،مفاهیم متناسب با موضوع استخراج شد .جامعة آماری این پژوهش شامل  102مقاله بود که در زمینة شناسایی عوامل مؤثر در
فرمولبندی عبارت جستوجو و در بازه زمانی  1991تا  2021نگاشته شده بودند .جستوجوی این منابع در پایگاههای معتبر نظیر وب آو ساینس،
اسکوپس ،اشپرینگر ،امرالد ،الزویر ،اریک ،پروکوئست ،ابسکو ،سایت سیر ،اینفورمیشن ریسرچ ،لیزا ،لیستا و وایلی انجام شد .پس از استخراج مقاالت و
گردآوری و تحلیل دادههای کیفی آنها ،از این تحلیلها برای تعیین عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو استفاده شد.
یافتهها :عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو خود از زمینههای متعددی همچون کاربر و وظیفة بازیابی نشئت میگیرد که میتوان آنها را به دو
دستة کلیِ عوامل مرتبط با کاربر و عوامل مرتبط با وظیفه دسته بندی کرد .دستة اول شامل دانش موضوعی ،دانش نحوة کار با سامانة جستوجو ،تجربة
جستوجو ،زبان ،ویژگیهای جمعیتشناختی ،عوامل بافتی ،سبکشناختی ،بار شناختی و دستة دوم شامل نوع وظیفة جستوجو و دشواری وظیفه بودند.
این عوامل بهصورتهای مختلف فرایند فرمولبندی را متغیر میسازند .تأثیر ناشی از این عوامل را میتوان بهصورت مثبت و منفی در نظر گرفت؛ برخی از
آنها ممکن است به ارتقای کیفیت فرمول بندی کمک کنند .در مقابل ،برخی دیگر ممکن است مانع انجام صحیح این مرحله از بازیابی شوند.
نتیجهگیری :ازآنجاکه فرمولبندی بخش مهمی از رفتارهای اطالعیابی است ،شناخت عوامل مؤثر در این فرایند میتواند در کشف الگوهای اطالعیابی مؤثر
واقع شود .همچنین شناخت عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جست وجو سبب بهبود کیفیت آموزش سواد اطالعاتی از طریق متخصصان این حوزه
میشود .از طرفی به طراحان و توسعهدهندگان وب نیز کمک میکند تا ابزارهای جستوجوی متناسب با نیاز کاربر را ایجاد کنند .ضمن اینکه درک چگونگی
فرمولبندی عبارت جستوجو تحت تأثیر عوامل گوناگون و شناخت این عوامل ،میتواند به افزایش کیفیت جستوجو و بازیابی نتایج مرتبطتر کمک کند و
تعامل انسان ـ رایانه را بهبود بخشد.
کلیدواژهها :رفتار اطالعیابی ،فرایند جستوجو ،فرمولبندی عبارت جستوجو ،مرور نظاممند ،وظیفة جستوجو
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مقدمه
با گسترش روزافزون شبکة وب و ذخیرة حجم انبوهی از اطالعات در این فضا ،کاربران برای رفع نیاز اطالعاتی خود دائماً به این
محیط مراجعه میکنند .با توجه به گستردگی ،پیچیدگی و تنوع اطالعات این محیط ،طراحی پرسشی که بیانگر نیاز واقعی آنها
باشد ،مسئلهای مهم و ضروری است .این امر ،که به فرمولبندی عبارت جستوجو 1اشاره دارد ،بخش مهمی از مطالعات رفتار
اطالعاتی را شامل میشود .اغلب اینگونه تصور میشود که کاربران هنگام جستوجو در وب ،یک یا چند کلیدواژه را ،که
منعکسکنندة نیاز اطالعاتی آنان است ،به جعبة جستوجو وارد میکنند و با فشردن دکمة جستوجو ،در کسری از ثانیه نتایج
جستوجو را مشاهده میکنند .اما گام مهمی که در جستوجوی وب ،قبل از واردکردن عبارت جستوجو به موتور کاوش وجود
دارد و ممکن است نادیده گرفته شود ،چگونگی فرمولبندی عبارت جستوجوست که نقش تعیینکنندهای در موفقیت کاربر حین
بازیابی اطالعات ایفا میکند (اسدی.)1۳9۳ ،
میدو 2و همکاران ( )2000فرمولبندی عبارت جستوجو را مرحلهای در فرایند بازیابی اطالعات میدانند که نیاز اطالعاتی را به
اصطالحات مناسب برای سامانة بازیابی تبدیل میکند.
در فرایند جستوجوی وبی ،عوامل متعددی وجود دارد که فرمولبندی عبارت جستوجو را تحت تأثیر قرار میدهد .بسیاری از
محققان حوزة رفتار اطالعاتی برای حل مشکالت مربوط به فرمولبندی عبارت جستوجو و کمک به فرمولبندی صحیح این
عبارتها ،در پی شناسایی این عواملاند .درک اینکه چگونه کاربران عبارتهای جستوجوی خود را فرمولبندی میکنند و چه
عواملی در فرمولبندی عبارت جستوجوی آنان مؤثر است از یکسو ،به پژوهشگران تعامل انسان و اطالعات و توسعهدهندگان
سامانههای بازیابی اطالعات در توسعة الگویی تعاملیتر و کاربرمدارتر برای جستوجو کمک میکند (; Kumara, Aula, 2003

 )2009; Niu & Kelly, 2014; Zhang, 2015; Sanchiz et al., 2017; Tamine & Chouquet, 2017و از سوی دیگر ،به
کاربران در ارائة پیشنهادهای مؤثرتر برای فرمولبندی دقیق عبارت جستوجو و نیز بازیابی نتایج مرتبطتر یاری میرساند
(; Rieh & Xie, 2001; Lee et al., 2009; Yamin & Ramayah, 2011; Wacholder, 2011;Sutcliffe & Enis, 1998

Lopes & Ribeiro, 2016؛ اسدی .)1۳9۳ ،همچنین بسیار مهم است که عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی
شود تا بتوان ابزارهای جستوجوی بهتر و راههای بازیابی و دسترسی مناسبتری طراحی کرد (; Aula et al., Kumara, 2009

.)2010; Lu et al., 2017
براساس جستوجوهای متعدد انجامشده و بررسی پژوهشها ،مطالعهای که بهصورت جامع همة عوامل مؤثر در فرمولبندی
عبارت جستوجو را شناسایی کرده باشد یافت نشد .برایناساس ،پژوهشگران در پژوهش حاضر سعی دارند با پذیرش چارچوب
مرور نظاممندی که کلویتز و هانسن )201۱( ۳ارائه کردهاند تمامی مقاالت پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت
جستوجو منتشرشده در بازه زمانی  1991تا  2021را طی مروری نظاممند بررسی و عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت
جستوجو را شناسایی و دستهبندی کنند.

روش پژوهش
در این پژوهش ،از چارچوب مرور نظاممندی که کلویتز و هانسن ( )201۱ارائه کردهاند استفاده شده و به روش فراترکیب ۱تحلیلی
انجام شده است .جامعة آماری متشکل از کلیة مقاالت پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجوست که در
بازه زمانی  1991تا  2021منتشر شدهاند .براساس این چارچوب ،مرور نظاممند طی شش مرحله انجام شده است.
مرحلة اول :مشخصکردن واژههای کلیدی

در مرحلة اول ،براساس مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو ،دو دسته کلمة کلیدی
برای جستوجو در این حوزه مشخص شد (پیوست 1و  .)2گفتنی است روایی این کلیدواژهها و فرمول جستوجوی آنها ،مطابق
با نظر دو متخصص علم اطالعات و دانششناسی بهدست آمد.
1. Query Formulation
2. Meadow
3. Klewitz & Hansen
4. Meta-synthesis
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مرحلة دوم :ایجاد معیارهای شمول و حذف مقاالت

در این گام ،منابع براساس معیارهای زیر انتخاب شدند:
 .1منبعْ مقالة پژوهشی و دارای نتایج پژوهشی است.
 .2منبع مدنظر به بحث درخصوص عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو ،عوامل مؤثر در فرمولبندی مجدد عبارت
جستوجو و عوامل مؤثر در شیوههای جستوجو پرداخته است.
 .۳منبع در پایگاههای معتبر منتشر شده است.
 .۱زمان انتشار منبع بین بازه زمانی  1991تا  2021است.
مرحلة سوم :جستوجو در پیشینه

در مرحلة سوم ،پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستوجوی علمی مرتبط با موضوع پژوهش و وابسته به دو حوزة «علم
اطالعات و دانششناسی» و «کامپیوتر» ،بهمنظور بازیابی منابع اطالعاتی مورد نیاز پژوهش شناسایی شدند .گفتنی است عالوهبر
پایگاههای اطالعاتی دو حوزة مذکور ،از برخی از پایگاههای اطالعاتی حوزههای دیگر نیز استفاده شد .در ادامه فهرست تمامی این
پایگاهها و موتورهای جستوجو ارائه شده است:
الف) پایگاههای اطالعاتی علمی:

اشپرینگر ،1امرالد ،2وب آو ساینس  ،اسکوپس  ،الزویر  ،اریک  ،پروکوئست  ،ابسکو  ،سایت سیر  ،اینفورمیشن ریسرچ  ،لیزا ،
۳

۱
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لیستا 12و وایلی.1۳
ب) موتور جستجوجوهای علمی:
 )1گوگل اسکالر

1۱

در ادامه ،برای دسترسی به مقاالت مرتبط هرچه بیشتر ،پایگاههای اطالعاتی جستوجو شدند .استخراج مقالهها از پایگاههای
اطالعاتی ذکرشده ،با استفاده از فرمولها و روشهای جستوجوی متفاوتی انجام شد .در این راستا ،ضمن مطالعه و بررسی
راهنمای مربوط به هر پایگاه و موتور جستوجو ،با توجه به شرایط جستوجو و ویژگیهای رابط کاربری هریک از آنها،
مجموعهای از دستورالعملها بهمنظور جستوجو بهکار گرفته شد .بهطور کلی مهمترین فرمولها و راهبردهای مشترک میان پایگاه-
ها ،عملگر بولی  ANDو  ،ORگسترش کلیدواژهها از طریق جستوجوی ترکیبی و بسط دامنه جستوجو بود .گفتنی است در
این مرحله با توجه به اینکه استفاده از گسترشدهندههایی مانند عالمت ستاره باعث ریزش کاذب بسیاری میشد ،از این شیوه
استفاده نشد و بهجای آن تالش شد با ردگیری استنادهای مقالههای بازیابیشده مقاالت مرتبط پیگیری و استخراج شوند .عالوه بر
استخراج پژوهشهای مرتبط با «عوامل مؤثر بر فرمولبندی عبارت جستجو» ،مقالههای مربوط به «عوامل مؤثر بر فرمولبندی مجدد
عبارت جستجو» و «عوامل مؤثر بر روشهای جستجو» نیز با استفاده از برخی روشها و فرمولهای جستوجو ،بازیابی شد .سپس
بهمنظور بررسی مقاالت ،چکیده ،مقدمه ،بحث و نتیجهگیری منابع مطالعه شد.
مرحلة چهارم :استخراج فهرست الف ،ب و ج

در این مرحله ،تعداد  6مقالة فارسی و  1۳2مقاله به زبان انگلیسی استخراج شد که براساس میزان ربط آنها با موضوع پژوهش به
سه فهرست الف) مرتبط ،ب) تا حدودی مرتبط و ج) نامرتبط تقسیم شدند (جدول  .)1گفتنی است که عالوه بر مقاالت مرتبط،
1 Springer
2 Emerald

of science

3 Web

4 Scopus
5 Elsevier
6

Eric
ProQuest
8
Ebsco
9
Cite Seer
10
Information Research
11
LISA
12
LISTA
13
Willey
14
Google Scholar
7

01

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات ،)2( ۳۳ ،تابستان 1۱01

تکتک مقاالتِ تاحدی مرتبط نیز ،که بهنحوی عوامل مؤثر در فرمولبندی را شناسایی کرده بودند ،بررسی و در مرور نظاممند ذکر
شدند .بهمنظور اطمینان از میزان ربط این مقاالت ،متن آنها را دو متخصص علم اطالعات و دانششناسی نیز بررسی کردند و در
مواردی که اختالف نظر وجود داشت ،بررسی همزمان تا رسیدن به توافق نهایی صورت گرفت .گفتنی است در گام اول تمامی
منابع مرتبط ،بهمنظور تعیین عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی نشد ،بلکه پس از یک بار مرور و مطالعة
تعدادی از مقاالت ،جستوجو مجدداً تکرار شد؛ تا زمانی که دسترسی به همهی مقاالت مرتبط صورت گرفت .این فرایند با حذف
و اضافهی مقاالت همراه بود تا درنهایت به تعداد  102مقاله رسید .بهمنظور اطمینان از شناسایی منابع مشابه و مرتبط ،عناوین بخش
فهرست منابع 1نیز در مقاالت نمونه بررسی شد .همینطور از ردیابی استنادی 2استفاده شد تا منابع مرتبطی که به مقاالت نمونه
استناد کردهاند از قلم نیفتد.
جدول  -1فهرست مقاالت مرتبط ،تاحدودی مرتبط و نامرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی
مرتبط (الف)

تاحدودی مرتبط (ب)

نامرتبط (ج)

88

1۱

۳0

مرحلة پنجم :تحلیل توصیفی

در این مرحله ،با مطالعة متن کامل مقاالت ،مواردی که اطالعات باارزشی را درمورد عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو
ارائه کرده بود مشخص شد.
مرحلة ششم :تدوین گزارش یافتهها (تحلیل مفهوم)

در این مرحله ،مفاهیم پایه ،مرتبط با عوامل مؤثر در فرمولبندی پرسش استخراج شد .این مفاهیم در دو دسته مفاهیم فراگیر مرتبط
با کاربر ۳و مفاهیم مرتبط با وظیفه ۱دستهبندی شد .گفتنی است در این مرحله ،مفاهیم و عبارتهای پایهای که به مفهوم مشابه
اشاره داشتند همگی در قالب یک مضمون سازماندهنده برچسبگذاری شدند .برای مثال دانش موضوعی ،3دانش حوزه ،6تخصص
حوزه 0و تخصص موضوعی 8همه زیر عنوان مضمون سازماندهندة «آشنایی با موضوع »9دستهبندی و ارائه شدند.

مفاهیم مرتبط با کاربر
با توجه به پژوهشها و پیشینههای موجود ،از جمله مهمترین عوامل مؤثر در فرمولبندی ،کاربر و ویژگیهای وی است .در ادامه
همهی عوامل با ذکر مفاهیم مرتبط با آنها ،بهصورت جداگانه بررسی شده است:
دانش موضوعی
مرور نظاممند نشان میدهد اولین عامل مدنظر ،دانش موضوعی است که در پژوهشهای مختلف بهمنزلة عامل تاثیرگذار در رفتار
فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی شد .این عامل تحت مفاهیم و عبارتهای دیگری نیز در متون عنوان شده است (جدول
.)2
دانش حوزه عبارت است از درک عمیقی از حوزة موضوع جستوجو که میتوان آن را بهمنزلة دانش حقایق ،مفاهیم و رابطة آنها
در دامنهای خاص توصیف کرد ( .)Sutcliffe & Enis,1998با توجه به اینکه این دانش مربوط به درک موضوع است ،به کاربران
این امکان را میدهد تا به طور مؤثر جستوجو کنند و مجموعهای غنیتر از مفاهیم و اصطالحات را برای فرمولبندی عبارت
جستوجو فراهم کنند .عالوهبرآن ،با تغییر سطح دانش حوزة کاربران ،تأثیر این عامل در فرمولبندی شیوههای جستوجو نیز
دچار تغییر خواهد شد ( .)Wildemuth, 2004منظور از شیوة جستوجو حرکت یا حرکاتی شامل انتخابها و اقدامات
جستوجو است که کاربران برای رسیدن به هدف خاصی در فرایند جستوجوی اطالعات بهکار میگیرند (.)Xie & Joo, 2012

1. References
2. Sitation
3. User
4. Task
5. Subject Knowledge
6. Domain Knowledge
7. Domain Expertise
8. Subjective Expertise
9. Familiarity with subject
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براساس تحقیقات واکری )2000( 1کاربرانی که آشنایی بیشتری با موضوع جستوجو دارند ،عبارتهای جزئیتر و طوالنیتری را
فرمولبندی میکنند .همچنین جستوجوگران متخصص یک حوزة دانشی در وظایف دشوار تعداد لغات بیشتری را برای وظایف
ساده استفاده کردند .این درحالی است که جستوجوگران مبتدی بهشدت بر توصیفات وظیفة جستوجوی خود تکیه میکنند تا
بتوانند پرسشهایشان را فرمولبندی کنند ( .)Liu et al., 2016متخصصان یک حوزة موضوعی نیز از کلیدواژههای منحصربهفری
استفاده میکنند و عبارات جستوجوی طوالنیتری را فرموله میکنند (.)Tamine & Chouquet, 2017
سلز 2و همکاران ( )2021به این نکتة مهم دست یافتند که هرچه میزان دانش کاربر از موضوع جستوجو کمتر باشد ،فرایند
فرمولبندی نیز برای آنها دشوارتر و طوالنیتر است .در این تحقیق ،مشخص شد که دانش موضوعی و آشنایی با وظیفة
جستوجو در فرمولبندی تأثیر میگذارند ( .)Oltwater, 2020آشنایی با موضوع جستوجو تحت عنوان تخصص حوزه با
فراهمکردن امکان استفاده از واژههای بیشتر در پرسشها یا استفاده از واژههای کمتر اما دقیقتر در فرمولبندی عبارات جستوجو
به کاربران کمک میکند ( .)Aula, 2003کاربرانی که در حوزهای خاص تخصص دارند در ترجمة هدف جستوجوی خود به
عبارت جستوجو بهتر عمل کردند ،به تولید کلمات کلیدی جدید پرداختند و این کلمات را به حوزة تخصصی خود پیوند زدند؛
در مقابل کاربرانی که در هیچ حوزهای متخصص نیستند ،برای ساخت عبارت جستوجوی خود به استفاده از تعداد کلمات بیشتر
و مرتبط با وظیفة جستوجو متوسل میشوند (.)Dosso et al., 2021
جدول  -2مفاهیم مربوط به دانش موضوعی
دانش موضوعی کاربر
دانش حوزه
تخصص حوزه
تخصص موضوعی
آشنایی با موضوع
سطح دانش درک شده کاربر
سطح تخصص کاربر
میزان درک موضوع جستجو

دانش نحوة کار با سامانة جستوجو

۳

تخصص رسانه ۱یا دانش نحوة کار با سامانة جستوجو ،دومین عامل مؤثری است که بررسی و شناسایی شد .سایر مفاهیم و
عبارتهای مرتبط با این مفهوم در جدول  ۳ارائه شده است.
دانش سامانه دربارة چگونگی استفاده از سامانة جستوجو شامل راهبردهای جستوجو است که محققان نشان دادهاند هرچه
میزان آشنایی با امکانات پیشرفته از قبیل ابزارهای موجود در موتورهای جستوجو ،مانند عملگرهای بولین بیشتر باشد،
فرمولهکردن عبارت جستوجو راحتتر و دقیقتر میشود (Mat Yamin et al., 2013؛.)Chau et al., 2007
کومارا )2009( 3این دانش را تحت عنوان تخصص رسانهای معرفی میکند که شامل تجربة استفاده از رایانه ،وب و موتورهای
جستوجوی وبی است؛ بدینصورت که کاربران با تجربه پرسشهای خاصتر و طوالنیتری را فرمولبندی میکنند؛ درصورتیکه
کاربران کمتجربه اصطالحهای کمتر و عامتری برای فرمولبندی عبارت جستوجوی خود بهکار میگیرند .اوال ( )200۳تخصص
رسانه را یکی از عوامل اصلی مؤثر در فرایند فرمولبندی جستوجو دانسته و آن را بهصورت زیر دستهبندی میکند:


آشنایی با محیط جستوجو



تخصص کار با موتور جستوجو



تخصص کامپیوتر

1. Vakkari
2. Scells
3. Knowledge on How to Use the Search System
4. Media Expertise
5. Kumara
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تخصص در بازیابی اطالعات

فقدان دانش چگونگی استفاده از راهبردهای جستوجوی پیشرفته و دشواری استفاده از موتورهای جستوجو در پایگاههای
اطالعاتی ،باعث بهکارگیری بیشتر کلمات ساده و متن آزاد در برابر واژههای کلیدی ساختاریافته میشود ( Baldwin et al.,
 .)2010اولتواتر ( )2020نیز معتقد است آشنایی با ابزار جستوجو روند فرمولهکردن عبارات را تسهیل میکند.
جدول  -3مفاهیم مربوط به دانش نحوة کار با سامانة جستوجو
دانش نحوة کار با سامانه جستوجو
دانش سامانه
دانش مرتبط با اینترنت
تخصص رسانه
آشنایی با ابزار جستوجو
آشنایی با وب

تجربة جستوجو
سومین عامل شناساییشدة مؤثر در فرمولبندی ،تجربة جستوجو 1است .در مطالعات مختلف از این عامل تحت عنوان مفاهیم و
عباراتِ جدول  ۱نیز یاد شده است.
براساس یافتههای کومارا ( )2009مبنی بر تأثیر تجربة جستوجو در فرمولبندی عبارت جستوجو ،هرچه تجربة وب افزایش
یابد ،تعداد متوسط واژههای بیاثر در هر پرسش و زمان سپریشده برای فرمولهکردن یک عبارت جستوجو کاهش مییابد .به
باور بحرینی و دیگران ( )1۳90افراد باتجربه زمان کمتری را بهنسبت افراد مبتدی برای تکمیل وظایف صرف میکنند .بنابر
مطالعات شیهیی )199۳( 2زمانی که عبارتها در حوزة موضوعی کاربر جستوجو شوند ،تجربة جستوجو در استفاده از
اصطالحهای مترادف و ترکیب آنها تأثیر میگذارد .همچنین افراد باتجربه بهنسبت به افراد کمتجربه به میزان بیشتری از عبارت-
های کوتاه بهمنظور فرمولبندی استفاده میکنند (اسدی.)1۳9۳ ،
جدول  -4مفاهیم مربوط به تجربة جستوجو
تجربة جستوجو
مهارت جستوجو
سابقة جستوجو

۳

زبان
عامل چهارم زبان ۱است که تأثیرش در فرمولبندی عبارت جستوجو شناسایی شد .پژوهشهای مختلف این عامل را تحت
مفاهیم و عبارتهای جدول  3بررسی و تأثیر آن را در فرمولبندی تأیید کردهاند.
براساس نتایج تحقیقات اوال ( ،)200۳لوپز و ریبیرو )2010( 3و ییلما و همکاران )2019( 6تسلط بر زبان انگلیسی در جستوجو به
این زبان ،تأثیر شایان توجهی در طول عبارت جستوجو دارد؛ کاربرانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند در مقایسه با کاربرانی که
بر این زبان مسلط نیستند عبارتهای جستوجوی طوالنیتری طراحی میکنند .دلیل این تناقض در آن است که جستوجوگرانی
که زبان مادری آنها انگلیسی است ،بهتر میتوانند دیدگاههای خود را به زبان انگلیسی بیان کنند .در مقابل آنهایی که تسلط کافی
بر این زبان ندارند ،در بیان نیاز اطالعاتی خود به انگلیسی با دشواری روبهرو هستند.
سطح دانش زبانشناسی کاربر شامل سطح دانش واژگان عمومی کاربر و متفاوتبودن زبان اصلی کاربر با زبان جستوجو ،در
رفتار کاربران در فرمولبندی و استفاده از پیشنهاد پرسش تأثیرگذار است ( .)Monchaux et al., 2015همچنین کاربران هنگام
فقدان یا کمبود اطالعات مورد نیاز به زبان بومی خود ،ناچار به جستوجو به زبان انگلیسی هستند .پس زبان مادری خود را با
1. Search Experience
2. Hsieh‐Yee
3. Years of Active Usage and the Frequency of Use Web
4. Language
5. Ribeiro
6. Yilma
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زبان انگلیسی در حین جستوجو ترکیب میکنند .سپس هنگام فرمولبندی ،با چالشهای مبتنی بر زبان مواجه میشوند ( Chu et

.)al., 2015
جدول  -5مفاهیم مربوط به زبان
زبان
زبان جستوجو
سطح دانش زبانشناسی
زبان مادری
زبان بومی
زبان محتوای سامانه
تسلط به زبان انگلیسی
مهارت زبان انگلیسی
زبان پرسش

1

ویژگیهای جمعیتشناختی
عامل پنجم ،یعنی ویژگی جمعیتشناختی ،2شامل سن ۳و جنسیت ،۱نیز از عوامل مؤثر در فرمولبندی شناخته میشود که مفاهیم و
عبارتهای جدول  6را تحت پوشش موضوعی خود قرار میدهد.
وبر و کاستیلو )2010( 3سن را متغیر جمعیتشناختی میدانند که تأثیرش در رفتار جستوجوی اطالعات در فرمولبندی عبارت
جستوجو و کلیک روی پیوندها مشاهده میشود .در این راستا ،کاربران کودک در فرایند فرمولبندی عبارت جستوجو درصد
باالیی از غلطهای امالیی را مرتکب میشوند ( .)Fails et al., 2019طبق تحقیق زینگ و ویزر )2020( 6علت تفاوت رفتار
فرمولبندی و ارزیابی اطالعات کاربران بزرگسال ،تغییرات طبیعی ناشی از سن در شناخت است که میتوان آن را با استفاده از
طراحی رابط کاربر متناسب تعدیل کرد .بزرگساالن مسنتر الگوهای فرمولبندی متفاوتی را بهنسبت افراد جوان بهکار میگیرند.
آنها بهنسبت همتایان جوان خود ،عبارتهای موضوعی مرتبط و راهبردهای متناسب را کمتر بهکار میگیرند؛ به طور خاص در
طول یک جستوجو ،آنها تعداد عبارتهای جستوجوی کمتری صادر کرده و از تعداد کلمات کلیدی کمتری نیز استفاده می-
کنند ( .); Karanam et al., 2015Dommes et al., 2011یکی دیگر از ویژگیهای جمعیتشناختی جنسیت است که تأثیرش
در فرمولبندی در تعدادی از پژوهشها تأیید شده است.
وبر و کاستیلو ( )2010تأثیر جنسیت را نیز بهمنزلة یک متغیر جمعیتشناختی در فرایند فرمولبندی تأیید کردهاند .بنابر مطالعات
لوپز و ریبیرو ( )2010جنسیت یکی از عواملی است که در تعداد اصطالحات استفادهشده برای فرمولبندی عبارت جستوجو
مؤثر است .در اینخصوص ،زنانی که قبالً جستوجوی بیشتری روی موضوع مدنظر داشتهاند واژههای بیشتری را برای
فرمولبندی هر عبارت بهکار میگیرند.
نقشهای جنسیتی 0درحکم باورهای مشترک جامعه از نقش زن و مرد ( )Eagly, 1978تاحدودی در الگوی استفاده از اینترنت
تأثیر میگذارد؛ برای مثال نقش زنان تأثیر مهمی در آزادی آنها برای دسترسی به اینترنت دارد ( Kumathi & Maimunah,

 .)2009بیمبر )2000( 8نیز استدالل میکند که تفاوتهای جنسیتی 9از وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی بهوجود میآید که در آن
مردان و زنان ممکن است در انطباق فناوری با هم تفاوت داشته باشند که در پی آن ،در استفاده و دسترسی به رایانه و اینترنت تأثیر
میگذارد.

1. Query Language
2. demographic features
3. Age
4. Gender
5. Weber & Castillo
6. Xing & Vizer
7. Gender Role
8. Bimber
9. Differences Role
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جدول  -6مفاهیم مربوط به ویژگیهای جمعیتشاختی
ویژگیهای جمعیتشناختی
سن
ردة سنی
مقطع تحصیلی

1

تفاوت سنی
جنسیت
نقش جنسیتی
تفاوتهای جنسیتی

عوامل بافتی

2

عوامل بافتی ششمین عامل تأثیرگذار در فرمولبندی شناخته شد که در پژوهشها تحت عناوین گوناگون به آن اشاره شده است.
در جدول  0مفاهیم و عبارتهای مرتبط با این عامل مشاهده میشود.
زمینه یا بافت ۳مفهومی آزاد است که به روشهای گوناگون در ادبیات تعریف میشود ( .)Lopes, 2009عالوهبرآن ،دی و آبود

۱

( )2000بافت را اطالعاتی توصیف میکنند که میتواند برای مشخصکردن وضعیت موجودیتها( 3برای مثال یک شیء) استفاده
کند .براساس یافتههای چوی ،)2010( 6فعالیتهای تعاملی کلیدی در فرایند جستوجو ،شامل طرح پرسش و راهبری متأثر از
عوامل زمینهای هستند .بای و همکاران )2000( 0نیز معتقدند که عوامل بافتی در شرح یک عبارت جستوجو تأثیر میگذارد؛ زیرا
عبارت جستوجو همواره در یک بافت جستوجو فرمولبندی میشود .عوامل بافتی در فرایند فرمولبندی عبارت جستوجو نیز
مؤثرند.
جدول  -7مفاهیم مرتبط با عوامل بافتی
عوامل بافتی
بافت
زمینه
عوامل زمینهای
ویژگیهای محیطی

ویژگیهای شناختی

هفتمین عامل شناسایی شدة مؤثر در فرمولبندی ،ویژگیهای شناختی 8بود که در پژوهشهای مختلف میتوان این عامل را در
قالب مفاهیم و عبارتهای جدول  8مشاهده کرد .ویژگی شـناختی مشخصههای فردی بادوامی است که در شرایط مختلف نسبتاً
پایدار است و فکر ،احساس و عمل فرد را تحت تأثیر قرار میدهد (قربانی.)1۳8۱ ،
گلدستین و بلکمن )1908( 9سبک شناختی 10را ویژگیهای فردی کاربران در دریافت ،سازماندهی و پردازش اطالعات میدانند.
رایدینگ و چیما )1991( 11ابعاد شناختی را به دو دستة کلینگر ـ جزئینگر 12و کالمی ـ تصویری 1۳تقسیم بندی کردهاند .براساس
یافتههای حریری و دیگران ( ،)1۳9۳افراد با سبکشناختی تصویری ،رویکردی نزولی یا عام به خاص در رفتار فرمولبندی عبارت
جستوجو دارند .همچنین استفادة کلینگرها از عبارت دقیق ،عبارت جستوجو به زبان طبیعی و عبارت جستوجوی تخصصی
1. Grade Level
2. Contextual Factors
3. Context
4. Dey & Abowd
5. Entities
6. Choi
7. Bai
8. Cognitive features
9. Goldstein & Blackman
10. Cognitive Style
11. Riding & Cheema
12. Wholist-Analytic
13. Verbal-Imagery
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در فرایند فرمولبندی عبارت جستوجو بیشتر است؛ به دلیل تفاوت در این سبکها ،رفتار جستوجوی کاربران از قبیل نحوة
آغاز جستوجو ،نحوة فرمولبندی عبارت جستوجو و پردازش اطالعات نیز تفاوت پیدا میکند .بحرینی و همکاران ( )1۳90بر
این باورند که سبک شناختی در عملکرد جستوجوی مروری ،از نظر زمان تعامل تأثیرگذار است؛ زیرا کاربران کالمی ـ باتجربه
بهنسبت کاربران کالمی ـ مبتدی ،مدت زمان کمتری را برای انجام وظایف صرف میکنند .کینلی و همکاران (2012الف) نیز
معتقدند افراد جزئینگر بهنسبت کلینگرها ،در فرمولبندی مجدد عبارت جستوجو فعالتر به نظر میرسند؛ زیرا آنها بهطور
متوسط ،بیشترین تعداد عبارت را برای تکمیل یک وظیفه جستوجو فرمولبندی میکنند.
2

توانایی ادراکی ،1به توانایی یک فرد برای تشخیص و تفسیر محرکها گفته میشود ( .)Cardin et al., 2010توانایی شناختی نیز
شامل توانایی استدالل ،حل مسائل ،تفکر انتزاعی ،درک دیدگاههای پیچیده و یادگیری سریع است (طرزی مقدم و همکاران،
 .)1۳91به بیان اسدی ( ،)1۳9۳توانایی شناختی در تعداد کلیدواژهها برای جستوجو مؤثر است .پیچیدگی شناختی ۳نیز بهمنزلة
درجة تمایز دیدگاه افراد به جهان پیرامون است که افراد کلینگر بهنسبت جزئینگرها ،به میزان بیشتری از آن برخوردارند ( Pask,

 .)1976همچنین سبک یادگیری ۱روش ترجیحی یادگیرنده برای دریافت و پردازش اطالعات است (.)Kolb, 2014
جدول  -8مفاهیم مربوط به ویژگیهای شناختی
ویژگیهای شناختی
سبک شناختی
پیچیدگی شناختی
تواناییهای شناختی
تواناییهای ادراکی سبک یادگیری

بار شناختی
بار شناختی 3هشتمین عاملی بود که تأثیرش در فرمولبندی در پژوهشهای مختلف شناسایی شد .این عامل با مفاهیم و عبارتهای
جدول  9نیز در متون استفاده شده است.
اصطالح بار شناختی به میزان باری اشاره دارد که هنگام پردازش اطالعات بر روی حافظة کوتاهمدت وارد میآید تا بتواند آن
اطالعات را برای جایدهی در حافظة دراز مدت رمزگذاری کند .این تالش ذهنی برای پردازش اطالعات را بار شناختی مینامیم
(والیتی و همکاران .)1۳90 ،براساس یافتههای گویزدکا ،)2010( 6فهرستهای ارائهشده در رابط کاربر ،نیازهای ذهنی کاربران را
در مرحلة فرمولبندی عبارت جستوجو کاهش میدهد .بار شناختی اضافی مانع تعامل جستوجوگر با ابزارهای جستوجوی
اطالعات میشود ( .)Na, 2012همین پژوهشگر کوشش ذهنی کاربر برای تصمیمگیری و حل مسئلههای موجود در حافظة او را
چالش ذهنی 0میخواند که هنگام ایجاد بار شناختی اضافی با آن مواجه میشود.
جدول  -9مفاهیم مربوط به بار شناختی
بار شناختی
تالش ذهنی
چالشهای ذهنی

مفاهیم مرتبط با وظیفه
وظیفه نیز یکی دیگر از زمینههایی است که برخی از عوامل مؤثر در فرمولبندی عبارت جستوجو از آن نشئت میگیرد.
نوع وظیفة جستوجو

1. Perceptual abilities
2. Cognitive Abilities
3. Cognitive Complexity
4. Style of Learning
5. Cognitive Load
6. Gwizdka
7. Mental Challenges
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عامل نهم یعنی نوع وظیفة جستوجو 1یکی دیگر از عوامل مؤثر در رفتار جستوجوی کاربران و فرمولبندی عبارت جستوجو
بود که در قالب مفاهیم و عبارتهای جدول  10در پژوهشها مدنظر قرار گرفته است.
برخی از مطالعات نشان دادند که انواع مختلف وظایف شامل اکتشافی در مقابل شناختهشده (; Kim, Kim & Allen, 2002
)2001; White & Marchionini, 2007؛ پیچیده در مقابل ساده (; Liu et al., Aula et al., 2010 ;White et al., 2005

2012؛ );Liu et al., 2016 Niu & Kelly, 2014؛ عمومی در مقابل تخصصی ( )Cai et al., 2018در رفتار جستوجوی
اطالعات کاربران تأثیرگذار است .زای و جو ( )2012نیز وظیفة کاری 2را جستوجوی مرتبط با شغل مانند جستوجوی یک
محصول برای مشتری قلمداد میکنند که یکی دیگر از انواع وظیفة جستوجوست.
براساس یافتههای کینلی و همکاران (2012ب) کاربران به فرمولبندی وظایف اکتشافی بهنسبت وظایف شناختهشده تمایل بیشتری
نشان میدهند .با پیچیدهتـرشـدن وظایف ،تعداد عبارتهای جستوجو برای تکمیل وظایف بیشتر میشود (اسدی .)1۳9۳ ،بیالل
و گویزدکا )2018( ۳نیز با بررسی رفتار اطالعیابی ۱کودکان در گوگل ،به تأثیر وظیفة جستوجو در نوع عبارت جستوجو در
فرمولبندی ،تأثیر نوع عبارت جستوجو در طول آن و درنهایت تأثیر نوع وظیفة جستوجو در فرایند فرمولبندی و فرمولبندی
مجدد عبارت جستوجو اشاره دارند.
جدول  -11مفاهیم مربوط به نوع وظیفه جستوجو
نوع وظیفة جستوجو
وظیفة کاری

پیچیدگی وظیفه
آخرین عامل یعنی پیچیدگی وظیفه 5عامل دیگری است که در مطالعات مختلف در فرایند فرمولبندی مؤثر شناخته شد .این عامل
تحت مفهوم دشواری وظیفه 6نیز عنوان میشود (جدول .)11
دشواری وظیفه میتواند درحکم معیار ذهنی مدنظر قرار گیرد که تاحد زیادی به فرایند جستوجوی کاربر و احساسات شخصی
وی بستگی دارد .محققان علت این دشواری را جنبههای مرتبط با کاربر و وظیفه تشخیص دادند .در این راستا ،جستوجوگران
متخصص در وظایف دشوار ،تعداد لغات بیشتری را برای وظایف ساده استفاده میکنند؛ این درحالی است که جستوجوگران
مبتدی باید بهشدت بر توصیف وظیفة جستوجوی خود تکیه کنند تا بتوانند پرسشهای خود را فرمولبندی کنند ( Liu et al.,

 .)2016برخی پژوهشگران فعالیت جستوجوی اطالعات را به ویژگی وظایفی که باید انجام شود وابسته دانسته و معتقدند که
پیچیدگی وظیفة جستوجو ،اغلب در سطح هدف وظیفه دستکاری میشود (; Sanchiz et al., Monchaux et al., 2015

 .)2017در پی بررسی مطالعة کیم ( )2001بر دالیل دشواری وظیفة جستوجو در انواع مختلف وظیفه ،یافتههای کیفی به تأثیر
وظایف در تفاوت دشواریها ،وجود رابطه میان دشواری وظیفه و نوع وظیفه ،وجود تفاوت میان دشواری وظیفه و سطح دانش
کاربر اشاره دارد.
جدول  -11مفاهیم مربوط به پیچیدگی وظیفه
پیچیدگی وظیفه
دشواری وظیفه
سطح پیچیدگی وظیفه
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر در فرمولبندی پرسش عبارتاند از )1 :عوامل مرتبط با کاربر شامل دانش
موضوعی ،دانش نحوة کار با سامانة جستوجو ،تجربة جستوجو ،زبان ،ویژگیهای جمعیتشناختی ،عوامل بافتی ،ویژگیهای
شناختی و بار شناختی؛  )2عوامل مرتبط با وظیفه شامل نوع وظیفة جستوجو و دشواری وظیفه.
طبق نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،گفتنی است که دانش موضوعی بهمنزلة منبع اطالعات کاربر درخصوص یک موضوع ،نقش
مهمی در اجرای فرایند فرمولبندی ایفا میکند .سطوح متفاوت این دانش میتواند درستی تبیین نیاز اطالعاتی ،تدوین عبارت
جستوجو و توانایی کاربر در فرمولهکردن عبارات جستوجو را تحت تأثیر قرار دهد .درخصوص عامل دوم یعنی دانش سامانه
میتوان گفت آگاهی از ابزارها و سامانههای جستوجو ،کاربران را در بهکارگیری عملگرهای اثربخش جستوجو برای ترکیب
واژهها و فرمولهکردن آنها در قالب عبارات متناسب یاری میکند .همچنین درک نحوة استفاده از امکانات رابط کاربری سامانهها
بهمنظور شکلدادن انواع جستوجو ،عملکرد کاربر را در تدوین عبارات جستوجوی مرتبط بهبود میبخشد .عامل سوم یعنی
تجربة جستوجو بهمنزلة توانایی کاربر در انجام بهتر جستوجو ،به کاربران در بیان لغوی نیازهای اطالعاتی خود کمک میکند.
همچنین تجربة جستوجوی کاربران را در استفادة بهتر از سامانههای جستوجو هدایت میکند و مهارت جستوجوگران را در
انتخاب کلیدواژهها ،نحوة ترکیب و ساخت عبارت جستوجوی مطلوب باال میبرد .زبان مادری عامل دیگری است که در روند
فرمولبندی عبارت جستوجو مؤثر واقع شده و به دنبال آن ،خطاهای امالیی ناشی از فقدان مهارت کافی در نوشتن پرسش
جستوجو به زبان سامانه ،اثربخشی عبارات جستوجو را تحت تأثیر قرار میدهد .عالوهبرآن ،سن بهمنزلة ویژگی
جمعیتشناختی میتواند رفتار فرمولبندی کاربران را در ردههای سنی خاص تحت تأثیر قرار دهد .در این راستا ،بسته به سن
جستوجوگر ،عبارات بهکار گرفتهشده در تبیین نیاز اطالعاتی تفاوت پیدا میکند .تأثیرگذاری جنسیت نیز بهمنزلة ویژگی
جمعیتشناختی دیگر در فرمولبندی را میتوان در تفاوتهای ذاتی زنان و مردان جستوجو کرد .همچنین این پژوهش عوامل
بافتی را ویژگیهای زمانی و مکانی مرتبط با کاربر تلقی میکند که اگر متناسب با شرایط جستوجوی اثربخش نباشد ،رفتار
فرمولبندی عبارت جستوجو را تحت تأثیر قرار میدهد .ویژگیهای شناختی نیز با تأثیر در تعداد و نوع عبارت جستوجو و
نحوة کلمهبندی ،سبب تفاوت در رفتار فرمولبندی کاربران با سطوح مختلف تواناییهای ادراکی میشود .عالوهبرآن ،بار شناختی
بهمنزلة تالش ذهنی در تصمیمگیری و حل مسئلههای موجود در حافظة کاربر نقش دارد .بنابراین حجم زیادی از این بار ،مانع از
انتخاب عبارات متناسب و بهکارگیری فنون اثربخش در مرحلة فرمولبندی میشود .همچنین نوع وظیفة جستوجو با تأثیرگذاری
در طرح عبارت جستوجو ،فرمولبندی را متأثر از خود میسازد .ضمن اینکه نوع عبارتی که جستوجوگران استفاده میکنند بسته
به نوع وظیفه تفاوت میکند .دشواری وظیفه نیز بهمنزلة عاملی دیگر ،سطح باالیی از فرایندهای شناختی مانند توجه ،ادراک ،تفکر،
تجربه ،ترکیب ،تصمیمگیری و حل مسئله را هنگام فرمولبندی عبارت جستوجو میطلبد .همینطور چون این وظایف باز پاسخ
نیستند ،بهراحتی پیدا نمیشوند؛ بنابراین اینگونه وظایف مستلزم چندینبار فرمولبندی و تکرار آن تا رسیدن به نتیجة دلخواه
است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،میتواند برای گروههای مختلف افراد سودمند باشد .ازجمله طراحان سامانههای بازیابی اطالعات
که این نتایج به آنها کمک میکند دید جامعی به عوامل تأثیرگذار در فرمولبندی عبارت جستوجو در سامانهها و سایر ابزارهای
جستوجو بهدست آورند و از آنها در الگوریتمهای طراحی خود استفاده کنند.
همچنین با توجه به تأثیر دشواری وظیفه در فرمولبندی جستوجو باید طراحی و توسعة سامانههای بازیابی اطالعات به گونهای
انجام شود که سامانة جستوجو از امکانات کافی شامل انواع عملگر جستوجو ،راهبردها و فنون پیشرفته ،پشتیبانی کند تا
کاربران هنگام رویارویی با وظایف دشوار ،چالشهای کمتری را پشت سر بگذارند .عالوهبرآن ،با عنایت به تأثیر دانش نحوة کار با
سامانة جستوجو در فرمولبندی ،الزم است با تعبیة دستورالعملهای مناسب ،نحوة استفاده از امکانات سامانه را در اختیار کاربران
قرار دهد تا بتوانند بدون اتالف وقت و انرژی زیاد ،شیوة استفاده از آن را فرا گرفته و جستوجوی خود را با فرمولبندی یک
عبارت مرتبط آغاز کنند .یافتههای مبتنی بر تأثیر دانش موضوعی در رفتار فرمولبندی نیز میتواند رتبهبندی و بهینهسازی رابط
کاربر را دربارة آشنایی کاربر با موضوع جستوجو و دانش قبلی تسهیل کند .همچنین این یافتهها میتواند برای طراحی قابلیتهای
جدید در سامانههای بازیابی اطالعات ،شامل شخصیسازی نتایج جستوجو براساس سطح تخصص مفید واقع شود .با توجه به
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 درک نحوة، طراحی نرمافزارهای کمک جستوجو،تأثیر تجربة جستوجو در نحوة فرمولبندی عبارت جستوجوی کاربران
.جستوجوی مبتدیان و افراد باتجربه را تسهیل میکند
همچنین این نتایج میتواند برای متخصصان سواد اطالعاتی در زمینة تهیه محتوای آموزشی و دورههای آموزش سواد اطالعاتی
ارزشمند باشد؛ زیرا فرمولبندی مهارتی است که آموزش آن بهمنظور افزایش بازخورد ربط نتایج در جستوجوی وظایف پیچیده
 میتواند در این راستا مفید، که از جمله نتایج پژوهش حاضر است، پس آگاهی از عوامل مؤثر در فرمولبندی.اهمیت فراوانی دارد
.واقع شود
.رایانه را بهبود بخشد- میتواند تعامل انسان،بهطور کلی میتوان گفت نتایج این پژوهش با کمک به افزایش کیفیت جستوجو
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چکیده
هدف :تألیف و استنساخ آثار فقهی پیشین سهم بزرگی در تقویت بنیانهای فکری و التزام عملی جامعه و گسترش تشیع در دوران صفویه داشت .این
پژوهش کانونهای تولید این آثار را از به قدرت رسیدن این سلسله (709ق ).تا عصر شاه عباس اول (از  709تا 1001ق) معرفی میکند.
روش :با استفاده از نمایههای فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا) آثار و محل کتابت آنها جستوجو شد .دادههای نسخهشناسی آثار در سیاهه وارسی
وارد شد .سپس اطالعات مرتبط در چند جدول درج و تحلیل شد.
یافتهها :از  555عنوان کتاب و رسالة فقهی تألیفشده در این دوره 073 ،عنوان دارای توضیح محل کتابت هستند؛ نزدیک به  50درصد آنها در مشهد
(پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) و بقیه در شیراز ،قزوین ،کاشان و تبریز کتابت شدهاند .فقط در  18نسخه نام کانون استنساخ
ذکر شده است .از آن میان  85نسخه در  59مدرسة دینی و فقط  30نسخه در حرمها ،مسجدها ،خانهها ،نظامیهها ،و خانقاهها و محلهها تهیه شده است.
نتیجهگیری :مدارس نوتأسیس شیعی در شهرهای بزرگ ایران کانون اصلی استنساخ و انتشار آثار فقهی امامیه بودند .حرمهای مطهر ،مساجد ،نظامیهها و
حتی منازل علما بهمنزلة مراکز درس نیز کانونهای استنساخ بودند .نسخهها آثار فقیهانی همچون محقق کرکی ،شیخ بهایی ،شیخ ابراهیم قطیفی ،شیخ
یوسف بحرانی و شیخ حرعاملی بودند که به تشویق شاهان صفوی از جبلعامل ،حله ،بحرین ،احساء و قطیف به ایران آمده بودند .همچنین آثار فقهای
مشهور متقدمین مانند عالمه حلّی و محقق حلّی در شهرهای مشهد و اصفهان به دو جهت بیشتر از سایر شهرها بود :الف) وجود مدارس متعدد شیعی
در شهر مذهبی مشهد و در پایتخت حکومت صفویه یعنی اصفهان؛ ب) حضور فقهای امامیة مهاجر از جبلعامل و سایر مراکز شیعی خارج از ایران در
این دو شهر بزرگ و مذهبی.
کلیدواژهها :کانونهای استنساخ ،تألیف و کتابت آثار فقهی ،فقهای شیعه ،نیمة اول دورة صفوی ،نسخ خطی کتابخانههای ایران
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1500/11/31 :؛ دریافت آخرین اصالحات1500/13/08 :؛ پذیرش1500/13/35 :
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مقدمه
عصر صفویه دورهای مهم در تاریخ ایران و اسالم بهشمار میرود .پادشاهان صفوی پس از تشکیل حکومت مرکزی کوشیدند
با استفاده از روحانیت تشیع در داخل و خارج کشور و ترغیب آنان به تقویت و تبلیغ مذهب و تدوین کتب و رسائل شیعی،
زمینة استحکام بنیان مذهبی را فراهم سازند .یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره ،نوع فعالیتهای بسیاری از نخبگان علمی
شیعه و فقهای امامیه است که در عرصة رویارویی با سایر مذاهب اسالمی ،نقشآفرین بودند .جهتگیریهای این گروه از
عالمان در برابر سایر مذاهب اسالمی بهسبب تقویت بنیادهای اعتقادی شیعی و توسعه و گسترش فقه امامیه در برابر سایر
مذاهب اسالمی و البته تقویت بنیادهای سیاسی دولت صفوی در برابر دولت عثمانی اهمیت فراوان داشت .بیشک تألیف و
استنساخ منابع جدید فقهی و کتابت آثار فقهی علمای پیشین ،سهم بزرگی در تقویت بنیانهای فکری و التزام عملی افراد
جامعه و گسترش تشیع در دوران صفویه دارد.
رونق تعلیم و تعلم معارف شیعه ،بهویژه فقه ،در کانونهای استنساخ و بهویژه در مدارس روزگار صفویه در ایران ،موجب شد
که از میانة دورة حکومت صفویه ،کانونهای دینی مذهب تشیع اثنا عشری در عراق از شکوفایی علوم دینی در ایران تأثیر
بپذیرند .پایتخت حکومت صفویه (اصفهان) و شهرهای مهمی همچون مشهد و شیراز در این زمینه تأثیرگذار بودند و سرانجام
مرکز علمی و فقهی تشیع تا دو قرن و نیم به ایران منتقل شد (جعفریان .)115 ،1097 ،مدارس این عصر ،از مؤثرترین و
پایدارترین حامیان تشیع فقاهتی بودند و تدریس بسیاری از متون مهجور شیعه و تألیف آثار جدید و استنساخ آثار فقهی امامیه
در مدارس آن روزگار رواج یافت .براساس گزارش منابع تاریخیِ این دوره مانند ریاض العلماء و جستوجوی آثار شیعی
عصر صفوی در فهارس نسخ خطی ،به تبع افزایش میزان تعلیم و تعلم فقه امامیه در مدارس و حوزههای درسی ،تألیف آثار
جدید فقهی بهدست فقها و استنساخ کتب فقهی علمای متقدم شیعه و فقهای این دوره بهدست فاضالن و کاتبان ،آشکارا
فزونی و پیشرفت داشته و روند صعودی آن ادامه یافته است« .این ویژگی را از متون آموزشی و کتابهای استنساخشدة آن
دوره نیز میتوان استنباط کرد» (بخشی استاد.)109-130 ،1070 ،
با رونقگرفتن مذهب شیعه در مدارس دورة صفوی ،تألیف و تدوین ،ترجمه ،استنساخ و کتابت متون دینی بهویژه در حوزة
فقه شیعی در کانونهای استنساخ ،بهویژه در مدارس گسترش یافت .گزارشهای فراوانی دربارة تدوین و استنساخ بسیاری از
متون دینی شیعی در نیمة اول دورة صفوی و تداوم این روند در نیمة دوم عصر صفوی ،در کتب خطی این دوره در دست
است« .1با بررسی متون شیعی و فقهی برجایمانده از آن دوره میتوان دانست که بیشتر آنها در عصر صفوی سامان یافتهاند»
(بخشی استاد و احمدی .)13 ،1073 ،تعداد شایان توجهی از این آثار در مدارس این دوره ،تألیف یا کتابت شدهاند که در
انجامه (ترقیمه) برخی از نسخ خطیِ کتابتشده در این دوره ،نام مدرسه محل کتابت و کاتب آن نیز ذکر شده است.
با بررسی فهرستگان نسخ خطی ایران ،میتوان نمونههای زیادی ارائه داد که بر فزونی میزان تألیف و استنساخ و گستردگی
کانونهای استنساخ آثار فقهی شیعی در این دوره داللت دارد .با توجه به نسخههای خطی این دوره ،میتوان دریافت که کاتبانِ
بخش فراوانی از این نسخهها ،فاضالن و طالبان علوم دینی بودهاند (بخشی استاد )100-130 ،1070 ،که برای تأمین نیاز خود
به منابع درسی ،آثار فقهی را استنساخ کردهاند« .بیشتر نویسندگان یا مترجمان این آثار از مدرسان و دانشآموختگان مدارس
دورة صفوی بودهاند» (بخشی استاد و احمدی.)15 ،1073 ،
کانونهای تعلیم و تعلم در ایران دورة صفویه عبارت بودند از :مساجد ،مکتبخانهها و مدارس .تعلیموتربیت بهمنزلة نهادی
تأثیرگذار توجه صفویان را به خود معطوف ساخت و آنان برای پیشبرد اهداف خود به تأسیس مراکز آموزشی اهتمام ورزیدند
که در آن تعلیم علوم دینی و معارف تشیع محور بود (اسکندربیگ ترکمان ،1013 ،ج .)130 ،1جریان علمی عصر صفوی

 .1برای نمونه رجوع شود به :فهرست نسخههای خطی کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،ج ،13ص  390و ج  ،15ص  ،101ج  ،18ص  ،10ج  ،19ص .305
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بیشتر در مراکز کهن و ریشهدار فعالیتهای علمی ،یعنی مدارس پیگیری میشد .مدرسه مهمترین مرکز نهاد آموزش در دورة
صفوی بهشمار میرفت و از حمایتهای حکومت صفوی و دیگر اقشار بانفوذ جامعه برخوردار بود.
مدارس در کنار مساجد و یا در ضمن آنها فعالیت میکردند و رابطة تنگاتنگی میان آنها وجود داشت (قنبرزاده.)57 ،1073 ،
مدرسه در تعریف این دوران ،نوعی کالج یا دانشگاه بهشمار میرفت که در آن ،جریانی نسبتاً سطح باال از علم مدنظر قرار
داشت .نکتة شایان توجه این بود که همة این مدارس جنبة دینی داشتند .عالمانی که در این مدرسهها فعالیت میکردند ،فقط
در یک حوزه متخصص نبودند .پس از تثبیت حکومت صفوی و ایجاد ثبات سیاسی و درنتیجه پیشرفت اقتصادی ،در کشور
روند احداث مدارس سیر صعودی یافت (بخشی استاد.)300 ،1073 ،
مدارس عصر صفویه نقش مهمی در جایگاه تولید و استنساخ کتاب داشتند .این نکته در دورهای که صنعت چاپ در ایران
هنوز رونق نیافته بود بسیار مهم مینماید؛ زیرا در این دوران با توجه به رونقنداشتن صنعت چاپ در ایران ،تکثیر متون علمی
فقط از طریق نسخهبرداری یا استنساخ کتاب ممکن بود و هزینة فراوانی در پی داشت .همچنین بیشتر طالب متون درسی را
خود استنساخ میکردند و حتی شماری از آنان از این راه هزینههایشان را تأمین میکردند (جزایری1507 ،ق ،ج  .)009 ،5این
پدیدة شایع در مدارس ،که جزو کانون استنساخ دانشمندان و فاضالن بهشمار میرفت ،1از عوامل تأثیرگذار در گسترش متون
دینی تشیع در این دوره بود؛ زیرا بیشتر کتابهای تولید و استنساخشده در مدارس ،آموزههای مذهب تشیع را دربر داشتند.
مجموعة این عوامل ،موجب افزایش تألیف و استنساخ و تکثیر کتب شیعی ،بهویژه کتابهای فقهی در عصر صفوی شد .نفوذ
علما بهویژه علمای مهاجر در دربار پادشاهان صفوی ،رویکرد جدیدی را در این دوره در گسترش علوم دینی ـ همانند فقه و
حدیث ـ در جامعه شکل داد؛ چنانکه بسیاری از آثار شیعی از عراق ،جبلعامل ،بحرین و حتی هند به ایران انتقال یافت و
گسترش و تکثیر و بیشتر ،استنساخ برخی از دانشها متحول شد.
از مراکز تجمع مدرسان و طالبان دانشهای دینی در نیمة اول دورة صفوی ،شهرهای شیراز ،تبریز ،قزوین ،اصفهان و مراکز
والیتها و ایالتهای ثروتمند و همچنین شهرهایی مانند مشهد ،قم ،کربال و نجف بود؛ عالوه بر آنکه حوزههای دیگری در
شهرهای عراق محل توجه قرار گرفته بود.
در این دوره در شهرهای بزرگ ،بهویژه در اصفهان ،هزاران کاتب به استنساخ کتاب مشغول بودند و آثار مکتوب را برای
استفادة خود یا به درخواست دیگران کتابت میکردند .کاتب کتاب را استنساخ میکرد .سپس کتابِ استنساخشده به کتابخانة
شخصی عالم یا وزیر یا شاه یا کتابخانة مدرسهای منتقل میشد .ممکن بود عالمی کتابی را خود استنساخ کند یا با دادن پول
کار استنساخ را به دیگری واگذارد .تحویلدار در اینخصوص چنین مینویسد« :سالطین صفوی ،کتب هر علمی را تصحیح و
تنقیح کرده ،سه دسته از کلّ آنها را به خط خوش نویسانده ،وقف فرموده ،یک دسته را در کتابخانه مبارکه امام ثامن حضرت
رضا -علیه آالف التحیه و الثناء -و یک دسته در کتابخانه شاه صفی -قدّس اهلل روحه -فرستاده بودند .دسته دیگرش را در
کتابخانه دولتی مدرسه چهارباغ اصفهان ضبط و محفوظ داشتند و از نسخ آنها ،بعضی دون بعضی در کتابخانههای مدارس و
والیات و مملکت بود» (تحویلدار.)51 ،1019 ،
مسئلة اصلی این پژوهش ،بررسی فراوانی تولید کتب فقهی (اعم از کتبی که مؤلفان تألیف کردهاند و یا نسخههای فقهی که
کاتبان استنساخ کردهاند) و تعیین میزان پراکندگی کتابت نسخههای فقهی در شهرهای مختلف و تعیین مراکز و کانونهای
استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی است .پس از تعیین فراوانی نسخ خطی فقهی ،که در دورة صفوی فقها تألیف و یا
فاضالن و کاتبان استنساخ کردهاند و تعیین کانونهای استنساخ این نسخهها میتوان به روند روبهرشد توجه به علم فقه امامیه
در این دوره و تداوم این سیر صعودی در دورههای بعدی پی برد و به این نتیجه رسید که دورة صفویه در راستای گسترش
کانونهای استنساخ و در رأس آنها مدارس شیعی و رشد فزایندة استنساخ آثار فقه شیعی در آن کانونها ،نقطة عطفی در
 .1مساجد و خانقاهها نیز از مراکز دیگر کانون استنساخ دانشمندان و فاضالن بهشمار میرود.
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تاریخ ایران بهشمار میآید؛ چنانکه نویسندة محافل المؤمنین ،از علمای پس از عصر صفویه ،معتقد است که مانند کتب دینی
این دوره ،در هیچ دورة دیگری نوشته نشده است (حسینی عاملی.)101-109 ،1010 ،
پژوهش حاضر ،با استناد به نسخههای خطی موجود در کتابخانههای ایران ،پراکندگی استنساخ آثار فقهی در مناطق جغرافیایی
ایران را در نیمة اول دورة صفویه بررسی میکند .این بررسی همچنین میزان کتابت نسخههای فقهی امامیه را در کانونهای
مختلف استنساخ در همان دوره دربر میگیرد.
با توجه به اهداف فوق ،پژوهشگر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی کدام است؟
فراوانی نسخههای فقهی تولیدشده در مراکز وکانونهای استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمة اول دورة صفوی چه میزان
است؟
منظور از کانونهای استنساخ در این پژوهش ،مراکزی است که در آنها کتابت و استنساخ کتب خطی انجام میشده که
عبارتاند از :الف) کانون دانشمندان که در آن نسخههای مدرسهای و درسی برای تعلیم و نشر دانش کتابت شده و بیشتر
بهمنظور تأمین نیاز متون علمی اهل علم شکل گرفته است؛ ب) کانون دیوانی که برای تولید کتابهای نفیس و اهدای آنها به
حاکمان و سالطین و دربارها و دیوانها دایر شده است؛ ج) کانون ورّاقان و کاتبان که در آن ورّاقان حسب نیاز اهل علم یا با
دریافت سفارش ،نسخههایی را در اختیار کاتبان قرار میدادند و کاتبان هم با دریافت دستمزد به سفارش ورّاقان و یا به
درخواست اهل علم ،اقدام به کتابت نسخههای خطی میکردند (عظیمی.)17 ،1078 ،
تولید کتب فقهی نیز شامل تألیف و کتابت آن (تألیف کتاب بهدست مؤلف و استنساخ و کتابت آن بهدست کاتبان) است.
منظور از استنساخ نسخ خطی ،کتابت نسخهای از اثر بهدست کاتب است .از آداب کانون نسخهنویسان ایرانی در دورههای
مختلف تاریخی ،استنساخ و رونویسی نسخة جدید از روی نسخة دیگری از کتاب (اصطالحاً نسخة مأخوذ) بهدست کاتب
بوده است (عظیمی.)05-01 ،1078 ،
کتاب مستقل فقهی کتابی استداللی در ابواب مختلف فقهی است که مؤلف آن اثر را بهمنزلة اثر مستقل فقهی تألیف کرده است.
کتاب غیرمستقل کتابی است در شرح یا حاشیه بر کتابی دیگر؛ همچنانکه رسالة فقهی اثر فقهی استداللی مشتمل بر مباحث
یک یا چند باب از ابواب مختلف فقهی است؛ مانند رساله در نماز ،رساله در خمس و زکات ،رساله در نماز جمعه .رسالة
فقهی هم ممکن است رسالة مستقل یا غیرمستقل (شرح و حاشیه بر رسالة دیگر) باشد.
منظور از پراکندگی جغرافیایی ،تعیین شهرهای محل کتابت و کانونهای استنساخ کتب فقهی اعمّ از مدارس ،مساجد و
خانقاههاست .شهرهای مهم ایران نیز شامل شهرهایی است که در دورة مدنظر ،در آنها مدارس فقهی وجود داشته و آثار فقهی
متعدد (دستکم بیش از پنج نسخه) استنساخ و کتابت شده باشد.

پیشینۀ پژوهش
در موضوع تولید آثار فقهی در دورة صفویه ،پژوهشهای متعددی در ایران (رئیس الساداتی1070 ،؛ قنبرزاده1073 ،؛ پور آرین،
1087؛ بهمنی1070 ،؛ صالحی1018 ،؛ سفیان1710 ،؛ نیکزاد و حمزه )1075 ،و در خارج از ایران (Roger Lakzaei, 2017

 );Jean Aubin, 1970 ;Rula Gurdi Abisaab, 1994 ;Savory, 1971انجام شده که در بیشتر آنها موارد ذیل بررسی
شده است؛ تشکیل دولت با رویکرد جدید در دورة صفویه ،سیاست مذهبی صفویها و مهاجرت فقهای بزرگ شیعه از مناطق
شیعی خارج از ایران همچون بحرین ،قطیف ،احساء ،حلّه و بهویژه جبلعامل به دارالسلطنة اصفهان و نقش آنان در دولت
صفوی ،نهادهای آموزشی ،نقش و تأثیر مدارس مذهبی و روند افزایشی تولید آثار دینی و فقهی در این دوره .پژوهش حاضر،
کامالً با پژوهشهای مشابه متفاوت است؛ بهویژه آنکه یافتههای این پژوهش با جستوجو و با استناد به انبوهی از

51

57

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطالعات ،)3( 00 ،تابستان 1501

مجموعههای نسخ خطی فهرستشده در کتابخانههای ایران تحقق خواهد یافت و این وجه ،از ویژگی منحصربهفرد این
پژوهش است.

روش پژوهش
این پژوهش به روش پیمایشی از نوع تحلیل محتوا انجام میشود؛ یکی از ابزارهای روش پیمایشی ،چکلیست است که در
این پژوهش از آن استفاده شده است .منابع اصلی برای گردآوری اطالعات الزم برای پاسخ به پرسشهای پژوهش ،نخست
مجموعه  50جلدی فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا) و سپس نسخة الکترونیکی آن به آدرس ( )/https://scripts.nlai.irو
در موارد معدودی سایت آقابزرگ طهرانی با آدرس ( )https:// Aghabozorg.irاست.
قلمرو تحقیق با توجه به گستردگی موضوع ،کتب فقهی و مراکز استنساخ آنها در دورة اول صفویه ،از ابتدا تا عصر شاه عباس
اول (از  709تا 1001ق) و در محدودة جغرافیایی شهرهای مهم ایران (که در هریک از آنها بیش از پنج نسخة فقهی در دورة
مطالعهشده استنساخ شده) است .یافتهها نیز با استفاده از مطالب علمی و ادبیات پژوهش ،بهصورت کیفی تجزیهوتحلیل
میشود.

یافتهها
یافتههای پژوهش پاسخ به سؤالهای پژوهش زیر است:
 .1شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی کدام است؟
 .3فراوانی نسخههای فقهی تولیدشده در مراکز و کانونهای استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمة اول دورة صفوی چه میزان
است؟
مراکز مهم تولید کتب فقهی در نیمة اول دورة صفوی ،شامل شهرهای بزرگ و مهم است که کانونهای استنساخ و کتابت
بهشمار میرفتند؛ همچنین شامل مراکزی مانند مدارس و مساجد است که در هر شهر بهمنزلة کانون تألیف دانشمندان و کانون
استنساخ کاتبان بهشمار میرفته است .در بخش نخست ،شهرهای مهم مراکز استنساخ و سپس کانونهای استنساخ دانشمندان
و کاتبان بررسی میشود.
الف) شهرهای مراکز کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمۀ اول دورة صفویه
در جستوجوهای بهعملآمده از فهرستگان نسخ خطی ایران ،معلوم شد که درمجموع  555عنوان کتاب و رسالة فقهی در نیمة
اول دورة صفوی تولید (اعم از تألیف و کتابت) شده که تعداد  073عنوان از آن آثار ،دارای نسخههای کتابتشده (با تاریخ
کتابت بین  709تا 1001ق) و  183عنوان دیگر ،بدون نسخة کتابتشده در این دوره 1است.
بنابراین در بررسی فراوانی کتابت و نحوة پراکندگی جغرافیایی مراکز استنساخ آثار فقهی در این دوره ،مبنای بررسیها همان
 073اثر فقهی تألیف و کتابتشده در این دوره است .جدول  1فراوانی نسخههای فقهی کتابشده در شهرهای مهم ایران
(شهرهایی که در هریک از آنها بیش از پنج نسخه از آثار فقهی کتابتشده) را نشان میدهد.
جدول  -8پراکندگی جغرافیایی استنساخ آثار فقهی کتابتشده در نیمۀ اول دورة صفوی

1منظور از عبارت « 073عنوان از آن آثار دارای نسخة کتابتشده در این دوره است» آن است که  073عنوان کتاب فقهی یافته شد که هم زمان تألیف
آنها در این دوره است و هم نسخههای خطی استنساخشده بین تاریخ  709تا  1001ق در کتابخانههای ایران موجود است .منظور از عبارت «بدون
نسخه کتابت شده در این دوره» آن است که  183عنوان از کتابهای فقهی یافت شد که تاریخ تألیف آنها در نیمة اول دورة صفوی است ،اما
نسخههای خطی استنساخشده از این  183عنوان کتاب ،مربوط به بعد از تاریخ  1001ق است و در کتابخانههای ایران ،کتاب خطی استنساخشده با
تاریخ کتابت بین  709تا 1001ق از این  183عنوان کتاب مشاهده نشده است.
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تعداد عناوین استنساخ شده

ردیف

نام شهر

1

مشهد

 53عنوان

3

اصفهان

 55عنوان

0

شیراز

 31عنوان

5

قزوین

38عنوان

5

کاشان

 17عنوان

8

یزد

 15عنوان

9

تبریز

 10عنوان

1

قم

 1عنوان

7

استرآباد

 8عنوان

10

مجموع

کتاب مستقل

1

کتاب غیرمستقل

تعداد نسخۀ کتابتشده
 10عنوان
 17عنوان

رساله

 30عنوان

کتاب مستقل

 10عنوان

کتاب غیرمستقل

 11عنوان

رساله

 35عنوان

کتاب مستقل

 8عنوان

کتاب غیرمستقل

 15عنوان

رساله

 1عنوان

کتاب مستقل

 13عنوان

کتاب غیرمستقل

 5عنوان

رساله

 7عنوان

کتاب مستقل

 1عنوان

کتاب غیرمستقل

 1عنوان

رساله

 10عنوان

کتاب مستقل

 5عنوان

کتاب غیرمستقل

 5عنوان

رساله

 5عنوان

کتاب مستقل

 0عنوان

کتاب غیرمستقل

 1عنوان

رساله

 8عنوان

کتاب مستقل

 5عنوان

کتاب غیرمستقل

 1عنوان

رساله

 0عنوان

کتاب مستقل

 0عنوان

کتاب غیرمستقل

 3عنوان

رساله

 1عنوان

311عنوان

 107نسخه

 78نسخه

 00نسخه

 03نسخه

 38نسخه

 11نسخه

 11نسخه

 11نسخه

 9نسخه
 050نسخه

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،از بین  073عنوان کتاب و رسالة فقهی تألیف و کتابتشده در نیمة اول دورة صفوی،
درمجموع تعداد  311عنوان (یعنی بالغ بر  55درصد) از آن در  7شهر کتابت شدهاند .دادههای این جدول نشان میدهد که
شهرهای مشهد (پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) با بیشترین کتابت آثار فقهی از کانونهای مهم
استنساخ و کتابت آثار فقهی در ایران بوده اند و این اهتمام به لحاظ وجود مدارس متعدد شیعی و حضور فقهای امامیة مهاجر
از جبلعامل به این دو شهر بزرگ و مذهبی بوده و بهمنظور نیاز آن مدارس به منابع فقهی ،فاضالن و کاتبان متعددی در این
دو شهر به کتابت آثار فقهی که نیاز مدارس بوده پرداختهاند.
بررسی اجمالی عناوین پرکاربرد از آثار فقهی فقهای مذکور در شهرهای مشهد ،اصفهان و شیراز در جداول زیر نیز تأییدی بر
این نکته است که بیشتر آثار فقهی کتابتشده در این شهرها ،جزو منابع درسی و برای تأمین مدارس شیعی بوده است .در این
دوره ،عالوه بر مشهد و اصفهان ،در شهرهای شیراز ،قزوین ،کاشان ،یزد و تبریز نیز با شیب مالیمتری ،استنساخ و کتابت آثار
فقهی مورد نیاز مدارس شیعی ادامه یافته است .برای بررسی محتوای آثار فقهی پرکاربرد ،برای نمونه فقهایی که استنساخ آثار
آنان در دو شهر مشهد و اصفهان بیشتر مدنظر بوده ،در جداول  3و  0ارائه میشوند:

 .1منظور از کتاب مستقل فقهی ،کتابی استداللی در ابواب مختلف فقهی است که مؤلف آن اثر را بهمنزلة اثر مستقل فقهی تألیف کرده است؛ و کتاب
غیرمستقل کتابی است در شرح یا حاشیه بر کتابی دیگر .همچنانکه منظور از رسالة فقهی ،اثر فقهی استداللی در یکی از ابواب مختلف فقهی است مانند
رساله در نماز ،رساله در حج و یا رساله در ارث.
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جدول  -2فقهایی که بیش از یکی از آثار آنان در مشهد کتابت شده

ردیف

1

نام شهر محل کتابت

نام فقیهی که بیش از دو عنوان از آثارش
استنساخ شده است

مشهد

3

تعداد عناوین مورد شرح

شیخ بهایی

 1عنوان

محقق کرکی

 8عنوان

شهید اول

 8عنوان

شهید ثانی

 8عنوان

علّامه حلی

 5عنوان

فخرالمحققین

 0عنوان

محقق حلّی

 3عنوان
 05عنوان

مجموع

جدول  -0فقهایی که بیش از یکی از آثار آنان در اصفهان کتابت شده
ردیف

نام شهر محل کتابت

1

اصفهان

3

نام فقیهی که بیش از دو عنوان از آثارش
استنساخ شده است

مجموع

تعداد عناوین مورد شرح

شیخ بهایی

 11عنوان

محقق کرکی

 9عنوان

شهید اول

 5عنوان

عالمه حلّی

 5عنوان

میرداماد

 0عنوان

محقق حلّی

 3عنوان

شهید ثانی

 3عنوان
 05عنوان

با مالحظه و بررسی عناوین پرکاربرد از فقهایی که آثارشان را فاضالن و طالب و کاتبان در شهرهای مهم ایران استنساخ کرده
بودند ،میتوان به این تحلیل رسید که صرفنظر از آثار فاضل مقداد و شیخ طوسی و شیخ صدوق ـ که در آیات االحکام
واحادیث فقهی است ـ در این دوره ،بیشتر آثار فقهی پرکاربرد با استنساخهای فراوان مربوط به کتابهای مستقل فقهی علمای
متقدم همچون عالمه حلّی ،محقق حلّی ،شهید اول و کتابهای غیرمستقل و رسالههای فقهی فقهای معاصر صفویه مانند شهید
ثانی ،محقق کرکی و شیخ بهایی است .با توجه به نوپدیدبودن رسمیتیافتن مذهب شیعه در نیمة اول دورة صفوی ،فقهای این
دوره چارهای نمیدیدند که در مدارس به تدریس کتابهای فقهی علمای متقدم بپردازند و به موازات آن ،مراجعه به آن
کتابها با رشد فزایندهای مواجه شد که نتیجهاش ،کتابت نسخههای متعدد از آن کتابها بهدست فاضالن و کاتبان شد.
با افزایش مراجعه به کتاب های فقهای متقدم ،فقهای معاصر صفویه همچون شهید ثانی و محقق کرکی و شیخ بهایی دست به
دو نوع تألیف زدند :الف) کتابهایی در شرح و بسط کتابهای متقدمین در قالب شرح و حاشیه بر آنها؛ ب) رسالههای
مستقلی در موضوعات پرکاربرد برای تدریس در مدارس و رفع نیاز تودة مسلمان همچون تألیف رسالههایی در موضوعات
نماز ،روزه ،حج ،خمس و زکات ،عقود و ایقاعات ،نماز جمعه و مسئلة خراج .پس میتوان گفت فقهای نیمة اول دورة صفوی
با غور و ژرف اندیشی در آثار فقهی پیشینیان و نگاشتن شرح و حاشیه بر آن آثار از طرفی ،و تألیف رسالههای متعدد استداللی
از طرف دیگر ،رفتهرفته زمینه را برای تألیف کتابهای فقهی مستقل و استداللی بهدست فقهای دورة بعد (دورة صفوی دوم) ـ
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که تربیتیافتگان فقهای دورة نخست در مدارس علمیة تازهتأسیس این دورهاند ـ آماده کرده بودند؛ همچنانکه زمینه را برای
توسعه و گسترش فقه امامیه در جامعه آماده کرده بودند.
ب) کانونهای استنساخ دانشمندان و کاتبان در نیمۀ اول دورة صفوی
در جدول  ،5مراکز و کانونهای کتابت و استنساخ آثار فقهی در نیمة اول دورة صفوی مشاهده میشود .براساس یافتههای این
جدول ،از میان  073کتاب و رسالة فقهی تألیف و کتابتشده در نیمة اول دورة صفوی ،فقط در  18نسخه از آثار فقهی
بررسیشده ،کانون استنساخ ذکر شده است که بیشترین فراوانی استنساخ ،مربوط به مدرسه است 59 .مدرسة فعال در این
دوره ،با  85استنساخ اثر فقهی ،عالوه بر  3نظامیه 1با  3استنساخ ،با سایر کانونها فاصلة معناداری دارند که درمجموع  18مرکز
با  17استنساخ اثر فقهی هستند .فراوانی کانونهای بعدی و آثار استنساخشدة فقهی در آنها چنین است 5 :حرم با  9نسخه؛ 5
مسجد با 5نسخه؛  5منزل و خانه با  5نسخه؛  1خانقاه با  1نسخه؛  1محله با  1نسخه .جداول زیر میزان کتابت و استنساخ آثار
فقهی را در مدارس و کانونهای دیگر نشان میدهد.
جدول  -4تعدد کانونهای استنساخ آثار فقهی و فراوانی نسخههای کتابتشده
تعداد نسخههای کتابتشده در کانونهای

ردیف

نام مراکز و کانونهای استنساخ

تعداد مراکز وکانونها

1

مدرسه و نظامیه

 59مدرسه 3 ،نظامیه

3

حرم

 5حرم

 9نسخه

0

مسجد

 5مسجد

 5نسخه

5

منزل و خانه

 5منزل و خانه

 5نسخه

5

خانقاه

 1خانقاه

 1نسخه

8

محله

 1محله

 1نسخه

9

مجموع

 85عددکانون

 18نسخه

استنساخ
مدرسه 85 :نسخه
نظامیه 3 :نسخه

جدول  -5نحوة پراکندگی مدارس شیعی و فراوانی نسخههای فقهی کتابتشده
ردیف

نام کشور

1

ایران

نام شهر

نام مدرسه

مشهد رضوی

امیر یونس خواجه ،امینالدین پیرزاد ،باالسر ،پریزاد ،شاهرخ،

( 7مدرسه)

شاروجیه ،قدمگاه ،میرافضل ،یوسف خواجه

شیراز

خواجه مقصود بیکی ،رفیعیه ،رضویه ،لطفیه ،محبیه ،منصوریه،

( 7مدرسه)

میرزا علی جابر انصاری ،میرزا لطفاهلل ،نظامیه

اصفهان
( 8مدرسه)
کاشان
( 5مدرسه)
تهران
( 0مدرسه)
قزوین

جعفریه ،شاهعباس ،شیخ لطفاهلل ،عیدیه نزدیک مسجد جامع
کبیر ،مبارکشاه ،محمودشاه

تعداد آثار کتابتشده
 18نسخه
 10نسخه

 8نسخه

حسینیه ،سعید ،معینه ،معینی

 5نسخه

خواجه مقصود بیک ،شاهزاده عبدالعظیم ،فخرالدین

 0نسخه

رزم ساریه

 5نسخه

 .1نظامیهها :مدارس نظامیه در دوران سلجوقیان و بهدست خواجه نظام الملک پایهگذاری شد؛ به همین دلیل اسم این مدارس را نظامیه گذاشتند .او در
دوازده شهر مهم ،مدارس شبانه روزی تأسیس کرد .این مدارس در شهرهای بزرگ آن دوره همچون اصفهان ،نیشابور ،بغداد ،قاهره ،بلخ ،آمل و هرات
فعالیت داشتند .معروفترین نظامیههای دورة سلجوقی ،نظامیههای نیشابور و بغدادند .در این مدارس ،به آموزشهای علوم و فنون روز پرداخته میشد.
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ردیف

نام کشور

نام مدرسه

نام شهر

تعداد آثار کتابتشده

( 1مدرسه)
قم
( 1مدرسه)
3
0

آذربایجان

شماخی

(فعلی)

( 1مدرسه)

افغانستان

هرات

(فعلی)

( 1مدرسه)
قسطنطنیه

5

ترکیه

5

سوریه

8
9
1

( 1مدرسه)
دمشق
( 1مدرسه)

عراق

حلّه

(فعلی)

( 3مدرسه)
گُلکُنده

هندوستان

( 1مدرسه)

فاطمیه

 3نسخه

جاللیه

 1نسخه

نظامیه

 1نسخه

مدرسة شریفه قعریه

 1نسخه

خاتونیه

 1نسخه

صاحب الزمان ،مرسیه

 3نسخه

شاه مردم

 1نسخه

نامعلوم

سلطان ،سلطانیه ،شیخ االسالم شیخ احمدبن ابی جامع،

( 9مدرسه)

عبیدیه ،مجدیه ،مال قاضی علی ،میرافضل

 1نسخه

مبنای طبقهبندی شهرها در کشور ایران و کشورهای دیگر در جدول  ،5تقسیمات کشوری است نه تقسیمات دورة صفوی؛
زیرا برمبنای جغرافیای تاریخی دورة صفویه ،شهر هرات در آن دوره جزو ایران بوده است .عراق در کل دورة شاه اسماعیل و
نیمی از دورة شاه طهماسب و بخشی از دورة شاه عباس و شاه صفی نیز جزئی از ایران بوده است .بحرین نیز بهجز نیمة اول
صفویه ،که در چنگ پرتغالیها بوده ،در نیمة دوم کامالً جزو ایران بوده است .آذربایجان هم ،که در دورة صفوی جزو ایران
بوده ،در زمرة جمهوریهای تازهتأسیس قلمداد میشود.
با توجه به نیاز پادشاهان صفویه به گسترش فرهنگ و عقیدة شیعة امامیه پس از اعالم رسمیشدن مذهب شیعه در ایران،
اهتمام به تأسیس و راهاندازی مدارس شیعی در شهرهای بزرگ و مهم کشور از برنامههای پادشاهان صفوی در نیمة اول دورة
صفوی بود .با بررسی مراکز کتابت در نیمة اول دورة صفوی ،در میان آثار فقهی مطالعهشده ،تعداد مدارس شهرهای مشهد و
شیراز و اصفهان از فراوانی باالیی برخوردار بودند و تعداد مدارس شهرهای کاشان و تهران در رتبة بعدی و تعداد مدارس
شهرهای قزوین و قم در رتبة آخر قرار داشتند .در همة مدارس ایران و حتی مدارس کشورهای دیگر (ذکرشده در جدول ،)7
آثار فقهی فقهای مشهور امامیه و بیشتر ،کتابهایی که منبع درسی تلقی میشوند کتابت و استنساخ شدهاند.
جدول  -6نحوة پراکندگی مراکز دیگر شیعی (بهجز مدرسه) و فراوانی نسخههای فقهی کتابتشده
ردیف
1

3
0

نوع مرکز

نام مرکز

مسجد

مسجد الحرام (مکه) ،مسجد اولیاءاهلل ،مسجد خواجه بکیجان بزاز ،مسجد

( 5مسجد)

جامع قدیم (اصفهان)

حرم

حرم مطهر رضوی (مشهد) ،حرم مطهر امام حسین (کربال) ،حرم مطهر امام

( 5حرم)

علی (نجف اشرف) ،حرم عبدالعظیم حسنی (شهرری)

منزل و خانه

منزل قاضی اغلی ،منزل کمالالدین حسین شیرازی ،منزل موالنا محمد

( 0منزل و  3خانه )

سمنانی،خانة مال حاجی بابا ،خانة مال عبداهلل شوشتری (مشهد)

تعداد نسخۀ
کتابتشده در مرکز
 5نسخه
 9نسخه
 5نسخه
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5

خانقاه

خانقاه ناصرالدینبن محمدبن ابوعلی (استرآباد)

 1نسخه

5

محله

محلة بابالدشت (اصفهان)

 1نسخه

8

مجموع

 15مرکز

11نسخه

( 1خانقاه)

درمیان مراکز کتابت ذکرشده در جدول  ،8مساجد و حرمهای مطهر فراوانی بیشتری داشتهاند و در آنها آثار فقهی فقهای
مشهور مانند شهید اول ،شهید ثانی ،عالمه حلّی ،محقق حلّی ،شیخ صدوق ،شیخ طوسی ،مقدس اردبیلی و محقق کرکی و
بیشتر ،از منابع درسی کتابت شده است.
چنانکه یافتههای جدول  8نشان میدهد ،در میان کانونهای استنساخ و کتابت آثار فقهی پس از مدارس شیعی ،بیشترین
فراوانی استنساخ آثار فقهی به اماکن مذهبی مسجد و حرم تعلق دارد .این یافته نشان میدهد که مساجد و حرمهای مطهر ائمة
اطهار (علیهم السالم) در دورة صفوی بهجز کارکرد عبادی ،کارکرد آموزشی هم داشته و بهمثابة کانونهای استنساخ آثار مذهبی
و فقهی نیز فعالیت داشتهاند؛ عالوه بر آنکه در این دوره ،منازل و خانههای علما نیز درحکم کانونهای استنساخ در تولید و
کتابت آثار مذهبی و فقهی نقش داشتهاند.

نتیجهگیری
مطابق با یافتههای تحقیق نتایج زیر بهدست آمده است:
الف) با توجه به نیاز پادشاهان صفویه به گسترش فرهنگ و عقیدة شیعة امامیه پس از اعالم رسمیشدن مذهب شیعه در ایران،
اهتمام به تأسیس و راهاندازی مدارس شیعی در شهرهای بزرگ و مهم کشور از برنامههای پادشاهان صفوی در نیمة اول دورة
صفوی بود .چنانکه جعفریان ( )1097در پژوهش خود آورده ،تعداد مدارس شهرهای مشهد و شیراز و اصفهان از فراوانی
باالیی برخوردار بودند .در همة مدارس شیعی این دوران ،آثار فقهی فقهای مشهور امامیه و کتابهایی که منبع درسی تلقی
میشوند ،کتابت و استنساخ شدهاند .در میان کانونهای استنساخ و کتابت آثار فقهی پس از مدارس شیعی ،بیشترین فراوانی
استنساخ آثار فقهی به اماکن مذهبی مسجد و حرم تعلق دارد؛ یعنی مساجد و حرمهای مطهر ائمه اطهار (علیهم السالم) در
دورة صفوی بهجز کارکرد عبادی ،کارکرد آموزشی هم داشته و بهمثابة کانونهای استنساخ آثار مذهبی و فقهی نیز فعالیت
داشتهاند.
ب) شهرهای مشهد (پایتخت معنوی) و اصفهان (پایتخت سیاسی و فرهنگی) با بیشترین کتابت آثار فقهی از کانونهای مهم
استنساخ و کتابت آثار فقهی در ایران بودهاند؛ چنانکه جعفریان ( )1097نیز در تحقیق خود بدان اشاره کرده است و این
اهتمام ،به لحاظ وجود مدارس متعدد شیعی و حضور فقهای امامیة مهاجر از جبل عامل به این دو شهر بزرگ و مذهبی بوده و
منطبق با تأکید بخشی استاد ( )1070در پژوهش خود ،به دلیل نیاز آن مدارس به منابع فقهی ،فاضالن و کاتبان متعددی در این
دو شهر به کتابت آثار فقهی مورد نیاز مدارس پرداختهاند.
ج) با توجه به نوپدیدبودن رسمیتیافتن مذهب شیعه در نیمة اول دورة صفوی ،فقهای این دوره چارهای نمیدیدند که در
مدارس به تدریس کتابهای فقهی علمای متقدم بپردازند و به موازات آن ،مراجعه به آن کتابها با رشد فزایندهای مواجه شد
که نتیجهاش مطابق با گفتة جزایری (1507ق) ،کتابت نسخههای متعدد از آن کتابها بهدست فاضالن و کاتبان شد.
فقهای این دوره ،با غور و ژرف اندیشی در آثار فقهی پیشینیان و نگاشتن شرح و حاشیه بر آن آثار از طرفی ،و تألیف
رسالههای متعدد استداللی از طرف دیگر ،رفتهرفته بستر را برای تألیف کتب فقهی مستقل و استداللی بهدست فقهای دورة بعد
(دورة صفوی دوم) ـ که تربیتیافتگان فقهای دورة نخست در مدارس علمیة تازهتأسیس این دورهاند ـ آماده کرده بودند؛
همچنانکه بستر را برای توسعه و گسترش فقه امامیه در جامعه فراهم کرده بودند .بنابراین ،بیشتر آثار فقهی پرکاربرد با
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استنساخهای فراوان در دورة مطالعهشده مربوط به کتابهای مستقل فقهی علمای متقدم همچون عالمه حلّی ،محقق حلّی،
شهید اول و کتابهای غیرمستقل و رسالههای فقهی فقهای معاصر صفویه مانند شهید ثانی ،محقق کرکی و شیخ بهایی است.
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Abstract
Purpose: To evaluate the usability of the digital library of the National Library and Archives of Iran (NLAI)
based on user experience.
Method: A heuristic mixed method (convergent parallel approach) was used. To evaluate the usability of the
digital library, a multifaceted approach was adopted and various techniques were used, including usability test,
questionnaires, interview, observation, and Think-aloud protocol. Eight tasks were defined for users to identify
their path, problems and challenges, their confusion in the path, and the so-called pain points and ambiguous
words of the website. SPSS software was used for quantitative data analysis and MaxQda software for
qualitative interview data analysis. The systematic observation was carried out using Faststone and Ocam
softwares. Two groups including novice users (clients) and advanced (librarians) participated in the study.
Qualitative content analysis was used to analyze the oCam collected from interviews. In order to validate the
findings, the Methodological Triangulation method and Lincoln and Cuba criteria were used.
Findings: Paying attention to the average of tasks performed by novice users (clients) and advanced (librarians)
showed that registering a new user account took the most amount of time (more than 6 minutes). The overall
average difficulty and ease of completing tasks without separating the two groups of users showed that Task 5
with an average of 3.45 and Task 2 with an average of 3.35 were the most difficult tasks, while Task 8 with an
average of 2.25, was the easiest. Feedbacks received from novice and advanced users about the usability of
evaluation criteria of the digital library (satisfaction rate, ease of operation, ease of navigation, site attractiveness,
layout of information elements, etc.) showed that some components did not receive the average score of 3. For
example, organizing website information with an average of 1.70, and visually attractiveness with an average of
2.10 are not desirable from the point of view of advanced users. Monitoring the level of user satisfaction with
NLAI’s digital library showed that only 30% of novice users and 10% of advanced users were satisfied with
their performance on the website. Numerous problems and challenges were reported during the completion of
the tasks defined for the users. These challenges include complexity of processes (complex resource search
process; registration process complexity; and search fields), poor understanding of site tags and concepts,
arrangement of site elements, redundancy and multiplicity of options, visual appearance of the site, inappropriate
retrieval, technical issues, inconsistencies, collection, and access constraints, wasted user time, variety of
resource formats, and digital resource display.
Conclusion: Comparing the means of the two groups of novice and advanced users indicates that advanced users
spend more time performing their tasks. Paying attention to the unsuccessful attempts between the two user
groups and comparing them with each other showed that the rate of unsuccessful attempts was higher among
advanced users than novice users. Advanced users were more unsuccessful because of the strategies and
perceptions they had of the search. They naturally tended to use advanced search instead of simple search. This
perception led to an increase in the number of unsuccessful attempts, as the advanced search of the digital library
was very confusing.
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کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران براساس تجربة کاربر
اعظم نجفقلینژاد
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چکیده
هدف :ارزیابی کاربردپذیری وبگاه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران براساس تجربة کاربر.
روش :از روش آمیخت اکتشافی (طرح موازی همگرا) استفاده شد .برای ارزیابی کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال ،از رویکرد چندجانبه و تکنیکهای
مختلفی ازجمله آزمون کاربردپذیری ،پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و بلنداندیشی استفاده شد .هشت وظیفه برای کاربران تعریف شد تا مسیر حرکت
آنان ،مشکالت و چالشها ،میزان سردرگمی آنها در مسیر و به اصطالح نقاط درد و واژگان مبهم وبگاه شناسایی شود .برای تجزیهوتحلیل دادههای
کمّی از نرمافزار اسپیاساس و برای تحلیل دادههای کیفی مصاحبه از نرمافزار مکسکودا استفاده شد .مشاهدة سیستم با استفاده از دو نرمافزار فست
استون و اوکَم انجام شد .دو گروه کاربران ،شامل کاربران مبتدی (آمیخته) و کاربران پیشرفته (کتابداران) در پژوهش شرکت کردند .برای تجزیهوتحلیل
دادههای گردآوریشده از مصاحبهها ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .در راستای اعتباربخشی به یافتهها از روش زاویهبندی روششناسی و
معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شد.
یافتهها :توجه به میانگینهای انجام وظایف کاربران مبتدی و پیشرفته نشان داد ثبت نام کاربر جدید بیشترین زمان را به خود اختصاص داده است (بیش
از  6دقیقه) .میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران نشان داد وظیفة  5با میانگین  3/45و وظیفة  2با میانگین
 3/35سختترین وظایف و وظیفة  8با میانگین  ،2/25آسانترین وظیفه از دیدگاه کاربران هر دو گروه بوده است .بازخورد دریافتشده از کاربران
مبتدی و پیشرفته دربارة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال (میزان رضایتمندی ،سهولت کار ،راحتی پیمایش ،جذابیت سایت،
چیدمان عناصر اطالعاتی و غیره) نشان داد برخی از مؤلفههای کاربردپذیری ،نمرة متوسط ( )3را نیز دریافت نکردهاند؛ مثالا از دید کاربران پیشرفته،
سازماندهی اطالعات وبگاه با میانگین  1/70و جذابیت وبگاه از نظر بصری با میانگین  2/10در شرایط مساعدی قرار ندارد .رصد میزان رضایت
کاربران از وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی نشان داد صرفاا  30درصد از کاربران مبتدی و  10درصد از کاربران پیشرفته از عملکرد
خود در وبگاه اظهار رضایت کردند .طی تکمیل وظایف تعریفشده برای کاربران ،مشکالت و چالشهای متعددی گزارش شد .ازجملة این چالشها
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :پیچیدگی فرایندها (فرایند پیچیدة جستوجوی منابع ،پیچیدگی فرایند ثبتنام ،و فیلدهای جستوجو) ،درک نامطلوب
از برچسب ها و مفاهیم وبگاه ،چیدمان عناصر وبگاه ،افزونگی و تعدد گزینه ها ،ظاهر بصری وبگاه ،بازیابی نامطلوب ،مشکالت فنی ،ناهماهنگی و
یکدستنبودن  ،محدودیت مجموعه و دسترسی ،اتالف وقت کاربر ،تنوع قالب منابع و نمایش منبع دیجیتال.
نتیجهگیری :کاربران پیشرفته در انجام وظایف خود زمان بیشتری صرف کردند .توجه به تالشهای ناموفق در بین دو گروه کاربر و مقایسة آنها با
یکدیگر نشان داد میزان تالشهای ناموفق در میان کاربران پیشرفته بهنسبت کاربران مبتدی بیشتر است .کاربران پیشرفته بهسبب استراتژیها و تصوراتی
که از جستوجو داشتند بیشتر ناموفق بودند .آنان به صورت طبیعی تمایل داشتند در انجام جستوجو ،بهجای جستوجوی ساده از جستوجوی
پیشرفته استفاده کنند .همین تصور باعث میشد میزان تالشهای ناموفق آنان بیشتر شود؛ چراکه جستوجوی پیشرفتة کتابخانة دیجیتال ،آشفتگی
بسیاری داشت و یکی از دالیل باالرفتن تالشهای ناموفق در میان آنان نیز همین بود.
کلیدواژهها :کتابخانة دیجیتال ،سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،کاربردپذیری ،تجربة کاربر ،رابط کاربری
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مقدمه
هر محصولی که برای بشر ساخته شده باشد کاربری دارد و وقتی استفاده میشود ،تجربهای خلق میکند .در وب ،تجربة کاربری
بیش از هر محصول دیگری حائز اهمیت است .ویژگی مهمی که تقریباا در همة وبگاهها دیده میشود این است که محصوالت
خودیاور 1ند؛ به این معنا که معموالا نه کتابچة راهنما ،نه سمینار آموزشی و نه راهنما و نمایندهای از شرکت وجود دارد که کاربر
را در سایت هدایت کند .بنابراین ،کاربر بهتنهایی با سایت روبهرو میشود و هوش و تجربة شخصیاش یگانه راهنمای اوست.
ازاینرو ،وبگاهها و همة محصوالت تحت وب باید بهگونهای طراحی شوند که افراد با ویژگیهای متفاوت بتوانند از آن استفاده
کنند (گرت ،13۹5 ،2ص  .)20-18بررسی دریافتها و پاسخهایی که فرد درنتیجة استفاده یا استفادة پیشبینیشده از هر محصول،
نظام یا خدمت بهدست میآورد ،تجربة کاربر تعریف میشود .تجربة کاربر احساسی است که شخص هنگام برقراری ارتباط با
سیستم دارد (رجبعلیبگلو و همکاران .)13۹5 ،برداشت فرد از سودمندی ،کاربری آسان و کارایی سامانه در محدودة تجربة او قرار
میگیرد .اجزای تجربة کاربر عبارت است از طراحی تعاملی ،کاربردپذیری ،معماری اطالعات ،کاربرپژوهی و راهبرد برای محتوا
(الوانکار و همکاران13۹۹ ،الف) .اطمینان از سطح باالی کاربردپذیری و همچنین تجربة کاربری مثبت در تعامل با رابطهای
کاربری نظامهای بازیابی اطالعات بسیار مهم و حیاتی است .طراحی رابط ،اصل اساسی ارتباط میان کاربران و سیستمهای
اطالعاتی است (.)Stone, 2001
به باور گرت ،عناصر تجربة کاربری عبارت است از :استراتژی ،حوزة عمل ،ساختار ،آرایش صفحه و نما (گرت ،13۹5 ،ص .)43
پایهواساس هر تجربة کاربری موفق پاسخ به دو سؤال است :از محصول چه انتظاری میرود؟ و محصول ما چه کاربردی برای
مصرفکنندگان دارد؟ آغاز فعالیت در همة جنبههای تجربة کاربری ،پاسخ به این دو سؤال است که موجب انتخاب استراتژیِ
مناسب ،بهمنزلة یکی از عناصر مهم تجربة کاربری میشود .بنابراین ،چالش اصلی در ایجاد هر تجربة کاربری ،درک نیازمندیهای
کاربران است .برای رسیدن به این هدف ،شناخت کافی از نیازهای کاربران ضروری است .با توجه به اهمیت این الیه در تجربة
کاربری ،در این پژوهش شناخت نیازها و مشکالت کاربران در تعامل با سیستم کتابخانة دیجیتال بررسی میشود .زمانی میتوان از
الیة استراتژی به الیة حوزة عمل وارد شد که به نیازهای کاربر و اهداف محصول برای تولید محتوا و تأمین قابلیتهای محصول،
استناد شود (گرت ،13۹5 ،ص .)60آزمون کاربردپذیری محصول در درک نیازهای کاربران کمک بسیار زیادی میکند و یکی از
انبوه ابزارهایی است که میتواند شما را به هدف برساند .مورویل )2004( 3و گرت ( )2000یکی از عناصر و زمینههای مرتبط با
تجربة کاربری را کاربردپذیری محصول و ارزیابی آن میدانند.
سازمان بینالمللی استاندارد )2013( 4کاربردپذیری را «میزان استفاده از یک محصول توسط کاربران مشخص برای دستیابی به
اهداف مشخص با اثربخشی ،کارایی و رضایت در زمینه استفاده مشخص» تعریف میکند .هدف این روش ،یافتن مشکالت
کاربردپذیری محصول است و به عملیات «آزمودن بهوسیلة نمایندهای از کاربران» و «اتخاذ روشی برای توسعة محصول» اشاره
1. Self-service
2. Garrett
3. Morville
4. ISO/ TS 20282-2
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دارد (گرت ،13۹5 ،ص  .)52-51اگر یک صفحه وب یا رابط کاربری قادر به جلب رضایت کاربران خود نباشد ،در طوالنیمدت
نمیتواند موفق باشد ( .)Ali & Aasim, 2009آزمونهای کاربردپذیری به طراحان کمک میکند که بهجای نیاز ،فکر و

عالقة 1

طراحان بر نیاز و فکر و عالقة کاربران تمرکز کنند (.)Dickstein & Mills, 2000
یکی از مهمترین کارکردهای کتابخانههای دیجیتال ،بازیابی اطالعات است و از چالشهای پیش روی کتابخانههای دیجیتال،
بازیابی اطالعات الزم کاربران از میان انبوه منابع دیجیتالی است ( .)Xie, 2008اگر کاربران نتوانند از طریق ترکیبی از «مرور»،
«جستوجو» و «پرسوجو» ،آنچه را الزم دارند پیدا کنند ،سیستم شکست میخورد (.)Rosenfeld et al., 2015, 32, 38, 103
به باور علی و عاصیم )200۹( 2کاربران منبع اصلی ارزیابی و قضاوت دربارة مسائل مربوط به کاربردپذیری در حین تعامل و
استفاده از کتابخانههای دیجیتالی هستند .یکی از مشکالت کاربران سیستمها ،از تطابقنداشتن مدل ذهنی کاربران با روند انجام
فعالیتها در سیستمهای اطالعاتی نشئت میگیرد .علت اصلی این اشتباه هم اولویتدادن به مسائل فناورانه بهنسبت مسائل انسانی
و ارگونومی در چنین سیستمهای اطالعاتی است (نجفی و همکاران1386 ،؛ کاظمپور و همکاران .)13۹6 ،رجبعلیبگلو و همکاران
( )13۹5به شکاف موجود میان مدل ذهنی افراد ،بهویژه طراحان و کاربران بهمنزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش کاربردپذیری
نظامها ،تأکید دارند.
برخی اوقات ،چندین عامل باعث میشود تا تجربة کاربران در وبگاهها با شکست مواجه شود .ازجملة این عوامل میتوان به
عملکردهای تعاملی ضعیف ،کمبود اطالعات موجود در وبسایتها و طراحی پیچیدة آن اشاره کرد ( .)Sari et al., 2018وبگاه
کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران بهمنزلة کتابخانهای دیجیتال در سطح ملی مطرح است .وبگاههای کتابخانة ملی
با مجموعههای دیجیتالی و خدمات آنالین خود به مردم کشورهای مختلف ،سنین ،قومیتها و سطوح آموزشی گوناگون ،خدمات
ارائه میدهند؛ بنابراین اطمینان از سطح باالی کاربردپذیری و همچنین تجربة کاربری مثبت وبگاه مهم است (.)Alshahin, 2018
تجربة زیستة پژوهشگر بیش از یکدهه در استفادة کاربران از وبگاه این کتابخانه ،نشان میدهد کاربران در تعامل با این وبگاه
مشکالت عدیدهای دارند .پژوهشهایی هم در این زمینه انجام شده ،به تفاوت مدل ذهنی کاربران و طراحان دربارة این کتابخانه
اشاره کرده است .رجبعلیبگلو ( )13۹4طی بررسی نقشة شناختی طراحان ،کتابداران و کاربران در مطالعة نرمافزارهای کتابخانة
دیجیتال ازجمله نرمافزار کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،نقشة شناختی طراحان را پیچیدهتر از نقشة شناختی
کاربران و کتابداران عنوان کرد و بر نزدیکی این دو دیدگاه تأکید کرد .با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهشگر در این پژوهش
قصد دارد کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال سازمان را براساس «تجربه و عملکرد کاربر» در تکمیل وظایف تعریفشده برای آنان
بررسی کند و برخی چالشهای پیش روی وبگاه کتابخانة دیجیتال را برجسته سازد.
پژوهشهای مرتبطی در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجام شده است .محمداسماعیل و کاظمی کوهبنانی ( )138۹طی
پژوهشی با استفاده از شیوة ارزیابانه ،به ارزیابی مقایسهای کاربردپذیری وبسایتهای کتابخانههای ملی هشت کشوری که با ایران
مرز مشترک خاکی و آبی دارند پرداختند .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،سیاههای محققساخته بود که همة
وبسایتهای مدنظر با آن سنجیده شدند .نتایج نشان داد در کمتر از نیمی از وبسایتهای جامعة مطالعهشده ،بیش از نیمی از

1. Think/ like/ need
2. Ali & Aasim
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معیارها و مؤلفههای کاربردپذیری رعایت شده است .نوروزی و متظهری ( )13۹3در پژوهشی ،رابط کاربر صفحات وب پانزده
کتابخانة ملی دیجیتالی بهمنظور پیشنهاد معیار برای رابط کاربر کتابخانة ملی دیجیتالی ایران را بررسی کردند .پژوهش با استفاده از
سیاهة وارسی رابطهای کاربر ارزیابی شد .یافتهها نشان داد معیارهای زبان رابط ،سادگی ،و انسجام بهترتیب بیشترین ،و معیار
کنترل کاربر به کمترین میزان در کتابخانههای دیجیتالی رعایت شدهاند .معیارهای اختصاصی در بیشتر کتابخانهها رعایت نشده
است .جاللیدیزجی و همکاران ( )13۹6طی پژوهشی پیمایشی ،برای بررسی وضعیت معیارهای کاربردپذیری کتابخانههای
دیجیتالی دانشگاههای دولتی شهر تهران (سه دانشگاه تهران ،صنعتی امیرکبیر و صنعتیشریف) از یک پرسشنامه استفاده کردند.
یافتهها نشان داد از نظر معیارهای کاربردپذیری ،کتابخانههای دیجیتالی مربوط به این سه دانشگاه در وضعیت نسبتاا مطلوبی قرار
دارند .نارمنجی ( )13۹6طی پژوهشی به بررسی میزان رعایت مؤلفههای کاربردپذیری در سامانة مدیریت کتابخانههای عمومی
کشور (سامان) به روش ارزیابی مکاشفهای و براساس اصول دهگانة نیلسون پرداخت .بهمنظور این ارزیابی از چهار نفر کتابدار
کتابخانة عمومی که از تجارب الزم در اینخصوص برخوردار بودند در نقش ارزیاب استفاده شد .نتایج نشان داد در ارزیابی
کاربردپذیری وبگاه سامان ،باالترین امتیاز مربوط به مؤلفة «تطبیق بین نظام و جهان واقعی» و کمترین امتیاز مربوط به مؤلفه «کنترل
و آزادی کاربر» بود .الوانکار و همکاران (13۹۹ب) طی پژوهشی به بررسی تجربة کاربری در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانة ملی
ایران ،انتظارات و نیازهای کاربران هنگام استفاده از محتوای وب کتابخانه ملی ایران با استفاده از روشهای «پرسوجوی بافتی» و
تکمیل جمله پرداختند« .پرسوجوی بافتی» در قالب مصاحبة نیمساختاریافته و به صورت مکالمه با کاربر ،مشابه پرسشنامة برخط
روی وبگاه قرار گرفت و توسط کاربران تکمیل شد .نتایج بهدستآمده ۹ ،مقولة کلی و  48مقولة فرعی درخصوص انتظارات و
تجربههای کاربران در وبگاه بهدست داد .در خارج از کشور نیز پژوهشهای مرتبطی انجام شده است .راجرز )200۹( 1طی
پژوهشی به ارزیابی کاربردپذیری وبسایت کتابخانة اصلی پردیس سنت آگوستین دانشگاه هند غربی 2پرداخت .کاربردپذیری
اکتشافی و رهنمودهای ایزو برای ارزیابی اثربخشی ،یادگیریپذیری ،سودمندی و رضایت کاربر استفاده شدند .پرسشنامههای
خوداظهاری ،گروههای کانونی ،آزمون رسمی کاربردپذیری 3و مرتبسازی کارت برای گردآوری دادهها استفاده شد .چالشهایی
در معماری اطالعات سایت و نحوة درک کاربران و همچنین چالشهایی در طراحی رابط کاربر شناسایی شد .علی و عاصیم
( )200۹طی پژوهشی مسائل کاربردپذیری کتابخانههای دیجیتالی را بررسی کردند .نتایج نشاندهندة نارضایتی کاربران از
کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال مطالعهشده بود .نویسندگان از تکنیکهای ارزیابی کاربردپذیری برای بررسی عملکرد و خدمات
رابط کتابخانة دیجیتال ارائه کرده استفاده کردند .حلیم )201۹( 4طی پژوهشی کاردبردپذیری کتابخانة دیجیتال مبتنیبر وبسایت
کتابخانة میکروسکیل 5با استفاده از چکلیست شاخص کاربردپذیری 6را ارزیابی کرد .طی تحقیق معلوم شد  100عنصر نیازمند
ارزیابی در وبسایت وجود دارد که فقط  47عنصر قابلیت بررسی دارد و  53عنصر باقیمانده در وبسایت ارزیابیشده یافت
نشد .الغانم )201۹( 7طی پژوهشی کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال عربستان از دیدگاه دانشجویان بورسیة عربستان را ارزیابی کرد.
1. Rogers
)2. The Main Library of the St. Augustine Campus of the University of the West Indies (UWI
3. Usability test
4. Halim
5. Mikroskil
6. Usability index checklist
7. Alghanem
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نویسنده از یک ابزار جهانی برای اندازهگیری کاربردپذیری استفاده کرد .دانشجویان سعودی شرکتکننده دربرابر سطح
کاربردپذیری در رابط کتابخانة دیجیتال عربستان بیطرف بودند و سطح رضایت خوبی در بین آنها وجود داشت .کوس و
همکاران )2020( 1طی پژوهشی چگونگی واکنش انواع مختلف کاربران نهایی (دانشآموزان ،دانشجویان ،شاغالن ،سالمندان و
محققان) به وبسایتهای کتابخانهای را بررسی کردند که درمجموع نشاندهندة کاربردپذیری آن بود .پاسخها با انجام آزمون
رسمی کاربردپذیری ،ازجمله پروتکل بلنداندیشی ،تجزیهوتحلیل گزارش و پرسشنامه بهدست آمد .نتایج نشان داد گروههای
مختلف مصرفکنندة نهایی به سطوح متفاوتی از اثربخشی و کارایی دست مییابند .دالورن و پکر )2022( 2طی پژوهشی به مطالعه
اکتشافی درمورد ارزیابی کاربردپذیری و استفاده از صفحات مقاالت کتابخانههای دیجیتال پرداختند .برای این منظور ،چهار
کتابخانة دیجیتالی معروف را بررسی کردند .در این پژوهش ،برای ارزیابی کاربردپذیری این رابطهای وب ،آزمونهای ردیابی
چشم با  30شرکتکننده انجام شد .نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل نشان داد صفحات مقاالت کتابخانههای دیجیتالی عاری از
مشکالت دسترسی و استفاده نیستند.
مرور پیشینهها اهمیت ارزیابی کاربردپذیری وبگاههای کتابخانهای را بهخوبی نشان میدهد .آنچه در پژوهشهای داخل کشور
گفتنی است این است که اکثر مطالعات از روشهای کمّی و چکلیست برای ارزیابی کاربردپذیری وبسایتها استفاده کردهاند
(محمداسماعیل و کاظمی کوهبنانی138۹ ،؛ نوروزی و متظهری13۹3 ،؛ جاللیدیزجی و همکاران .)13۹6 ،گرچه برخی روشهای
کیفی نیز مدنظر بوده است (نارمنجی13۹6 ،؛ الوانکار و همکاران13۹۹ ،ب) .در پژوهشهای خارجی ،ردپای تجربة کاربری در
ارزیابی کاربردپذیری وبگاهها بیشتر دیده میشود ( .)Rogers, 2009; Kous et al., 2020; Dalveren & Peker, 2022پژوهش
حاضر تالش دارد تا با روشی ملموستر و برمبنای تجربة گامبهگام کاربر و با تعریف یکسری وظایف مشخص در وبگاه کتابخانة
دیجیتال ،جلو رود تا به این ترتیب تاریکیها و نقاط کور وبگاه بیشتر مشخص شود .هدف پژوهش ،شناسایی وضعیت عملکرد و
کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال برای کاربر و دشواریها و مشکالتی است که کاربران در حین انجام وظایف با آن مواجهاند.
پژوهش حاضر ،برای رسیدن به این هدف ،سؤاالت اساسی زیر را پاسخ خواهد داد:
 .1وضعیت کاربردپذیری سیستم کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و پیشرفته چگونه
است؟
 .2دشواریها و مشکالت کاربران در تکمیل وظایف تعریفشده در وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران
چیست؟

روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی و با روش آمیختة اکتشافی (طرح موازی همگرا) انجام شد .در این روش ،پژوهشگر با توجه به
هدف تحقیق ،دادههای کمّی و کیفی را گردآوری و آنها را بهصورت مجزا تجزیهوتحلیل میکند و در مرحلة تفسیر نتایج هر دو
رویکرد با همدیگر ترکیب میشوند .گردآوری دادهها از طریق مصاحبه ،پرسشنامه ،مشاهده و آزمون کاربردپذیری صورت
گرفت .ابتدا ضمن مصاحبه با کاربر دربارة عملکرد کتابخانة دیجیتال ،وظایفی برای او تعریف شد تا مسیر حرکت کاربران،
1 Kous

.

2. Dalveren & Peker
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مشکالت و چالشها ،میزان سردرگمی آنها در مسیر و بهاصطالح نقاط درد 1و واژگان مبهم شناسایی شود .بعد از انجام وظایف،
میزان رضایت کاربران در ارتباط با کاربردپذیری و یافتپذیری عناصر و وظایف سنجش شد .در آزمون کاربردپذیری ،پروتکل
بلنداندیشی 2یکی از بهترین تکنیکها برای تجزیهوتحلیل ساختار ذهنی و افکار کاربران هنگام تعامل با سیستم است .در انجام
وظایف تعریفشده ،از این پروتکل استفاده شد .این پروتکل ،به پژوهشگر کمک کرد تا عملکرد صحیح کتابخانة دیجیتالی را درک
کند .پژوهشگر ،کاربران را برای انجام وظایف در آزمون ،به دو گروه کاربران پیشرفته (کتابداران) و مبتدی (مراجعان) طبقهبندی
کرد .بعد از انجام وظایف ،مصاحبهای با هر دو گروه انجام شد تا برداشت و تفسیر خود را از روند انجام وظایف بیان کنند.
بنابراین ،آزمون کاربردپذیری شامل یک پرسشنامه پیشآزمون (سؤاالت جمعیتشناختی) ،فهرستی از وظایف و یک پرسشنامه
پسآزمون (ارزیابی معیارهای کاربردپذیری) بود.
جامعة پژوهش شامل کاربران کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران بودند که در دو گروه کاربران مبتدی و کاربران
پیشرفته انتخاب شدند .دیکستین و میلز )2000( 3معتقدند آزمونهای کاربردپذیری میتوانند بهطور موفقیتآمیزی با  8تا  12کاربر
انجام شوند .متناسب با روش گردآوری اطالعات ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،نمونة مدنظر در این پژوهش به  20نفر (10
نفر مبتدی و  10نفر پیشرفته) محدود شد .گروه کاربران مبتدی از دو گروه کاربران حضوری تاالر رقمی کتابخانة ملی (اعضا) و
کاربران بالقوة بیرونی (غیراعضا) انتخاب شدند .ازآنجاکه کتابخانة دیجیتال به افراد از هر زمینه و مقطع تحصیلی و در سطح ملی
خدمت میکند تالش شد از کاربران بالقوة برونسازمانی (غیراعضا) نیز برای پژوهش استفاده شود .برای انتخاب غیراعضا ،از
آرشیو پرسش و پاسخهای نرمافزار مرجع مجازی 4استفاده شد .کاربران نمونهای متشکل از پژوهشگران حوزههای گوناگون و از
شهرهای مختلف بودند که برای تأمین نیازهای اطالعاتی خود در فعالیتهای گوناگون از وبگاه استفاده میکردند .برای انتخاب
نمونة پژوهش ،شرط ورود به آزمون ،داشتن تجربة کار با کتابخانة دیجیتال بود (کاربر باید دستکم یکبار تجربة کار با کتابخانة
دیجیتال را داشته باشد) .درمورد کاربران پیشرفته ،پژوهشگر با توجه به تجربة زیستة خود ،کاربران را از کتابدارانی انتخاب کرد که
با کتابخانة دیجیتال آشنا بودند و عمدتاا با کاربران مبتدی (مراجعان حضوری و غیرحضوری) کتابخانة دیجیتال در ارتباط بودند.
بنابراین ،ده کتابدار از کتابداران ادارة کل اطالعرسانی کتابخانة ملی ایران برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.
بهمنظور انجام آزمون کاربردپذیری ،پژوهشگر هشت وظیفة مختلف را برای اجرا در کتابخانة دیجیتال طراحی کرد .پژوهشگر
تالش کرد سطوح متفاوتی از دشواری و پیچیدگی را در وظایف تعریف کند و از افراد خواسته شد تا مشکالت و چالشهای
جستوجو و نظریات خود را با صدای بلند بیان کنند .درنهایت با سنجش چند مورد ،کار پیش میرفت؛ ازجمله  )1مدتزمان
رسیدن به پاسخ (برحسب ثانیه)؛  )2کل فرایند جستوجو؛  )3پاسخ به هریک از سؤاالت.

1. Pain Points
2. Think Aloud
3. Dickstein & Mills
4. https://ask.nlai.ir/login.aspx
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پژوهشگر حین انجام وظایفِ کاربر ،رفتار و عبارات او را با دقت مشاهده کرد .مشاهدة سیستم هم با استفاده از دو نرمافزار فست
استون 1و اوکم 2انجام شد .کامپیوتر مشخصی بهمنظور انجام وظایف برای کاربران در نظر گرفته شد و از مانیتور مجزایی برای
اینکه پژوهشگر اعمال کامپیوتر را رصد کند استفاده شد .جلسات انفرادی بین  45تا  ۹0دقیقه برای هر فرد طول کشید و اخالق
پژوهش با اخذ مجوز از شرکتکنندگان برای ضبط صوتی و تصویری پاسخها و موافقت آنان رعایت شد .برخی از کاربران
غیرعضو نیز به دلیل حضور در شهرهای مختلف ،از طریق نرمافزارهای ویدئوکنفرانس (اسکایپ) در آزمون شرکت کردند .ابزار
ارزشیابی در این مطالعه هم عناصر کمّی عملکرد (زمان ،میزان دقت ،مراحل انجام وظایف) و هم معیارهای ذهنی (رضایت) را در
نظر گرفت.
برای جمعبندی و تحلیل دادههای کمّی حاصل از آزمون کاربردپذیری از نرمافزار اسپیاساس 3و برای تحلیل دادههای کیفی از
نرمافزار مکس کیودیای 4استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده از مصاحبهها ،از روش تحلیل محتوای کیفی و
مقولهبندی (سازماندهی و گروهبندی کدها) و کدگذاری (مشخصکردن کدهای اصلی و فرعی) استفاده شد .کدگذاری روشی
است که دادهها را برای تجزیهوتحلیل و تفسیر مهیا میکند (رجبعلیبگلو و همکاران .)13۹5 ،طی فرایند کدگذاری ،مفاهیم اصلی
و مقولهها از دل مصاحبهها شناسایی شد و برای هریک از واحدهای مفهومی ،کدی اختصاص یافت .براساس تشابه کدها ،آنها در
یک مقوله قرار گرفتند.
بهمنظور افزایش اطمینان به دادههای حاصل از پژوهش و تحلیل بهتر مسائل پژوهش از زاویهبندی روششناسی استفاده شد .طی
این روش ،محقق به جمعآوری گونههای متفاوت دادههای کمّی و کیفی اقدام کرد .این رویکرد برای بهدستآوردن یافتههای
مکمّل ،تکمیلی و تقویت نتایج مؤثر است (ایمان و آقاپور .)1386 ،جهت استحکام و صحت دادهها نیز از معیارهای گوبا و
لینکلن 5استفاده شد .این معیارها عبارتاند از :اعتبار ،انتقالپذیری ،اطمینانپذیری 6و تأییدپذیری( 7طباطبایی و همکاران13۹2 ،؛
عباسزاده .)13۹1 ،برای دستیابی به اعتبار ،با اختصاص زمان کافی برای جمعآوری و تفسیر دادهها از درگیری طوالنیمدت با
دادهها ،مشاهدة مستمر و کنترل خودِ اعضا و خودبازبینیهای چندینبارة محقق در فرایند جمعآوری و تحلیل داده استفاده شد.
همچنین متن کامل مصاحبهها همراه با کدگذاری اولیه و طبقات اولیه برای ارزیابی در اختیار سه نفر از متخصصان ،محققان و
اساتید رشتة علم اطالعات و دانششناسی ،که از تجربة الزم برخوردار بودند ،قرار گرفت تا نظر تخصصی و کارشناسی خود را در
زمینة تحلیل دادهها ارائه دهند .برای افزایش قابلیت انتقال یافتهها تالش شد از اصل حداکثری تنوع مشارکتکنندگان با مدارک
تحصیلی متفاوت و از شهرهای مختلف برای جمعآوری دادهها استفاده شود .همچنین با ارائة یافتههای غنی و دقیق و توصیف
جامع از تجاربی که مشارکتکنندگان گزارش کردند قابلیت انتقالپذیری باال رفت .برای اطمینانپذیری ،ضمن ثبت و ضبط تمامی

1. Faststone
2. oCam
3. SPSS
4. MaxQda
5. Guba, Lincoln
6. Dependability
7. Confirmability
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جزئیات پژوهش و مشاهده و یادداشتبرداری در تمامی گامهای کار ،نویسنده مراحل کدگذاری و نقل قولهای مشارکتکنندگان
را چندینبار بازنگری کردد .تأییدپذیری نیز از طریق مستندسازی و حفظ تمامی گامها و مستندات در فرایند پژوهش ،بازبینیهای
چندینبارة دادههای خام و متن مصاحبهها و ردوبدلکردن کدها و مقولههای اصلی و فرعی شناساییشده بین سه متخصص و
ارزیاب بیرونی حاصل شد تا توافق بر روی تصمیمگیریها تأیید شود.

یافتههای پژوهش
 70درصد کاربران کتابخانة دیجیتال مطالعهشده در این پژوهش ،حداقل مدرک کارشناسیارشد داشتند .برخی از کاربران مبتدی
(مراجعان) مشارکتکننده در این پژوهش ،عضو کتابخانه نبودند و صرفاا از امکانات وبگاه کتابخانة دیجیتال استفاده میکردند .این
افراد غیرعضو ،مدارک تحصیلی لیسانس یا پایینتر داشتند 30 .درصد کاربران مبتدی (مراجعان) اصالا به سازمان مراجعه نکرده
بودند و از راه دور ،از وبگاه کتابخانة دیجیتال استفاده میکردند .مشارکتکنندگان در پژوهش از استانهای تهران ،خراسان رضوی،
آذربایجان شرقی ،فارس و یزد بودند.
پرسش اول :وضعیت کاربردپذیری سیستم کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران از دیدگاه کاربران مبتدی و
پیشرفته چگونه است؟
هدف پژوهشگر از طرح این سؤال این بود که مشخص شود چه اندازه سیستم کتابخانة دیجیتال اهداف کاربران را برآورده میکند.
برای سنجش یافتپذیری و کاربردپذیری سامانة کتابخانة دیجیتال و همچنین بررسی تجارب و نیازهای کاربران ،پژوهشگر آزمون
کاربردپذیری را با هر دو گروه کاربران مبتدی و پیشرفته انجام داد؛ بدینمنظور هشت وظیفه برای کاربر تعریف شد .وظایف
تعریفشده بهترتیب عبارت بودند از .1 :ورود به وبگاه کتابخانة دیجیتال و ثبتنام بهمنزلة کاربر جدید؛  .2یافتن نسخة دیجیتالی

کتاب هزارویک شب ترجمة محمدعلی اصفهانی؛  .3یافتن نسخة دیجیتالی پایاننامه با عنوان بررسی تأثیر تمرین در ارتفاع بر توان
هوازی و برخی از عوامل فیزیولوژیکی مردان میانسال ،نگارش حمزه سعادتمند و پیشروی تا مرحلة استفاده از فهرست مندرجات
این پایاننامه؛  .4یافتن روزنامه حبلالمتین ،شمارة 40؛  .5یافتن هرگونه منبع دیجیتالی موجود در کتابخانه دربارة «مرتضی
مطهری»؛  .6گزارش مشکل در وبگاه؛  .7رفتن به صفحة اصلی وبگاه؛  .8گفتوگو با یک کارشناس بهصورت آنالین .پژوهشگر
آزمون کاربردپذیری را با تمرکز بر مدتزمانی که کاربران در انجام وظایف تعریفشده سپری کردند انجام داد .سپس
شرکتکنندگان هر وظیفه را با مقیاس لیکرت  1تا  5در پرسشنامهای نمرهگذاری کردند تا ارزیابی کنند که آیا یافتن آن در
معماری کنونی آسان است یا خیر .در جدول  ،1ساختار زمانی شرکتکنندگان به تفکیک کاربران در وظایف انجامشده مشاهده
میشود.
جدول  -1ساختار زمانی شرکتکنندگان مبتدی (مراجعان) در آزمون کاربردپذیری
وظایف
وظیفة 1

کاربر مبتدی
کاربر پیشرفته

حداقل زمان

حداکثر زمان

میانگین

انحراف معیار

عضویت قبلی

28

210

70/71

66/42

کاربر جدید

26۹

574

376/67

171/13

عضویت قبلی

10

120

57/33

4۹/103

کاربر جدید

285

4۹6

403/50

۹1/617
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وظایف
وظیفة 2
وظیفة 3
وظیفة 4
وظیفة 5
وظیفة 6
وظیفة 7
وظیفة 8

حداقل زمان

حداکثر زمان

میانگین

انحراف معیار

کاربر مبتدی

104

300

178/80

57/44

کاربر پیشرفته

16

270

170/10

۹8/400

کاربر مبتدی

۹2

277

166/70

57/13

کاربر پیشرفته

51

220

132/40

58/584

کاربر مبتدی

23

260

142/20

74/13

کاربر پیشرفته

37

252

132

74/۹40

کاربر مبتدی

134

338

203/20

70/10

کاربر پیشرفته

67

30۹

15۹/30

7۹/011

کاربر مبتدی

2

58

27/10

20/41

کاربر پیشرفته

5

134

47/50

3۹/238

کاربر مبتدی

2

55

18/80

17/83

کاربر پیشرفته

5

102

36/20

37/025

کاربر مبتدی

2

۹5

26/10

34/35

کاربر پیشرفته

3

10

6

2/055

درمورد وظیفة  ،1پژوهشگر از مشارکتکنندگان خواسته بود تا وارد سایت کتابخانة دیجیتال شوند یا در سایت ثبتنام کنند .هدف
پژوهشگر کشف موانعی بود که در مسیر ثبتنام کاربران وجود داشت .توجه به میانگینهای انجام وظایف نشان میدهد ثبتنام
کاربر جدید با بیش از  367/67ثانیه در بین کاربران مبتدی و با بیش از  403ثانیه در بین کاربران پیشرفته بیشترین زمان را به خود
اختصاص داده است؛ یعنی هر کاربر برای ثبتنام در یک سامانه بهطور میانگین بیش از  6دقیقه زمان صرف میکند .وظایف  5و 2
در میان کاربران مبتدی و پیشرفته ،بیشترین زمان تکمیل وظایف را به خود اختصاص داده است .در جدول  ،2تکمیلبودن یا
تکمیلنبودن وظایف تعریفشده و میزان تالشهای ناموفق در میان کاربران مشاهده میشود:
جدول  -2تکمیلبودن یا تکمیلنبودن وظایف تعریفشده و مجموع تالشهای ناموفق در اجرای وظیفه در بین کاربران مبتدی و پیشرفته
وظایف
وظیفة 1
وظیفة 2
وظیفة 3
وظیفة 4
وظیفة 5

تکمیل وظیفه

ناموفق در تکمیل

(درصد)

وظیفه (درصد)

تالشهای ناموفق

جمع

کاربر مبتدی

80

20

3

10

کاربر پیشرفته

70

30

2

10

کاربر مبتدی

60

40

10

10

کاربر پیشرفته

80

20

21

10

کاربر مبتدی

70

30

6

10

کاربر پیشرفته

۹0

10

11

10

کاربر مبتدی

۹0

10

6

10

کاربر پیشرفته

۹0

10

15

10

کاربر مبتدی

80

20

10

10

کاربر پیشرفته

۹0

10

6

10
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وظایف
وظیفة 6
وظیفة 7
وظیفة 8

تکمیل وظیفه

ناموفق در تکمیل

(درصد)

وظیفه (درصد)

تالشهای ناموفق

جمع

کاربر مبتدی

۹0

10

3

10

کاربر پیشرفته

100

0

3

10

کاربر مبتدی

100

0

0

10

کاربر پیشرفته

100

0

6

10

کاربر مبتدی

100

0

1

10

کاربر پیشرفته

100

0

0

10

مطابق جدول  ،2میزان توفیقنیافتن در تکمیل وظیفه ،در وظیفة  2در میان کاربران مبتدی ( )%40و وظیفة  3در بین کاربران پیشرفته
( )%30بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است .وظایف  6و  7و  8جزو وظایفی بودند که موفقیت تکمیل در آن بیشتر و
میزان تالشهای ناموفق در آن پایین بود .ستون تالشهای ناموفق جمع تالشهای ناموفقی است که در تکمیل وظایف کاربران
تجربه شد .پس از تکمیل وظایف از کاربران خواسته شد تا «میزان آسانی» تکمیل وظایف را در طیف پنجگزینهای تعیین کنند
(جدول .)3
جدول  -3آسانی و سختی تکمیل وظایف در میان کاربران مبتدی
وظایف

کاربران

وظیفة 1

بسیار آسان
فراوانی

آسان
درصد

فراوانی

فراوانی

وظیفة 2
وظیفة 3
وظیفة 4
وظیفة 5
وظیفة 6
وظیفة 7
وظیفة 8

متوسط
درصد

فراوانی

فراوانی

سخت
درصد

فراوانی

فراوانی

بسیار سخت
درصد

فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

کاربر مبتدی

4

40

1

10

0

0

3

30

2

20

کاربر پیشرفته

2

20

1

10

0

0

3

30

2

20

کاربر مبتدی

1

10

2

20

6

60

0

0

1

10

کاربر پیشرفته

0

0

2

20

1

10

3

30

4

40

کاربر مبتدی

4

40

2

20

1

10

1

10

2

20

کاربر پیشرفته

1

10

4

40

3

30

1

10

1

10

کاربر مبتدی

2

20

2

20

1

10

1

10

4

40

کاربر پیشرفته

3

30

0

0

2

20

2

20

3

30

کاربر مبتدی

1

10

2

20

3

30

1

10

3

30

کاربر پیشرفته

0

0

3

30

0

0

5

50

2

20

کاربر مبتدی

5

50

3

30

0

0

1

10

1

10

کاربر پیشرفته

4

40

1

10

0

0

2

20

3

30

کاربر مبتدی

7

70

0

0

3

30

0

0

0

0

کاربر پیشرفته

2

20

1

10

2

20

1

10

4

40

کاربر مبتدی

4

40

1

10

3

30

2

20

0

0

کاربر پیشرفته

4

40

1

10

3

30

2

20

0

0
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طبق جدول  ،3کاربران مبتدی تکمیل وظایف  1و  4و  5را سخت و بسیار سخت ارزیابی کردهاند .همچنین وظایف  3 ،7 ،6و 8
را آسان و بسیار آسان ارزیابی کردهاند 70 .درصد کاربران پیشرفته ،تکمیل وظیفة  2را سخت و بسیار سخت گزارش کردهاند.
 50درصد کاربران پیشرفته نیز تکمیل وظایف  1و  4و  6و  7را سخت و بسیار سخت ارزیابی کردهاند .در جدول  ،4میانگین کلی
میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران مشاهده میشود .میانگینها در طیف لیکرت (بسیار آسان= 1؛
آسان= 2؛ متوسط= 3؛ سخت= 4؛ بسیار سخت=  )5آورده شده است.
جدول  -4میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران
وظیفه 1

وظیفه 2

وظیفه 3

وظیفه 4

وظیفه 5

وظیفه 6

وظیفه 7

وظیفه 8

2/70

3/35

2/60

3/25

3/45

2/45

2/50

2/25

1/525

1/22

1/3۹

1/65

1/27

1/66

1/60

1/2۹

میانگین
انحراف معیار

طبق جدول  ،4وظیفة  5و وظیفة  2سختترین وظایف و وظیفة  8آسانترین وظیفه از دیدگاه کاربران عنوان شده است.
میانگینهای باالی  ،3دارای سختی متوسط به باال هستند .بازخورد دریافتشده از کاربران دربارة ابعاد کاربردپذیری وبگاه کتابخانة
دیجیتال در یک طیف  1تا  1( 5بدترین حالت و  5بهترین حالت) در جدول  5ارائه شده است.
جدول  -5بازخورد دریافتشده از کاربران مبتدی و پیشرفته دربارة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال
مؤلفهها

نوع کاربر

سهولت استفاده از وبگاه

مبتدی

3

پیشرفته

2/30

1/05

مبتدی

2/80

1/13

پیشرفته

1/70

1/05

مبتدی

3/30

./82

پیشرفته

2/50

./85

مبتدی

2/60

1/17

پیشرفته

2/10

0/73

مبتدی

3/60

1/26

پیشرفته

2/40

1/07

مبتدی

2/۹0

./۹4

پیشرفته

2/30

./۹4

مبتدی

3/70

1/33

پیشرفته

2/70

1/16

مبتدی

2/50

./87

پیشرفته

3/50

1/08

مبتدی

3/05

1/02

پیشرفته

2/43

./85

سازماندهی اطالعات وبگاه (چیدمان عناصر اطالعاتی در وبگاه)
اصطالحات بهکاررفته در وبگاه و برچسبگذاری
جذابیت وبگاه از نظر بصری
جبران خطاها و اشتباهات در وبگاه (خطاها)

رضایت از وبگاه
احساس گمشدن هنگام استفاده از وبگاه
پیمایش (مرور) راحت وبگاه

جمع

میانگین

انحراف معیار
./66
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طبق نتایج جدول  ،5برخی از مؤلفههای کاربردپذیری نمرة متوسط ( )3را نیز دریافت نکرده است؛ مثالا سازماندهی اطالعات
وبگاه با میانگین  1/70و جذابیت وبگاه از نظر بصری ،با میانگین  2/10از دید کاربران پیشرفته در شرایط مساعدی قرار ندارد.
جمع میانگینها در دو گروه کاربران مبتدی و کاربران پیشرفته وضعیت وبگاه را در شرایط متوسط و پایینتر از متوسط نشان
میدهد .با توجه به اهمیت باالی رضایت کاربر از وبگاه ،میزان رضایت دو گروه کاربران در جدول  6مشاهده میشود:
جدول  -6میزان رضایت کاربران مبتدی و پیشرفته از وبگاه کتابخانة دیجیتال
مؤلفه
رضایت کلی از وبگاه

مبتدی

بسیار راضی

راضی

نظری ندارم

رضایت کم

ناراضی

0

% 30

% 50

0

% 20

% 10

% 30

% 40

% 20

پیشرفته

طبق نتایج جدول  30 ،6درصد کاربران مبتدی و  10درصد کاربران پیشرفته از عملکرد خود در وبگاه کتابخانة دیجیتال اظهار
رضایت کردند.
پرسش اساسی  .2دشواریها و مشکالت کاربر در تکمیل وظایف تعریفشده در وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و
کتابخانة ملی ایران چیست؟
برای پاسخ به این پرسش ،مصاحبهها و گفتههای  20کاربر مشارکتکننده (در فرایند پروتکل بلنداندیشی) بررسی شد و پژوهشگر
نکات مشترک بین گفتههای کاربران را شناسایی کرد .دشواریها و کاستیهای تجربهشدة کاربران در کتابخانة دیجیتال در قالب 12
مقوله و  452کد خالصه شد که در جدول  7ارائه شده است:
جدول  -7دشواریها و کاستیهایی که کاربران در کتابخانة دیجیتال تجربه کردهاند
مقولهها

زیرمقولهها

فراوانی کدها

پیچیدگی

فرایند پیچیده جستوجوی منابع

36

فرایندها

فرایند ثبتنام

37

انتخاب فیلدهای جستوجو

55

درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه

۹0

چیدمان عناصر وبگاه

46

افزونگی و تعدد گزینهها

44

ظاهر بصری وبگاه

35

بازیابی نامطلوب

26

مشکالت فنی کتابخانة دیجیتال

25

ناهماهنگی و عدم یکدستی

16

محدودیت مجموعه و دسترسی

14

اتالف وقت کاربر

14

تنوع قالب منابع

8

نمایش شیء دیجیتال

6
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مقولهها

زیرمقولهها
جمع

فراوانی کدها
452

نتایج جدول  7نشان میدهد  128کد از مجموع کدها به پیچیدگی فرایندها اختصاص دارد .بیشترین مشکل مربوط به فیلدهای
جستوجوی پیشرفته در سامانة کتابخانة دیجیتال (با  55کد) گزارش شده است .درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه با
 ۹0کد و چیدمان عناصر وبگاه با  46کد در رتبههای بعدی قرار دارد .فراوانی کدها صرفاا بهمنظور تکرار مشکل بهدست کاربران
متعدد ذکر شده است .در ادامه بهصورت جزئی به مشکالت و چالشهایی که کاربران گزارش کردهاند اشاره میشود:
 .1پیچیدگی فرایندها :کاربران در این مقوله سه پیچیدگی عمده در استفاده از وبگاه کتابخانة دیجیتال را برشمردند که عبارتاند
از :فرایند پیچیدة جستوجوی منابع؛ پیچیدگی فرایند ثبتنام؛ و فیلدهای جستوجو.
 فراینده پیچیده جستوجوی منابع :مشاهدة کاربران حین انجام وظایف از پیش تعیین شده ،نکات مهمی را دربارة کاربرپسندیو فرایند جستو جوی منابع روشن کرد .یکی از مشکالت اساسی در تکمیل وظایف کاربران ،پیچیدگی و کاربرپسندنبودن
جستوجوی پیشرفته بود .سیستم پیچیدة جستوجوی پیشرفته ،شلوغبودن صفحة جستوجوی پیشرفته ،پیچیدهبودن انتخاب از
«درختوارة مستند نوعی» و ارتباطنگرفتن کاربر با آن ،دشواری حرکت در بین باکسهای جستوجو ،وجود باکسهای متعدد
جستوجو در صفحة جستوجوی پیشرفته ،ناآشنابودن کاربر با فیلدهای جستوجو ،تنوع جستوجوهای وبگاهها و تغییر
صفحه با هر نوع جستوجو ازجمله مشکالتی بود که کاربر آنها را تجربه کرد.
 فرایند ثبتنام :در مرحلة ثبتنام کاربر در سامانة کتابخانة دیجیتال ،مشکالت متعددی در «واردکردن شناسة کاربری و رمزعبور»« ،فرایند ثبتنام» و «فراموشی رمز عبور» شناسایی شد .مشکالت در این زمینه از بیاطالعی کاربر از فلسفة ورود به سایت و
ثبتنام در سامانه ،طوالنیبودن فیلدهای غیرضروری فرم ثبتنام و دوستانهنبودن فرم ثبتنام ازجمله مشکل در واردکردن تاریخ
تولد ،زمانبربودن فرایند ثبتنام ،بیاطالعی از ارتباط سامانة کتابخانة دیجیتال با ثبت احوال کشور برای احراز هویت ،عملنکردن
فراموشی رمز عبور یا تأخیر در ارسال رمز حکایت دارد.
 فیلدهای جستوجو :از مشکالتی که کاربر در جستوجوی پیشرفتة کتابخانة دیجیتال تجربه کرده میتوان به سردرگمی کاربربا فیلدهای طوالنی جستوجوی پیشرفته (حدود صد فیلد در هر منبع) و ناملموسبودن بسیاری از آنها ،بیتوجهی به فیلدهای
مهم در ترتیب آوردن آنها ،فیلدهای از پیش تعیین شده ،تغییر فیلدها با تغییر نوع منبع و پریدن کلیدواژه با تغییر فیلد جستوجو
اشاره کرد.
 .2درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه :استفاده از اصطالحات تخصصی کتابداری در وبگاه ،واژههای ناملموس و
انتزاعی و نبود توضیحات کافی دربارة برچسبها ،نبود راهنمای جامع در این زمینه ،پرداختن به جزئیات بیشتر ،تفکیک جزئی
منابع و پیچیده جلوهدادن وبگاه ازجمله مشکالتی بود که باعث میشد کاربر تجربة مطلوبی از پیمایش وبگاه نداشته باشد.
 .3چیدمان عناصر وبگاه :همراستانبودن عناصر اطالعاتی وبگاه (ازجمله خانه و راهنما) و پراکندگی و فراوانی گزینهها ،شلوغی
صفحة اصلی و غیرضروری و اضافیبودن عناصر آمده در صفحة اصلی از دید کاربر عادی ،استفادهنکردن از اصول تجربة کاربری
ازجمله اصل تقطیع و سادهسازی در آوردن منوهای صفحة اصلی ،کمرنگبودن اولویت و برجستگی عناصر مهم ،مانور وبگاه بر
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فهرستکردن انواع منابع در قالب «درختوارة مستند نوعی» ازجمله مشکالتی بود که کاربران دربارة چیدمان عناصر اطالعاتی در
وبگاه گزارش کرده بودند.
 .4افزونگی و تعدد گزینهها :ازجمله عناصری که در وبگاه وجود داشت ،اما کاربری مطلوب نداشت عبارت بود از :جستوجوی
تمام متن یا درونمتنی ،گزینة «دانلود» برای کاربران راه دور ،ثبت منابع ،گزینههای «جستوجو ،شناسنامه و نشانهگذاری» در
مرحلة نمایش منبع دیجیتال ،گزینههایی همچون «پربازدیدها» و «تازهها» در صفحة اصلی ،گزینههای «گالری ،لیست ،جدول و
گراف» در نمایش نتایج جستوجو ،وجود گزینههایی همچون «وضعیت اعتبارسنجی معتبر و منسوخ» در جستوجو ،آوردن
فیلدهایی مثل «انتخاب فرمت ،برنامة کاربردی ،مدل چندبخشی ،متنی ،ویدئو و چمیکال» در انتخاب فرمت و قالب منبع.
 .5ظاهر بصری وبگاه :ظاهر بصری و زیبایی وبگاه ،که گاهی در کیفیت استفادة کاربران نیز تأثیر میگذاشت ،عبارت بود از :تغییر
رنگ برخی از گزینهها بعد از یک بار استفاده (گزینة «از ما بپرسید») ،کوچکبودن فونت گزینهها و ترکیب رنگ نامناسب آنها،
حضور منوها در زمینة هاشورخورده و شطرنجی در صفحة اصلی ،آلودگی بصری چرخش تصاویر در صفحة اصلی ،مشکل
کدنویسی برخی گزینهها ،شلوغی و جذابیت کم صفحة اصلی از نظر بصری.
 .6بازیابی نامطلوب :از دیگر مشکالتی که کاربران مطرح کردهاند ،بازیابی نامطلوب منابع طی جستوجو ،بالتکلیفی برخی از
منابع دیجیتال در سامانه و نبودن منبع دیجیتال منتسب به اطالعات کتابشناختی آنها و بازیابی نامطلوب جستوجوی تمام متن
گزارش شد.
 .7مشکالت فنی کتابخانة دیجیتال :مشکل سامانة کتابخانة دیجیتال در ارسال پیام فراموشی رمز عبور ،پریدن کلیدواژهای که کاربر
در باکسهای جستوجوی پیشرفته با تغییر فیلد جستوجو وارد کرده ،تغییر فونت برخی گزینهها با کلیک بر روی آن ،مشکل
حرکت در بین باکسهای جستوجو ازجمله مشکالت فنی است که کاربران گزارش کردهاند.
 .8ناهماهنگی و یکدستنبودن :از جمله مشکالتی که کاربران در این زمینه گزارش کردهاند عبارتاند از :تنوع قالبهای نمایش
منابع در سامانه (ورد ،پی.دی.اف ،.اسکن و غیره) ،تفاوت ویرایشهای متفاوت نرمافزار ورد در نمایش فایلها ،تأثیر نوع کیبورد و
تایپ کلیدواژه در سیستمهای متفاوت تاالر رقمی در میزان نتایج بازیابیشده ،تأثیر نوع مرورگری که کاربر برای نمایش منبع
استفاده میکند ،و فعالبودن برخی منوها برای کاربران بیرونی بدون کاربری خاص (از جمله گزینة «دانلود»).
 .9محدودیت مجموعه و دسترسی :محدودیتهای دسترسی و مجموعة دیجیتال ،نبود ارادة کافی برای گردآوری مجموعههای
دیجیتال ،کمبود پایاننامههای دانشگاههای دولتی بهنسبت دانشگاههای آزاد از جمله مشکالتی است که کاربران گزارش کردهاند.
 .10اتالف وقت کاربر :زمانبربودن و روشننبودن بسیاری از فرایندهای انجام کار در وبگاه؛ ازجمله فراموشی رمز عبور ،سفارش
و درخواست بخشی از منبع ،مشکل تعامل سریع در پشتیبانی وبگاه ،اتالف وقت در تورق منبع و نمایش منبع از مهمترین
مشکالتی بود که کاربران بیان کردند.
 .11تنوع قالب منابع :از دیگر مشکالتی که کاربران مکرر مطرح کردهاند نبود وحدت فرمت و قالب منابع ارائهشده در وبگاه
( )Image ،Tif ،Wordاست که بالتکلیفی و استفاده از منابع را برای کاربران راه دور با مشکل مواجه میکند.
 .12نمایش منبع دیجیتال :نبود ممیزی نهایی و کنترل کیفی دقیق منبع دیجیتال ،لزوم اسکرول متعدد برای نمایش یک صفحه در
صفحه نمایش ،مشکالت نمایش و تورق منبع و نیز گزینههای متعدد بالتکلیف (جستوجو و فهرست و نشانهگذاری) در صفحه
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نمایش که عمل نمیکنند ،از مشکالتی است که کاربران گزارش کرده بودند.
در کنار مشکالت مطرحشده دربارة وبگاه کتابخانة دیجیتال ،مشارکتکنندگان ویژگیهای مثبت متعددی را ذکر کردند؛ ازجمله
ملیبودن وبگاه ،اعتماد به محتواهای وبگاه و ارزشمندبودن محتوای ارائهشده ،حذف موانع فیزیکی و امکان استفاده برای کاربران
راه دور ،مقرونبهصرفه بودن ،سرعت در پاسخگویی خدمات مرجع مجازی و قویبودن جستوجوی ساده بهنسبت جستوجوی
پیشرفته.

بحث و نتیجهگیری
پژوهشگر در پژوهش حاضر از روش آزمون کاربردپذیری برای آزمون تجربة کاربر در استفاده از سیستم کتابخانة دیجیتال سازمان
اسناد و کتابخانة ملی ایران با تعریف برخی وظایف مهم استفاده کرد .پژوهشگر آزمون کاربردپذیری را با تمرکز بر زمانی که
کاربران در انجام وظایف تعریفشده سپری کردند انجام داد.
توجه به میانگینهای انجام وظایف کاربران مبتدی و پیشرفته نشان داد ثبتنام کاربر جدید بیشترین زمان را به خود اختصاص داد؛
یعنی هر کاربر برای ثبتنام در یک سامانه بهطور میانگین بیش از  6دقیقه زمان صرف میکند که به نظر میرسد مدتزمان زیادی
است .مقایسة میانگین های دو گروه کاربران مبتدی و پیشرفته مبین این واقعیت است که کاربران پیشرفته در انجام وظایف خود
زمان بیشتری را صرف کردند .توجه به تالشهای ناموفق در بین دو گروه کاربر مبتدی و پیشرفته و مقایسة آنها با یکدیگر نشان
داد میزان تالشهای ناموفق در میان کاربران پیشرفته (کتابداران) بهنسبت کاربران مبتدی بیشتر بود (بهویژه در وظایف  2و  3و .)4
پژوهشگر نیز در مرحلة مشاهدات خود در حین اینکه کاربران وظایفشان را تکمیل میکردند به این نکته رسید که کاربران پیشرفته
(کتابداران) بهسبب استراتژیها و تصوراتی که از جستو جو داشتند بیشتر ناموفق بودند .کتابداران تمایل داشتند در انجام
جستوجو ،بهجای جستوجوی ساده از جستوجوی پیشرفته استفاده کنند .همین تصور ،باعث میشد میزان تالشهای ناموفق
آنها بیشتر شود؛ چراکه جستوجوی پیشرفتة کتابخانه دیجیتال آشفتگی زیادی داشت و یکی از دالیل باالرفتن تالشهای ناموفق
در میان کتابداران نیز همین بود .برخی از کاربران هنگام فیلترکردن جستوجوی خود مشکل پیدا میکردند و گیج میشدند .برخی
از کاربران نیز به دلیل پیچیدگی جستوجوی پیشرفته قادر به تکمیل وظیفه نبودند .در پژوهش علی و عاصیم ( )200۹نیز تا
مرحلهای که کاربران عبارت پرسوجو را در قسمت جستوجو جایگذاری میکردند و همچنین یافتن دادهها بسیار خوب بود،
اما وقتی دانشجویان به صفحة فیلتر و مرتبسازی نتایج میرفتند ،گیج میشدند.
میانگین کلی میزان سختی و آسانی تکمیل وظایف بدون تفکیک دو گروه کاربران نشان داد وظیفة  5و وظیفة  2سختترین
وظایف و وظیفة  8آسانترین وظیفه از دیدگاه کاربران هر دو گروه بوده است .بازخورد دریافتشده از کاربران مبتدی و پیشرفته
دربارة معیارهای ارزیابی کاربردپذیری وبگاه کتابخانة دیجیتال (میزان رضایتمندی ،سهولت کار ،راحتی پیمایش ،جذابیت سایت،
چیدمان عناصر اطالعاتی و غیره) نشان داد برخی از مؤلفههای کاربردپذیری ،نمرة متوسط ( )3را نیز دریافت نکردهاند؛ مثالا
سازماندهی اطالعات و جذابیت وبگاه از نظر بصری از دید کاربران پیشرفته در شرایط مساعدی قرار ندارد .در این میان ،سهولت
استفاده از وبگاه ،پیمایش راحت در وبگاه و دیگر مؤلفهها نیازمند واکاوی و بررسی است .جمع میانگینها در دو گروه کاربران
مبتدی و پیشرفته ،وضعیت وبگاه را در شرایط متوسط و پایینتر از متوسط نشان داد .در پژوهش محمداسماعیل و کاظمی
کوهبنانی ( )138۹برخالف پژوهش حاضر ،در کمتر از نیمی از وبسایتهای جامعة مطالعهشده ،بیش از نیمی از معیارها و
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مؤلفههای کاربردپذیری رعایت شده بود .در پژوهش جاللیدیزجی و همکاران ( )13۹6نیز یافتهها نشان داد از نظر معیارهای
کاربردپذیری ،کتابخانههای دیجیتالی مربوط به سه دانشگاه مطالعهشده در وضعیت نسبتاا مطلوبی قرار دارند .به اعتقاد علی و
عاصیم ( ،)200۹استفاده از سیستم کتابخانة دیجیتال باید آسان باشد تا عالقة کاربران را هنگام دسترسی به صفحة وب و منابع
کتابخانه افزایش دهد.
رصد میزان رضایت کاربران از وبگاه کتابخانة دیجیتال نشان داد  30درصد کاربران مبتدی و  10درصد کاربران پیشرفته از عملکرد
خود در وبگاه اظهار رضایت کردند .با توجه به ملیبودن وبگاه ،این درصد آمار مناسبی نیست و زنگ خطری برای دستاندرکاران
این سامانه بهشمار میرود .در پژوهش علی و عاصیم ( )200۹نیز بین  5تا  7درصد کاربران هنگام استفاده از کتابخانة دیجیتالی
بی.تی.اچ 1کامالا راضی بودند و درصد کاربرانی که از این امر رضایت کامل داشتند بسیار کم بود .در پژوهش القانم ( ،)201۹سطح
رضایت خوبی در بین انواع کاربران وجود داشت.
طی تکمیل وظایف تعریفشده برای کاربران ،مشکالت و چالشهای متعددی گزارش شد؛ ازجملة این چالشها میتوان به
پیچیدگی فرایندها ،درک نامطلوب از برچسبها و مفاهیم وبگاه ،چیدمان عناصر وبگاه ،افزونگی و تعدد گزینهها ،ظاهر بصری
وبگاه ،بازیابی نامطلوب ،مشکالت فنی کتابخانة دیجیتال ،ناهماهنگی و یکدستنبودن ،محدودیت مجموعه و دسترسی ،اتالف
وقت کاربر ،تنوع قالب منابع و نمایش منبع دیجیتال اشاره کرد .برخی از مشکالت و چالشهای پژوهش حاضر با سایر پژوهشها
همراستاست .در پژوهش الشاهین )2018( 2کاربران مشارکتکننده معتقد بودند برخی از کلمات کلیدی برای دسترسی به
اطالعات ،کمی نامشخص بودند .نماد جستوجوی پیشرفته کوچک بود و یکی از اولین چیزهایی که کاربران خواستار رؤیت آن
در صفحة اصلی وبسایت بودند ،ناحیة جستوجو بود .اضافه بار اطالعاتی در صفحات وبسایتهای کتابخانههای ملی یکی از
مشکالتی بود که کاربران گزارش کرده بودند .به اعتقاد ایشان ،طراحان نباید سعی کنند همهچیز را در صفحة اصلی ذکر کنند .در
پژوهش راجرز ( )200۹نیز چالشهایی در معماری اطالعات سایت و نحوة درک کاربران و همچنین چالشهایی در طراحی رابط
کاربر شناسایی شد .یکی از چالشهایی که کاربر تجربه کرده برچسبهای مبهم و گمراهکننده بود.
به باور اسچال )2014( 3برای کاربران بسیار مهم است که بتوانند بهسرعت راههای اصلی حرکت در وبگاه و استفاده از رابط را
تشخیص دهد .به باور ایشان ،ساختارهای پیچیدة پیمایش میتواند کاربران را گیج و گمراه کند .هرچه تعداد گزینهها بیشتر باشد،
تصمیمگیری سختتر میشود .قانون هیکس 4میگوید وجود گزینههای اضافی ،نیاز به زمان را برای انتخاب افزایش میدهد .با
اصل سادهسازی محتوا در وبگاه ،تجربة کاربری بهبود مییابد (الوانکار و همکاران13۹۹ ،ب) .در پژوهش علی و عاصیم ()200۹
اندازه و فونت متن نمایش داده شده در صفحة وب کتابخانة دیجیتال بسیار کوچک گزارش شد و اکثر کاربران از خواندن متن
احساس راحتی نمیکردند .در پژوهش راجرز ( )200۹مشابه پژوهش حاضر ،عناصر و برچسبهایی در صفحة اصلی خودنمایی
میکرد که مشارکتکنندگان از آنها استفاده نمیکردند .به باور اسچال ( )2014طراحی بصری عناصر پیمایش در ایجاد معماری
1. BTH: Blekinge Tekniska Högskola
2. Alshaheen
3. Schall
4. Hicks Law
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اطالعات بصری بسیار مهم است .اغلب کاربران فقط چند ثانیه وقت صرف میکنند تا همة عناصر صفحه را در اختیار بگیرند .در
عرض چند ثانیه ،آنها نقشة ذهنی از رابط ایجاد میکنند .در این مدت کوتاه ،عناصری که از نظر بصری بسیار برجستهاند بیشترین
توجه را به خود جلب میکنند .در طرح باورپذیری وبگاه استنفورد 1مشخص شد مهمترین عامل تعیینکنندة اعتماد یا بیاعتمادی
افراد به وبگاهها ،ظاهر وبگاه یعنی سیمای حرفهای و طراحی مناسب آن بود (بتلی 13۹4 ،نقل در تیدول .)2006 ،2به اعتقاد علی و
عاصیم ( )200۹زمان عاملی بسیار مهم است و اهداف کاربر باید به موقع برآورده شود.
با توجه به وضعیت کاربردپذیری و مشکالتی که کاربران گزارش کردهاند ،راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
برچسبهای کاربرپسندتر :کاربرپسندی واژههای موجود در وبگاه و ممنوعیت استفاده از واژههای تخصصی ،پیچیده و مبهم
تاحدودی میتواند تعامل کاربران با وبگاه را بهبود بخشد.
سادگی و کاربرپسندی :سادگی و کاربرپسندی وبگاه و امتناع از حجم زیاد اطالعات و شلوغی صفحات وبگاه ،سادهسازی فرایند
ثبتنام ،تأکید بر استقالل کاربر در استفاده از وبگاه ،تأکید بر سادگی دستهبندیها و تفکیک منابع و پرهیز از تشریفات و جزئیات
غیرضروری ،حذف و یا غیرفعالکردن گزینههای غیرکاربردی ،لزوم رفع موانع و مشکالت فنی سامانه برای استفادة مطلوب
ضروریاند.
جذابیت بصری :جذابیت صفحات وب در اولین برخورد و مواجهة کاربر نقش تعیینکنندهای دارد .جذابیت بصری وبگاه مطابق با
منطق و هدف وبگاه ،استفاده از اصول سادهسازی و تقطیع در نمایش من وها برای جلوگیری از شلوغی صفحات ،برجستگی
منوهای مهم و کاربردی و استفاده از ترکیب رنگ و فونت مناسب و چیدمان منطقی منوها میتواند نظر و توجه کاربران را جلب
کند.
راهکار مهم دیگر ،که توسعهدهندگان وب ،مدیران ارشد و متخصصان اطالعات باید در نظر بگیرند ،آموزش کاربردپذیری برای
کارکنان و کاربران است .افزایش آگاهی متخصصان علم اطالعات در زمینة ویژگیهای رابط کاربر وبگاهها از طریق برگزاری
دورههای آموزشی برای همکاری بهتر با طراحان وبگاه به کیفیت آن یاری میرساند.

قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران است که به بررسی ابعاد مختلف
وبگاه کتابخانة دیجیتال سازمان پرداخته است .یکی از فازها ،ارزیابی کاربردپذیری کتابخانة دیجیتال براساس تجربة کاربر بوده
است .از همة دستاندرکاران کتابخانة دیجیتال ،کتابداران و کاربرانی که در ثمررسیدن این مقاله سهیم بودهاند قدردانی میشود.
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خدمات کتابخانهای .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.64-52 ،)2(31 ،
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Abstract
Purpose: To discuss the methodology and relationships among concepts for designing and creating ontology of
children and young adults as a basic technology for realization of Semantic Web .
Method: Conceptual design of ontology was done using the methodology based on the concepts and
relationships in ASKA thesaurus (Thesaurus of Kanoon-e Parvaresh-e Fekri Koodakan va Nojavanan). The face
and content validity of the conceptual structure was confirmed by experts at the National Library using Delphi
method. The tool used to build the Protégé of the software is version 5.5.0
Findings: The ontology of Children and Young adults could consist of 12 main classes (education, literature,
communication, history, social sciences, Information science & Computer, religion, psychology, linguistics,
science and technology, philosophy, Arts and recreation). Four types of interpretive attributes (1- Definition, 2Synonyms 3- Equivalent to, 4- Notes) are used. Our suggested ontology includes 42 types of object attributes (1Instrument for, 2- Executed by, 3- Executes, 4- Evaluates, 5- Is Used of, 6- Uses, 7- Has kind, 8- Is part of, 9Based on, 10- Checked in, 11- Taken from, 12- Held in, 13- Founder, 14- Has negative influence, 15- Supporter,
16- Is a related field of, 17- Has skill, 18- Is Method of, 19- Is a time for, 20- Is a measure of, 21- Includes, 22Has symptom, 23- Provider, 24- Accessible by, 25- Is low of, 26- Prevents from, 27- Is affected by, 28- Opposite
to, 29- Execution place, 30- Operation place, 31- Phase of, 32- Studies, 33- Is concept of, 34- Beneficial for, 35Is effective on, 36- Caused by, 37- Is sign of, 38- Is theory of, 39- Is a kind of, 40- Is a, 41-Collaboration with,
42- Has Property). Of these properties, one symmetric and four are Transitive. Six of relationships are Inverse.
Sixteen types of data properties (1- Uses, 2- Abbreviated, 3- Created by, 4- Used for, 5- Date of creation, 6- Date
of holding, 7- Date of establishment, 8- Date of birth, 9- Date of death, 10-Has Kind, 11- Are treated, 12Including services, 13- Symptoms, 14- Causes, 15- Accessible from the source, 16- Another name) and 214
samples are listed.
Conclusion: Thesaurus is an appropriate tool for compling ontological concepts and terms. Children and young
adults’ ontology is capable to be an efficient tool for knowledge representation. It can be used in the design of
information systems, as well as a basis for development of future terms and concepts.
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چکيده
هدف :تبیین روششناسي و روابط موجود میان مفاهیم برای طراحي و ایجاد هستينگاری کودکان و نوجوانان بهمنزلة یکي از فناوریهای پایهای تحقق
وب معنایي است.
روش :طراحي مفهومي هستينگاری با استفاده از روش مثآنتولوژی براساس مفاهیم و روابطط موجطود در اصطالال نامطة اصطکا (اصطالال نامطة کطانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان) انجام شد .روایي صوری و محتوایي ساختار مفهومي این هستينگطاری را متخصصطان حطوزة کودکطان و نوجوانطان
کتابخانة ملي با استفاده از فن دلفي تأیید کردند .ابزار استفادهشده برای ساخت هستينگاری ،نرمافزار پروتژه ویرایش  5.5.5است.
يافتهها :نتایج نشان ميدهد که هستينگاری کودکان و نوجوانان در دوازده کالس اصلي (آموزشوپرورش ،ادبیات ،ارتباططات ،تطاری  ،علطوم اجتیطاعي،
علم اطالعات و رایانه ،دین ،روانشناسي ،زبانشناسي ،علوم و فناوری ،فلسفه ،هنر و سرگرمي) تشکیل شده و در آن چهطار نطوو ویژگطي تفسطیری (.1
تعریف؛  .2مترادف؛  .3معادل است با؛  .4یادداشت) بهکار رفته است .این هستينگاری شامل  42نوو ویژگطي شطي ( .1ابطزاری اسطت بطرای؛  .2اجطرا
ميشود توسط؛  .3اجرا ميکند؛  .4ارزیابي ميکند؛  .5استفاده ميشود در؛  .6استفاده ميکنطد از؛  .7انطواعي دارد؛  .8بخشطي اسطت از؛  .9براسطاس؛ .15
بررسي ميشود در؛  .11برگرفته است از؛  .12برگزار ميشود در؛  .13پایهگذار؛  .14تأثیر منفي دارد؛  .15حامي؛  .16حوزة مرتبالطي اسطت از؛  .17دارای
مهارت؛  .18روشي است برای؛  .19زماني است برای؛  .25سنجهای است از؛  .21شامل؛  .22عالئم دارد؛  .23فراهمکننده؛  .24قابطل دسطترس از طریطق؛
 .25قانوني است از؛  .26مانع ميشود از؛  .27متأثر است از؛  .28متضاد؛  .29محل اجرا؛  .35محل ساخت؛  .31مرحلهای است از؛  .32مالالعطه مطيکنطد؛
 .33مفهومي است از؛  .34مفید است برای؛  .35مؤثر است در؛  .36ناشي است از؛  .37نشانهای است از؛  .38نظریهای است در؛  .39نوعي اسطت از؛ .45
هست یک؛  .41هیکار با؛  .42ویژگي دارد) است .از این ویژگيها ،یک ویژگي متقارن و چهار ویژگي گذرا (متعدی) است .شش مورد از روابط ،راباله
معکوس دارند و هیچنین شامل شانزده نوو ویژگي داده ( .1استفاده ميکند از؛  .2اختصار؛  .3ایجادشده توسط؛  .4بهکار ميرود برای؛  .5تطاری ایجطاد؛
 .6تاری برگزاری؛  .7تاری تأسیس؛  .8تاری تولد؛  .9تاری وفات؛  .15دارای انواو؛  .11درمان ميشود؛  .12شامل خدمات؛  .13عالئم؛  .14علطل؛ .15
قابل دسترس از منبع؛  .16نام دیگر) است که  214نیونه در آن قید شده است.
نتيجهگيری : :اصالال نامه ابزاری مناسب برای گردآوری مفاهیم و اصالالحات هستينگاری است ،هستينگاری کودکان و نوجوانان ميتواند ابزار مفیطد
و کارآمد بازنیون دانش در طراحي نظامهای اطالعاتي برای کودکان و نوجوانان و مبنایي برای گسترش و توسعة اصالالحات و مفاهیم آتي باشد
کليدواژهها :هستينگاری کودکان و نوجوانان ،اصالال نامة اصکا ،تبدیل اصالال نامه ،روششناسي مثآنتولوژی ،نرمافزار پروتژه

نوع مقاله :پژوهشي
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مقدمه
به موازات رشد دانش و افزایش منابع دانش ،اصول و ابزار سازماندهي و اشاعة دانش نیز تکامل یافته است .تکامل اصول و
ابزار سازماندهي و درنهایت ظهور فناوریهای جدید سازماندهي دانش ،سهولت دسترسي کاربران را به منابع دانشي فراهم
ساخته است .هماکنون سازماندهي دانش بشری ،بهمنزلة یک اصل پذیرفته و در طول زمان ،بر اهییت آن افزوده شده است.
در دهههای گذشته ،ابزارهای سنتي از قبیل اصالال نامهها ،سرعنوانهای موضوعي و ردهبندیها بهمثابة ابزارهای سازماندهي
استفاده شده است .اما به تازگي در وب جهانگستر ،که به سیتوسوی وب معنایي ميرود ،ابزارها و شیوههای سازماندهي
ذخیره و بازیابي دانش مانند استفاده از هستينگاریها جایگزین ميشود.
لغتنامة پویای اکسفورد هستينگاری را اینگونه تعریف ميکند« :مجیوعه مفاهیم و دستهبندیها در یک حوزه یا دامنه که
ویژگيها و روابط بین آنها را نشان ميدهد» (.)Gruninger & Fox, 1995
استفادة هستينگاریها به ارائة واژگان مفهومي استاندارد ،تسریع بازیابي برای پرسوجوها و قابلیت استفادة مجدد در
پایگاههای دانش منجر ميشود و هیة این موارد ،تسهیل اشتراکگذاری و هیکاری در نظامهای اطالعاتي را در پي دارد
( .)Ozsu & Liu, 2018روشهای سازماندهي مبتنيبر معنا با استفاده از ابزارهای معنایي نظیر هستينگاریها ،تبادل
ميشوند و بازیابي اطالعات گسترده را بهطور کارآمد و کاربرمدار امکانپذیر ميکنند.
هستينگاری واژگان و مفاهیم مشترک استفادهشده برای توصیف و ارائة یک حوزه از دانش را معین ميکند و ميتواند مبنایي
برای سازماندهي و مدیریت دانش در حوزهای خاص باشد .باوجوداین ،ساخت هستينگاری کاری دشوار و زمانبر است.
بهمنظور تسهیل و سرعتبخشیدن به این امر ،ميتوان از منابع دیگر دانش ،نظیر اصالال نامهها استفاده کرد .اصالال نامه منبع
دانشي است که متخصصان موضوعي سازماندهي کردهاند و حاوی اصالالحات یک حوزه و روابط معنایي میان این
اصالالحات است .هیچنین روابط معنایي (اعم /اخص) ،که در اصالال نامه موجود است ،این امکان را ميدهد که ساختار
سلسلهمراتبي الزم برای هستينگاری ایجاد شود .ازاینرو ،منبع مناسبي برای ساخت هستينگاری بهشیار ميآید (حسیني
بهشتي و اژهای.)1394 ،
روابط در اصالال نامهها به سه رابالة همارزی ،سلسلهمراتبي و همبسته (مرتبط) محدود شده است و هیین امر سبب شده که
روابط معنایي میان مفاهیم در اصالال نامهها کاستيها و نارسایيهایي داشته باشد و بازیابي مفاهیم با مشکالتي هیراه شود.
بسیاری از روابالي که با عنوان همبسته در اصالال نامه ارائه شدهاند از نوو روابط «جز به کل»« ،جنس و ماده»« ،علت و
معلول»« ،فرایند»« ،متضاد»« ،عیل و عکسالعیل»« ،مالک و میلوک» و بسیاری موارد دیگرند که بهسادگي ميتوان با بیان
ارتباط دقیق آنها ،روابط در اصالال نامههای موجود را غنيسازی کرد (صنعتجو.)1384 ،
غنيسازی اصالال نامه ،که رویکرد هستيشناسانه به زبان دارد ،برای محیطهای شبکهای و پایگاههای اطالعات تخصصي،
ضین محققساختن امکان سازماندهي اطالعات هیراه با حفظ دقت معنایي ،1به اثربخشي نظام در بازیابي اطالعات مرتبط
برای کاربر نهایي منجر ميشود؛ بنابراین در چنین نظامهایي باید ساختار مفهومي زبان جایگزین ساختار موضوعي شود.
اثربخشي نظامهای مفهومي بهنسبت نظامهای موضوعي در بازیابي اطالعات ،از تعریف روابط بین عناصر تشکیلدهندة نظام
ناشي است .با تعریف روابط بین اشیا و روابط بین ویژگيها ،روابط مفهومي شکل ميگیرند (فلبر .)1381 ،تعریف اینگونه
روابط ،باعث ميشود زبان بهکاررفته در نظام ذخیره و بازیابي ،به نظام زبانيِ مستقلي از متنهای ذخیرهشده در نظام بدل
شود و فهییدن مفهوم واژه برای رایانه ،به متن وابسته نباشد و نظام با ردگیری پیوندهای تعریفشده برای هریک از واژهها،
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امکان دریافت معني واژه را بهصورت مستقل از متن و فقط وابسته به نظام زباني خود (هیچون اصالال نامه) داشته باشد.
درحالي که در نظامهای موضوعي یا واژگاني مانند فهرست لغات ،مفهوم هریک از واژهها به متن وابسته است .وابستگي
مفهوم واژهها به متن و ساختار جیله فهم موضوعي مدارک اطالعاتي بهصورت هوشیند از طریق رایانه را دشوار ميسازد و
درنتیجه تعداد زیادی از مدارک بازیابيشده در جستوجوهای کلیدواژهای ،از دایرة مفهومي نیاز کاربر فاصله ميگیرند

(زندی روان.)1387 ،
در آغاز قرن  ،21مالالعات متعددی در زمینة بررسي روشهای غنيسازی و بهبود ساختار اصالال نامه و طراحي ابزارهای
نوین دانش مانند هستينگاریها انجام شد .این امر موجب شد که کاستيهای موجود در اصالال نامهها برطرف شود و
بازیابي دانش بهبود یابد و الگوی مفهومي غنيتری از حوزة موضوعي ارائه شود .تودهوپ 1و هیکاران ( )2551در مالالعات
خود به گسترش و غنيسازی روابط مرتبط در اصالال نامه پرداختند و تأثیر مثبت آن را در بازیابي ماللوب مفاهیم به اثبات
رساندند.
2

3

4

چان و ونلین ( )2554در بررسي خود ،بخشي از اصالال نامة کشاورزی چیني را با استفاده از نرمافزار کاون به
هستينگاری تبدیل کردند .در این پژوهش ،هیة روابط «مرتبط» ،روابط هستينگاری در نظر گرفته شد و روابط «بهکار ببرید»
و «بهکار ببرید بهجای» به رابالة مترادفي و روابط سلسلهمراتبي ط «اعم» و «اخص» ط نیز به رابالة «نوعي از »5تبدیل شد .تأکید
بیشتر این پژوهش بر تبدیل اصالال نامه به قالب آر.دی.اف 6.به کیک نرمافزار کاون بود.
سورگل 7و هیکاران ( )2554طر دیگر توسعة روابط اصالال نامه و تبدیل آن به هستينگاری را در سازمان خواروبار و
کشاورزی 8سازمان ملل متحد انجام دادند و در آن اصالال نامه ،اگرووک 9به هستينگاری تبدیل شد .فعالیت اصلي این
پژوهش در تبدیل این اصالال نامه به هستينگاری ،تعیین مجدد روابط میان مفاهیم و تعریف قواعدی برای تسهیل فرایند
تبدیل هوشیند این روابط بود .کاتراکول 15و هیکاران ( )2555نیز از اصالالحنامة اگرووک درحکم منبعي برای طراحي
هستينگاری در حوزة غذا و کشاورزی استفاده کردند .این پژوهش به شیوة نییهخودکار انجام شد .متخصصان روابط مبهم و
نامشخص اصالال نامه را کشف و قواعد را پاالیش کردند و از طریق یادگیری ماشیني بهکار بردند .روابط نادرست پس از
تحلیلهای عبارت اسیي و وردنت 11جایگزین شد و در پایان ،متخصصان هستينگاری برای تأیید روابط پیشنهادی را بررسي
و ارزیابي کردند.
امری بدیهي است که کودکان و نوجوانان بهسبب ادراک و زمینههای ذهني خاص خود در هنگام ارتباط با نظامهای اطالعاتي
و برنامههای نرمافزاری دچار مشکالتي ميشوند و چنین شرایالي به رویکردهای متیایز و در برخي موارد مغایر برای درک
درست از مفهومي واحد منجر ميشود .این موضوو زماني اهییت پیدا خواهد کرد که به تعامل و تبادل اطالعات بین این
عوامل در ارتباط نیاز باشد .گفتني است فقدان درک مشترک از مفاهیم مشکالت ناهیگوني به وجود خواهد آورد.

1. Tudhope
2. Chun, & Wenlin
3. Chinese Agricultural Thesaurus
4. KAON
 .5این راباله « »is-aیکي از روابط سلسلهمراتبي در هستينگاری است.
6. RDF
7. Soergel
)8. Food and Agricultural Organization (FAO
 .9اگرووک ( )AGRIVOCاصالال نامة کشاورزی چندزبانه است که در نظامهای اطالعاتي  AGRISو  CARISبهکار رفته است.
10. Kawtrakul
11. WordNet
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دراینصورت ،اگر یک مصنوو بهصورت میانجي براساس منالق و استدالل وجود داشته باشد و مفاهیم متیایز را تعریف و
فهییدني کند ،راهحل ماللوبي برای تعامل کودکان و نوجوانان بهشیار خواهد رفت؛ بنابراین ویژگيهای خاص گروه کودکان
و نوجوانان باید در طراحي محیطهای وب و ابزارهای بازنیون دانش در نظر گرفته شود .قابلیتهای سرعنوانهای موضوعي
و اصالال نامههای طراحيشده در حوزة کودکان و نوجوانان بهمنزلة ابزاری برای ذخیره و بازیابي ،در ارائة دقیق مفاهیم و
روابط میان آنها محدود است و این امر سبب ميشود طراحي هستينگاریها در حوزة کودکان و نوجوانان ضروری بهنظر
آید.
هماکنون هستينگاری جامعي در حوزة کودکان و نوجوانان مبتنيبر ویژگيهای زبان فارسي ارائه نشده است .با مرور اجیالي
مدخلهای اصکا و سرعنوانهای موضوعي کودکان مشخص ميشود که در این حوزه یکدستي و یکپارچگي وجود ندارد و
به طراحي هستينگاری فارسي حوزة کودکان و نوجوانان نیاز است .حوزة کودکان و نوجوانان با بهکارگیری هستينگاری
ميتواند با توان بیشتری در دنیای مجازی و وب حضور یابد و این امر مستلزم تعریف ساختار مفهومي و تعیین روابط
عییقتر مفاهیم این حوزه در قالب هستينگاری است .پژوهشگر در این پژوهش در پي آن است که ساختار مفهومي حوزة
کودکان و نوجوانان با رویکرد هستينگاری ترسیم کند.

پيشينة پژوهش
در اواخر دهة  ،1395هستينگاری بهمنزلة رویکرد نو مهندسي دانش در عرصة هوش مصنوعي اهییت یافت .از زماني که نیاز
به داشتن چنین ابزاری ثابت شد ،متخصصان و خبرگان در عرصههای مختلف برای طراحي چنین مصنوعي اقدام کردند.
باقرپور ( )1455در پژوهش خود ،به طراحي هستينگاری حوزة تاری نظامي جنگ ایران و عراق پرداخت .جامعة این
پژوهش را کتابهای ردة تاری نظامي جنگ ایران و عراق موجود در کتابخانة تخصصي جنگ حوزة هنری تشکیل ميدهند و
شامل واژهنامهها ،اصالال نامهها و هستينگاریهایي هستند که بهصورت کلي بر مباحث نظامي متیرکزند .پژوهشگر در این
پژوهش ،از ابزار مهندسي هستينگاری نرمافزار پروتژه 1و نظر متخصصان این حوزه استفاده کرده است .هاتفي مستقیم و
هیکاران ( )1399در پژوهش خود به طراحي هستينگاری «تحکیم خانواده» ( )FamilyOntoبا استخراج مفاهیم و روابط بین
آنها از منابع دانش حوزة مالالعات زنان (گرایش علوم اجتیاعي) در ایران پرداختند .پژوهش از نظر هدف کاربردی است و
برای تأیید مفاهیم هستينگاری از روش تحلیل حوزه (رویکرد آشولد و گرونینگر) و هیچنین از روش دلفي استفاده شد.
درخت هستينگاری با برقراری روابط برمبنای وزن کلیات کلیدی ،با یک هستة مفهومي 2 ،ردة اصلي 115 ،ردة فرعي و 199
زیررده تشکیل شد و درمجیوو با  212رابالة سلسلهمراتبي و ویژگي شي  ،بین مفاهیم روابط معنایي برقرار شد .این مصنوو
در نرمافزار پروتژه  5.5انجام شد .فرج پهلو و هیکاران ( )1398در پژوهش خود ،به طراحي و ساخت هستينگاری
بییاریهای مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسي پرداختند .این مالالعه به روش تحلیل محتوا انجام شد .جامعة آماری
پژوهش را کلیة منابع اطالعاتي فارسي و انگلیسي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در حوزة تخصصي بییاریهای مادرزادی
قلب تشکیل داد .روش استفادهشده برای ایجاد هستينگاری ،روشهای بهکاررفته در پژوهش محیدی استاني و هیکاران
( )1397بود .درمجیوو نُه مرحله برای ساخت این هستينگاری در نظر گرفته شد که عبارتاند از :تعیین حوزه و پوشش
هستينگاری ،شناسایي منابع اطالعاتي ،شناسایي اصالالحات و مفاهیم ،تعیین پوشش موضوعي و تعیین دامنه و طبقات اصلي،
تعیین سلسله مراتب اصالالحات و مفاهیم ،تعریف و تعیین روابط بین اصالالحات و مفاهیم ،توصیف ویژگيهای ردهها و
روابط بین آنها ،تعیین روابط میان نیونهها و ایجاد محدودیتها ،توابع و قوانین بود .بهمنظور تأیید روایي محتوایي در مراحل

1. Protege

93

مالالعات کتابداری و سازماندهي اطالعات ،)2( 33 ،تابستان 1451

سوم تا ششم ،از نظر هفت متخصص قلب اطفال دانشگاه علوم پزشکي اصفهان استفاده شد .هیچنین برای ساخت
هستينگاری از نرمافزار پروتژه استفاده شد .هستينگاری بییاریهای مادرزادی قلب کودکان شامل شش کالس 1اصلي بود.
هیچنین برای تعریف ارتباط میان مفاهیم و اصالالحات ،هشت رابالة معنایي اصلي و دو رابالة فرعي تعیین شد.
محیدی استاني و هیکاران ( )1397در پژوهش خود با هدف تبیین روششناسيهای موجود و طراحي مدل مفهومي حوزة
علمسنجي مراحل ساخت هستينگاری با عنوان  Scientometrics Ontرا بررسي کردند .پژوهش حاضر از نوو کاربردی و
جامعة پژوهش شامل کتاب ،مقاله ،واژهنامة تخصصي ،اصالال نامه ،پایاننامه و طر های پژوهشي حوزة علمسنجي به زبان
فارسي است .برای ایجاد مدل مفهومي حوزة علمسنجي و تبیین روابط و نیونهها از رویکرد تحلیل حوزه استفاده شد .ابزار
بهکاررفته برای ساخت هستينگاری ،نرمافزار پروتژه و روش استفادهشده در این پژوهش ،روش برمجو با اعیال برخي
تغییرات بود .نتایج نشان داد که هستينگاری علمسنجي در  11کالس اصلي شکل گرفت که دارای  25راباله و  155نیونه
است .ثروتي و هیکاران ( )1396در پژوهش خود با استفاده از منابع متنوو جغرافیایي ،شامل تاکسونوميها ،اصالال نامهها و
هستينگاریهای موجود داخلي و خارجي ،دایرهالیعارفها و فرهنگهای واژگان ،کتب مرجع ،صفحات وب و مصاحبه با
افراد خبرة حوزة جغرافیا ،و در یک روششناسي ترکیبي ،که حاصل بررسي روشهای گوناگون توسعة هستينگاری است ،به
توسعة هستينگاری جغرافیایي نظامي پرداختند .برای مهندسي دانش جغرافیایي در قالب هستينگاری ،ابتدا واژگان حوزة
جغرافیایي کشف و بر مبنای آنها مفاهیم جغرافیایي ،سلسلهمراتب مفاهیم ،روابط میان مفاهیم ،ویژگيهای مفاهیم ،اطالعات
زبانشناختي مفاهیم و مصادیق متنوو مفاهیم جغرافیایي داخلي و خارجي استخراج شد .این هستينگاری در محیط نرمافزار
منبع باز پروتژه و با زبان استاندارد اُ.دبلیو.ال کدگذاری شده است و قابلیت جستوجوی معنایي مفاهیم و روابط میان آنها را
دارد .حسیني بهشتي و اژهای ( )1394در پژوهش خود ،اصالال نامههایي را که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
در حوزههای تخصصي علوم از قبیل شییي ،فیزیک ،زیستشناسي ،زمینشناسي و ریاضي تدوین شده بودند ،مبنای ساخت
هستينگاری در حوزة علوم پایه قرار دادند .برای این منظور ،ابتدا مغایرتها و همپوشانيهای مفاهیم مشترک حوزههای
مختلف علوم پایه در اصالال نامههای مختلف را برطرف کردند تا بتوانند از آنها در هستينگاری واحدی استفاده کنند .پس
از آن ،هیة اصالال نامهها با یکدیگر تلفیق و اصالال نامة جامع تولید شد .سپس با روش مثآنتالوژی و نرمافزار پروتژه به
طراحي مفهومي هستينگاری براساس مفاهیم و روابط موجود در اصالال نامة جامع پرداختند و روابط مفهومي بین مجیوعه
واژگان اصالال نامههای علوم پایه براساس ایزو  25164و زبان اُل 2به هستينگاری تبدیل شد.
در خارج از ایران نیز پژوهشهایي در طراحي و ساخت هستينگاری در حوزههای مختلف انجام شده است :وانگ 3و
هیکاران ( )2525در پژوهش خود ،اصالال نامة جامع دولت الکترونیک به زبان چیني و ساخت هستينگاری اتوماسیون را
بهینهسازی کردند .پژوهشگران این پژوهش ،از اصالالحات موجود در اصالال نامة جامع دولت الکترونیک استفاده کردند و
پایگاه دانش دولت الکترونیک به وجود آوردند .سپس اصالالحات را دستهبندی و کالسها را تعیین و روابط معنایي بین
اصالالحات را استخراج و به زبان ا.دبلیو.ال بیان کردند .این پژوهش نشان ميدهد که میزان فراخواني سلسلهمراتب
اصالالحات در هستينگاری بسیار ماللوب و از قابلیت توسعة دانش خوبي برخوردار است .کالدانجلو )2525( 4در پژوهش
خود به تهیة اصالال نامه و استفادة مجدد آن در طراحي هستينگاری حرکات موزون سنتي آمریکای شیالي پرداخت .هدف
این مالالعة موردی ،حفظ و انتشار اطالعات میراث فرهنگي درمورد آمریکای شیالي با استفاده از سازماندهي دانش و
1. Class
2. OWL Language
3. Wang
4. Coladangelo
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رویکردهای معنایي است .اسناد و نوارهای ضبط صوت منابعي هستند که برای جیعآوری و سازماندهي مفاهیم و موضوعات
مربوط به اجزای حرکات موزون و روابط آنها ،ساختار و عیلکرد آثار فرهنگي ،بیان خالقانة آنها ،و شواهد آن عبارات،
استفاده شدند .واژگان استفادهشده در تعریف حرکات موزون ،مشخص و طبقهبندی شد و برای ساختن اصالال نامه بهکار
رفت .توسعة هستينگاری براساس مدلهای مفهومي موجود حوزههای میراث فرهنگي مانند اف.آر.بي.آر 1.است .در این
پژوهش ،روش استفادهشده در استخراج مفاهیم و روابط معنایي ،روش نوی و مکگینس )2551(2است که از نرمافزار پروتژه
استفاده شده است .براوو 3و هیکاران ( )2519در پژوهش خود ،روششناسي طراحي و ساخت هستينگاری را بررسي
کردند .در این روش ،برجستهترین اصول طراحي بهکاررفته و فرایند ارزیابي با دقت انجام ميشود .این روش ميتواند به
پژوهشگران در طراحي هستينگاری در تصییمگیریهای پیچیده و عدم قالعیت ،مدیریت ریسک و تحلیلهای مالي یاری
رساند .براوو و هیکاران ( )2519با استفاده از این روش و ابزار پروتژه هستينگاری تشخیص پزشکي را طراحي و 195
کالس و  315نیونه در این زمینه ارائه کردند .جینگ 4و هیکاران ( )2518در پژوهش خود ،نیونة اولیة پایگاه دانش بییاری
فیبروز کیستیک مبتنيبر هستينگاری 5را ارائه کردند .پژوهشگران در ابتدا ،اطالعات بالیني ط هم در سالح مولکولي و هم در
سالح فنوتیپ بالیني ط درخصوص فیبروز کیستیک را از منابع گردآوری کردند .هیچنین برای تجزیهوتحلیل محتوا از روش
ترکیبي پایین به باال و باال به پایین و نرمافزار پروتژه  5.5.1استفاده کردند .هستينگاری طراحيشده شامل  458کالس و 35
راباله بود .نوروزی و هیکاران ( )2518در پژوهشي ،نیونة اولیة هستينگاری 6براساس اصالال نامة ایسیس اند تي مبتني بر
شبکه را ساختند .با توجه به هدف مالالعه و حجم عظییي از اصالالحات ارائهشده در اصالال نامه ،بهمنظور تهیة منبع اصلي
واژگان برای نیونة اولیة هستينگاری ،اصالالحاتي که پژوهشگران جستوجو کردند بهمنزلة مفاهیم هسته انتخاب شد و
سپس متخصصان موضوعي روابط میان مفاهیم را تجزیهوتحلیل کردند .در این پژوهش مبنای روش بهکاررفته در استخراج
مفاهیم و روابط معنایي ،روش نوی و مکگینس است و از نرمافزار پروتژه  4.3.3استفاده شده است .هو .)2513( 7در پژوهش
خود راهکارهایي را برای تبدیل اصالال نامة چیني به هستينگاری ارائه کرد .اصالال نامة چیني ابزار جامع بازیابي علم و
فناوری در مقیاس بزرگ برای هیة رشتهها مانند علوم طبیعي ،پزشکي ،کشاورزی و مهندسي فناوری است .پژوهشگر در این
پژوهش به دو فعالیت انتخاب مفاهیم هسته و اصال ارتباطات بین مفاهیم اشاره دارد و بیان ميکند اصالال نامه واژگان غني
و ساختار معنایي روشني دارد و ميتواند برای ساخت هستينگاری ،پژوهشگر را در استخراج مفاهیم و روابط بین آنها یاری
رساند.
بررسي و مرور پژوهشها حاکي از آن است که بیشتر پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،مربوط به طراحي هستينگاری در
حوزههای مختلف بدون بهرهگیری از اصالال نامه در پژوهش است و پژوهشهای اندکي غنيسازی روابط اصالال نامه و
استفاده از آن در طراحي و ایجاد هستينگاریها در حوزههای متعدد را بررسي کرده است .در ایران نیز تاکنون پژوهشهای
محدودی در حوزة تبدیل اصالال نامهها به هستينگاریها به زبان فارسي انجام شده و از بین پژوهشهای ذکرشده ،فقط
پژوهش حسیني بهشتي و اژهای ( )1394در بین منابع فارسي بیشترین ارتباط را با پژوهش حاضر دارد .هیچنین بیشتر
پژوهشها با استفاده از روشهای خودکار استخراج دانش مفهومي از متون بهنسبت روش دستي استخراج روابط میان مفاهیم،

1. FRBR
2. Noy & McGuinness
3. Bravo
4. Jing
)5. Ontology-based Knowledge Base prototype on Cystic Fibrobis (OntoKBCF
6. ASIS & TOnto
7. Hu
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به ساخت هستينگاریها هیت گیاردند و انجام پژوهش حاضر ميتواند گامي در راستای رفع کیبودهای پژوهشي در این
زمینه باشد و مبنایي برای اجرای پژوهشهای آتي در این حوزه شود .هیچنین مالالعة پیشینهها نشان ميدهد که انجام پژوهش
حاضر در مقایسه با پژوهشهای دیگر ،برای کشف روابط میان مفاهیم و ترسیم شبکة معنایي میان مفاهیم در حوزة کودکان و
نوجوانان مفیدتر است و تاکنون هیچ تالشي در این حوزه انجام نشده است.

روش پژوهش
در این پژوهش ،حوزههای اصالال نامة اصکا با ردههای ردهبندی دیویي مالابقت داده شده و چیدمان براساس این ردهبندی
در نظر گرفته شده و فقط در مواردی اندک مانند آموزشوپرورش کودکان به دلیل گستردگي اصالالحات موجود در برخي از
ردهها ،بهصورت مجزا آورده شده تا بتوان بهصورت دقیقتر و اخصتر بررسي شوند .پس از بررسي اصالالحات موجود در
حوزة کودکان و نوجوانان ،روابط بین مفاهیم تجزیهوتحلیل و ساختار مفهومي با استفاده از روششناسي مثآنتولوژی و
نرمافزار پروتژه ارائه شد .با توجه به روششناسي مثآنتولوژی ،که در این پژوهش انتخاب شده ،به توضیح هریک از مراحل
در فرایند ایجاد هستينگاری کودکان و نوجوانان مبادرت شده است (.)Corcho et al., 2005
 )1مشخصهسازی :1این مرحله در هستينگاری شامل فعالیتهایي از قبیل تشخیص اهداف ،دامنه ،راهبرد ،موانع و اکتساب
دانش از منابع بهمنظور مدلسازی مفهومي است .دامنة هستينگاری پژوهش ،حوزة کودکان و نوجوانان است و دانش
مدلسازی مفهومي از منبع اصالال نامة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصالال نامة اصکا) اخذ ميشود؛
 )2مفهومسازی :پس از مرحلة کسب دانش ،دانش گردآوریشده باید مفهومسازی شود؛ بدینمعني که اصالالحات و مفاهیم
غیررسیي آن حوزه بهصورت نییهرسیي فراهمآوری ،طبقهبندی و ارائه شود .بهعبارتي در مرحلة مفهومسازی ،باید برای
طراحي هستينگاری ،مدلسازی و ایجاد ساختار مفهومي فعالیتهای ابتدایي انجام شود .این مرحله ،با اکتساب دانش رابالهای
تنگاتنگ دارد و هدف از آن ،نظمدهي و سازماندهي دانش است .این مرحله تعیینکنندة مراحل بعدی ساخت هستينگاری
است .هنگام ساخت مدل مفهومي ،این روششناسي مدل مفهومي را به مدل رسیيسازیشده در یک زبان پیادهسازی
هستينگاری تبدیل ميکند .در راستای این مرحله ،هستينگاری بهآرامي درحال حرکت از سالح دانش به سالح پیادهسازی
است و بهآرامي درجة رسییت مدل دانشي افزایش ميیابد؛ بنابراین ميتواند از طریق ماشین درک شود .شکل  1اقدامات
متعدد در فعالیت مفهومسازی را نیایش ميدهد.

1. Specification
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شکل  -1اقدامات فعاليت مفهومسازی در روششناسی مثآنتالوژی ()Corcho et al., 2005

در این مرحله ،ایجاد مدل مفهومي در ساختار هستينگاری و نیز اقدامات ابتدایي مربوط به ساخت هستينگاری در نظر
گرفته ميشود .هدف از ایجاد مدل مفهومي ،سازماندهي و ساختاردهي به دانش کسبشدة آن حوزه است و شامل یازده
مرحله است:
 .1ساخت واژهنامة اصطالحات :در ابتدا فهرستي از اصالالحاتي که دربرگیرندة هیة اصالالحات و مفاهیم مرتبط با آن
حوزه ،نیونهها ،ویژگيهای بیانگر خصوصیات یک مفهوم ،ارتباطات میان مفاهیم و نظایر آن ،توصیف آنها به زبان طبیعي،
مترادفات و کلیات اختصاری آنها تشکیل ميشود؛
 .2طبقهبندی (تاکسونومی) مفهومی :هنگامي که فهرست مفاهیم تهیه شد ،طبقهبندیهای مفهومي براساس سلسلهمراتب
مفاهیم تشکیل ميشود .رویکرد بهکاررفته در این پژوهش برپایة روش ترکیبي ،یعني ترکیبي از رویکرد باال به پایین و پایین به
باالست .در این رویکرد ،ابتدا مفاهیم هسته تعیین شد و بهصورت همزمان از تعییم و اخصگرایي برای دستیابي به سالح
انتزاو و برعکس سالح نیونههای عیني بهکار رفت.
1

 .3ترسيم نمودارهای ارتباط دودويی موقتی (موردی) بين مفاهيم هستینگاری :پس از طبقهبندی مفهومي ،رسم
نیودارهای ارتباط دودویي موقتي آغاز ميشود .این روابط بین مفاهیم ،باید ساختار مفهومي بهدستآمده از طبقهبندی مرحلة
قبلي را توسعه دهد .باید حوزهها و گسترههای هریک از استدالالت پیرامون هر ارتباط ،به طور دقیق تعیین و کالسهای
مناسب برای هر راباله در نظر گرفته شود تا هیچ خالایي رخ ندهد.
 .4ايجاد فرهنگ مفاهيم :هنگامي که طبقهبندیهای مفهومي و نیودارهای ارتباط دودویي تهیه شدند ،باید ویژگيها و
نیونههای هریک از مفاهیم طبقهبندیشده مشخص شود .در این راستا فرهنگي شامل تیامي مفاهیم حوزه ،ارتباطات میان
آنها ،نیونههای آنها ،ویژگي کالسها ،ویژگيهای نیونه تهیه شده است.

1. Ad hoc binary relation
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 .5توصيف تفضيلی ارتباطات دودويی موردی :در این مرحله ،تیامي ارتباطات موردی در فرهنگ بهصورت تفضیلي تعیین
ميشود .برای هریک از این نوو ارتباطات باید نام ،مفهوم منبع ،مفاهیم هدف ،کاردینالیتي (تعداد اعضا) 1آن و رابط معکوس
آن شناسایي شود.
 .6توصيف تفضيلی ويژگیهای نمونه :در این مرحله ،به توصیف تفضیلي تیامي ویژگيهای نیونه ط که در فرهنگ مفاهیم
آمده ط پرداخته ميشود .ویژگيهای نیونه عبارتاند از :نام ،مفاهیم متعلق به آن ،نوو ارزش ،و کاردینالیتي که میکن است
برای هریک از مفاهیم نیونه ارزش متفاوتي داشته باشد.
 .7توصيف تفضيلی ويژگیهای کالس :هدف از این مرحله ،توصیف تفضیلي تیامي ویژگيهای کالس است که پیش از
این در فرهنگ مفاهیم ،در جدول ویژگي کالس آمده است .ویژگيهای کالس مفاهیم و ارزشهای آنها را در کالس ،جایي
که آنها تعریف ميشوند ،توصیف ميکند.
 .8توصيف تفضيلی مقادير ثابت :در گام هشتم این پژوهش ،تعریف دقیق مقادیر ثابت بهکاررفته در هستينگاری کودکان و
نوجوانان به هیراه جزئیات بیان ميشود .در این مرحله ،هر مقدار ثابت شامل توصیفي از نام مقدار ،نوو مقدار (مانند عددی،
حرفي ،تاری و غیره) ،واحد سنجش مقادیر ثابت عددی ،و ویژگيهایي که بهواسالة این مقدار استنباط ميشود باید قید شود.
 .9توصيف اصول موضوعة رسمی :در این مرحله ،اصول موضوعة رسیي الزم در هستينگاری و توصیف دقیق آنها
شناسایي ميشود .در پژوهش حاضر ،اطالعات نام ،توصیف به زبان طبیعي ،بیان آن به زبان منالقي برای توصیف رسیي
اصول موضوعه ،مفهوم مربوط به اصل موضوعه ،و روابط مربوط و متغیرها مشخص ميشوند؛ مثالً در هستينگاری مذکور
تعریف شد که کتابخانههای عیومي نیيتوانند همزمان کتابخانة شخصي نیز باشند.
 .11توصيف قواعد :مشابه مرحلة قبلي ،ابتدا باید قواعد الزم در هستينگاری شناسایي و سپس به توصیف آنها مبادرت
شود .برای تعریف هریک از قواعد ،اطالعاتي از قبیل نام ،توصیف به زبان طبیعي ،بیان رسیي این توصیف ،مفاهیم ،ویژگيها
و ارتباطات مرتبط با قواعد و متغیرهای استفادهشده در بیان قواعد در این روششناسي تعیین ميشود .عبارتهای قواعد را با
استفاده از الگوی اگر (شرایط) آنگاه (نتیجه) بیان ميشود؛ مثالً در هستينگاری کودکان و نوجوانان ،با زبان رسیي نوشته
ميشود که اگر منبعي فقط شامل اطالعات کتابشناختي باشد ،درنتیجه در کالس منابع دسته اول قرار نیيگیرد.
 .11توصيف نمونهها :هنگامي که مدل مفهومي هستينگاری تهیه شد ،باید نیونههای مرتبط با فرهنگ مفاهیم توصیف و
تعریف شوند .برای هر نیونه ،باید نام نیونه ،نام مفهومي که متعلق به آن است و ویژگيها و مقادیر متعلق به آن بیان شوند.
پس از فرایندهای متعدد معرفيشده در مرحلة مفهومسازی ،مراحل بعدی این روششناسي به شر زیر است:
 )3رسمیسازی :با استفاده از زبانهای بازنیون هستينگاری ،مدل مفهومي به مدل نییهمحاسباتي یا رسیي تبدیل خواهد شد.
 )4ادغام :2در این مرحله ،یکپارچهسازی و ادغام هستينگاریهای موجود بررسي ميشود .در بررسيهایي که پژوهشگر
انجام داد و با توجه به پیشینههای بیانشده در این زمینه ،هستينگاری دیگری در حوزة کودکان و نوجوانان یافت نشد که
بتوان در این مرحله از آن استفاده کرد.
 )5رمزگذاری :در این مرحله ،الگوی محاسباتي در یک زبان محاسبهپذیر کدگذاری ميشود تا برای ماشین فهییدني و
خواندني شود .در این پژوهش ،برای تبدیل مدل مفهومي به هستينگاری رسیي رمزگذاریشده از نرمافزار پروتژه استفاده
شد.

1. Cardinality
2. Integration
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 )6ارزيابی :با ارزیابي هستينگاری ،از کاملبودن اطالعات مربوط به هر مفهوم و توصیف ویژگيهای نیونه اطیینان حاصل
ميشود .بهمنظور بازتاب نظر متخصصان شرکتکننده در پژوهش برای دادههای بهدستآمده ،از فن دلفي استفاده شد و نیز در
مرحلة ارزیابي هستينگاری برای رد یا تأیید صحت کار و اعتبار هستينگاری ،ضریب کاپای چند ارزیاب فلیس( 1شاخصي
که بهوسیلة آن اندازة توافق یا بهعبارتدیگر ،پایایي پژوهشهای کیفي سنجیده ميشود) بهکار رفت و ازآنجاکه در پنج مؤلفه
(سلسلهمراتب و تاکسونومي ،ویژگيهای شي  ،ویژگيهای داده ،ویژگيهای تفسیری ،نیونهها) ضریب کاپای فلیس عددی
نزدیک به یک بهدست آمد ،این موضوو بیانگر توافق بیشتر میان ارزیابان و نشاندهندة این است که هستينگاری از پایایي
ماللوبي برخوردار است.
 )7مستندسازی :هیة فعالیتها و فرایندهای طراحي و ساخت هستينگاری مکتوب و بهصورت الکترونیکي ذخیره ميشود
تا استفادة مجدد از هستينگاری را بهسهولت میسر کند و راهنیایي برای توسعه و تکوین هستينگاریهای جدید شود.
 )8نگهداری :درنهایت ضروری است پس از ساخت هستينگاری ،به روزآمدسازی و نگهداری آن نیز توجه شود.

يافتهها
با استفاده از روششناسي مثآنتولوژی ،روابط و مفاهیم موجود در این حوزه تحلیل و دوازده کالس اصلي در نظر گرفته شد.
هریک از این کالسها خود شامل کالسهای فرعيتری هستند که اصالالحات و مفاهیم در آنها جای گرفتهاند و عبارتاند
از:


آموزش و پرورش :آموزش ،آموزش و پرورش اسالمي ،آموزش و پرورش تالبیقي ،امکانات آموزش و پطرورش ،تطاری
آموزش و پرورش ،جامعهشناسي آموزش و پرورش ،روانشناسي آموزش و پرورش ،سیاستهطای آمطوزش و پطرورش،
فراگیران ،فلسفة آموزش و پرورش ،مطدیریت آمطوزش و پطرورش ،مطواد و روشهطای آموزشطي ،نظطامهطای آموزشطي،
پژوهشهای آموزش و پرورش.



ادبيات :آثار ادبي ،آسیبشناسي ادبیات ،ادبیات قبل از اسالم ،ادبیات بعد اسالم ،ادبیات کالسیک ،ادبیات متعهطد ،ادبیطات
محلي ،ادبیات ملل ،ادبیات معاصر ،ادبیات کودکان ،ادبیات نوجوانان ،ادبیات بزرگساالن ،ادبیات تالبیقطي ،ادبیطات جدیطد،
ادبیات جهاني ،ادبیات فارسي ،ادبیات چندفرهنگي ،ادبیات روستایي ،ادیبان ،انواو ادبي ،تاری ادبیات ،صنایع ادبي ،فلسفة
ادبیات ،نظریههای ادبي ،نویسندگي ،پژوهشهای ادبي.



ارتباطات :ارتباطات سنتي ،تاری ارتباطات ،جامعهشناسي ارتباطات ،حقوق ارتباطات ،روانشناسطي ارتباططات ،مطدیریت
ارتباطات ،فراگرد ارتباطات ،فناوری ارتباطات ،نظریههای ارتباطات ،وسایل ارتباطي ،پژوهش در ارتباطات.



تاريخ :تاری باستان ،تاری معاصر ،تاری نگاری ،دورههای تاریخي ،فلسفة تاری  ،باستانشناسي.



علوم اجتماعی :جامعهشناسي ،فرهنگ.



علم اطالعات و رايانه :علم اطالعات و دانششناسي ،علم رایانه.



دين :اقلیتهای دیني ،تاری ادیان ،جامعهشناسي دین ،رهبران دیني ،روانشناسطي دیطن ،فلسطفة دیطن ،نظطامهطای دینطي،
نهادهای دیني ،پژوهشهای دیني ،کتابهای دیني.



روانشناسی :تاری روانشناسطي ،روانشناسطان ،روانشناسطي کطاربردی ،روانشناسطي نظطری ،فطراروانشناسطي ،فلسطفة
روانشناسي ،مکتبهای روانشناسي ،پژوهشهای روانشناسي.

ا1. Fleiss’s Multi-rater kappa coefficient
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زبانشناسی :آواشناسي ،ترجیه ،جامعهشناسي زبان ،دستور زبان ،روانشناسي زبان ،زبانشناسطان ،زبطانشناسطي تطاریخي،
زبانشناسي تربیتي ،زبانشناسي رایانهای ،زبانها ،معنيشناسي ،مکتبهطای زبطانشناسطي ،نشطانهشناسطي ،نوشتارشناسطي،
واجشناسي ،پژوهشهای زبانشناسي.



علوم و فناوری :علوم پایه ،علوم تجربي ،فناوری.



فلسفه :حکیت عیلي ،حکیت نظری ،شطناختشناسطي ،فلسطفة اخطالق ،فلسطفة حقطوق ،فلسطفة شطرق ،فلسطفة غطرب،
فیلسوفان ،منالق ،نظریههای فلسفي.



هنر و سرگرمی :تربیت بدني ،هنر.
1

در این پژوهش ،با استفاده از آنتوگراف نیایش کالسهای اصلي و زیرکالسهای آن در حوزة کودکان و نوجوانان ارائه شطده
است.

شکل  -2نمايی از بخش ردهبندی مفاهيم در زيرکالس هنر

در هستينگاری کودکان و نوجوانان ،چهار نوو ویژگي تفسیری ( .1تعریف؛  .2مترادف؛  .3معادل است با؛  .4یادداشت) بهکار
رفته است .این هستينگاری شامل  42نوو ویژگي شي است که از بین آنها ،یک ویژگي متقارن 2و چهار ویژگي گذرا
(متعدی) 3است و عبارتاند از:
 )1ابزاری است برای؛  )2اجرا ميشود توسط؛  )3اجرا ميکند؛  )4ارزیابي ميکند؛  )5استفاده ميشود در؛  )6استفاده ميکند
از؛  )7انواعي دارد؛  )8بخشي است از؛  )9براساس؛  )15بررسي ميشود در؛  )11برگرفته است از؛  )12برگزار ميشود در؛
 )13پایهگذار؛  )14تأثیر منفي دارد؛  )15حامي؛  )16حوزة مرتبالي است از ؛  )17دارای مهارت؛  )18روشي است برای؛ )19
زماني است برای؛  )25سنجهای است از؛  )21شامل؛  )22عالئم دارد؛  )23فراهمکننده؛  )24قابل دسترس از طریق؛ )25
قانوني است از؛  )26مانع ميشود از؛  )27متأثر است از؛  )28متضاد؛  )29محل اجرا؛  )35محل ساخت؛  )31مرحلهای است

 :OntoGraf .1قابلیتي در نرمافزار پروتژه که به کالسها و زیرکالسها در حوزههای مختلف را بهصورت تصویری نیایش ميدهد.
2. Symmetric property
3. Transitive property
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از؛  )32مالالعه ميکند؛  )33مفهومي است از؛  )34مفید است برای؛  )35مؤثر است در؛  )36ناشي است از؛  )37نشانهای است
از؛  )38نظریهای است در؛  )39نوعي است از؛  )45هست یک؛  )41هیکار با؛  )42ویژگي دارد.
گفتني است که شش مورد از این روابط ،رابالة معکوس 1دارند که عبارتاند از:
اجرا ميشود توسط
انواعي دارد
بخشي است از

اجرا ميکند
نوعي است از
شامل

استفاده ميشود در
متأثر است از
عالئم دارد

استفاده ميکند
مؤثر است در
نشانهای است از

شکل  -3نمايی از روابط موجود در هستینگاری کودکان و نوجوانان

این هستينگاری هیچنین شامل شانزده نوو ویژگيهای داده است که عبارتاند از:
 .1استفاده ميکند از؛  .2اختصار؛  .3ایجادشده توسط؛  .4بهکار ميرود برای؛  .5تاری ایجاد؛  .6تاری برگزاری؛  .7تاری
تأسیس؛  .8تاری تولد؛  .9تاری وفات؛  .15دارای انواو؛  .11درمان ميشود؛  .12شامل خدمات؛  .13عالئم؛  .14علل؛ .15
قابل دسترس از منبع؛  .16نام دیگر و نیز این هستينگاری دارای  214نیونه است .نیونة «دوسای آموزشي» ط که یکي از
نیونههای کالس فرعي «روشهای آموزش و پروش استثنایي» است ط به هیراه ویژگيهای دادة آن در شکل  4نیایش داده
شده است.

1. Inverse property
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شکل  -4نمايی از بخش نمونهها و ويژگی دادة آنها در هستینگاری کودکان و نوجوانان

نتيجهگيری
هستينگاری حوزة کودکان و نوجوانان از لحاظ طراحي ،از نوو هستينگاری مبتنيبر منبع اطالعاتي ساختاریافته است.
اصالالحات از اصالال نامة اصکا گردآوری شد و بهمنظور ایجاد ساختار مفهومي ،از روششناسي مثآنتولوژی استفاده شد.
چهار تن از متخصصان حوزه کودکان و نوجوانان کتابخانة ملي روایي صوری و محتوایي کالسها و روابط معنایي آنها را
تأیید کردند .هستينگاری مشتیلبر  15611مفهوم در این حوزه است .نتایج و تحلیلها نشان داد که ساختار مفهومي در 12
کالس اصلي با کالسهای فرعي به هیراه  42راباله و  214نیونه تشکیل شد.
پژوهش حاضر از منظر استفاده از روششناسي مثآنتولوژی برای ایجاد هستينگاری با پژوهش حسیني بهشتي و اژهای
( )1394مشابهت دارد .هیچنین ،بهلحاظ استفاده از ابزار اصالال نامه برای ایجاد هستينگاری با پژوهشهای وانگ و
هیکاران ( ،)2525کالدانجلو ( )2525و نوروزی و هیکاران ()2518در یک راستا قلیداد ميشود ،اما از لحاظ رویکرد و
روششناسي متفاوتاند .درنهایت ،بهلحاظ بهرهجویي از ابزار مهندسي هستينگاری پروتژه بین پژوهش حاضر با هیة
پژوهشها بهغیر از پژوهش وانگ و هیکاران ( )2525تشابه وجود دارد .بیشتر پژوهشها ،با استفاده از روشهای خودکار
استخراج دانش مفهومي از متون بهجای روش دستي استخراج روابط میان مفاهیم ،به ساخت هستينگاریها هیت گیاردند.
پژوهش حاضر ميتواند در راستای رفع کیبودهای پژوهشي در این زمینه گامي بردارد و مبنایي برای اجرای پژوهشهای آتي
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در این زمینه شود .هیچنین مالالعة پیشینهها نشان ميدهد که پژوهش حاضر ،در مقایسه با پژوهشهای دیگر ،برای کشف
روابط میان مفاهیم و ترسیم شبکة معنایي بین مفاهیم در حوزة کودکان و نوجوانان مفید است و تاکنون هیچ تالشي در این
حوزه انجام نشده است.
از هستينگاری کودکان و نوجوانان ،که امکان اصال

و ویرایش آن مهیاست ،ميتوان بهمنزلة مبنایي برای سایر

هستينگاریهای این حوزه بهره برد .ازاینرو ،امکان گسترش و افزودن اصالالحات دیگر در آینده نیز وجود دارد .هیچنین،
روش گامبهگام معرفيشده در این هستينگاری ،ميتواند برای ایجاد هستينگاری سایر حوزههای دیگر مفید باشد .از
هستينگاری فوق ،ميتوان در بسیاری از پایگاههای داده ،که از فناوریهای معنایي بهرهمند است و امکان بازیابي معنایي دارد،
استفاده کرد .با توسعه و تحقیق بیشتر بر روی هستينگاریها و ایجاد رابط کاربرهای کاربرپسند ،امکان پیادهسازی
هستينگاریها در حوزة بازیابي موتورهای کاوش نیز مهیا ميشود؛ زیرا به استفاده از هستينگاریها در حوزة بازیابي کیک
شایاني خواهد کرد .کاربرد هستينگاریها در هنگام کاوش در موتورهای کاوش و تنظیم پرسشهای کاربران ،موجب
پیراستن از ابهامات و برقراری ارتباطات معنایي خواهد شد .ایجاد هستينگاریها از این نوو ،باعث تداوم حرکت و شتاب
بازیابي معنایي و تکامل فناوریهای وب معنایي است.
با توجه به تیرکز استانداردهای جدید حوزة سازماندهي دانش به رویکردهای هستيشناسانه ،لزوم درک و شناخت
هستينگاریها ،روابط و چگونگي فعالیت آنها بسیار حائز اهییت است .پیشنهاد ميشود بهمنظور ایجاد هستينگاریها
پژوهشهایي در سایر حوزههای موضوعي انجام شود.

منابع
باقرپور ،بهناز ( .)1455طراحي هستيشناسي حوزه تاری

نظامي جنگ ایران و عراق .پایاننامه کارشناسي ارشد علم اطالعات و

دانششناسي .دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مدیریت و اقتصاد.
ثروتي ،لیال ،ولوی ،محیدرضا و حورعلي ،مریم ( .)1396توسعه یک هستانشناسي جغرافیایي برای استفاده در کاربردهای نظامي.
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حسیني بهشتي ،ملوکالسادات و اژهای ،فاطیه ( .)1394طراحي و پیادهسازی هستيشناسي علوم پایه براساس مفاهیم و روابط موجود در
اصالال نامههای مرتبط .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.696-677 ،)3(35 ،
زندی روان ،نرگس ( .)1387فضای سهبعدی اطالعات و ضرورت بهینهسازی ساختار اصالال نامهها از طریق افزودن خصیصههای
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صنعتجو ،اعظم ( .)1384ضرورت بازنگری در ساختار اصالال نامهها :بررسي عدم کارایي اصالال نامهها در محیط اطالعاتي جدید و
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فرجپهلو ،عبدالحسین ،بیگدلي ،زاهد ،چشیهسهرابي ،مظفر و طاهری ،بهجت ( .)1398طراحي و ساخت هستينگاشت بییاریهای
مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسي .مدیریت اطالعات سالمت .259-253 ،)5(16 ،برگرفته از سایت:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=500225
فلبر ،هلیوت ( .)1381مباني اصالال شناسي .ترجیة محسن عزیزی ،تهران :مرکز اطالعات و مدارک علیي ایران.
محیدی استاني ،مرتضي ،آذرگون ،مریم و چشیهسهرابي ،مظفر ( .)1397روششناسي ساخت و طراحي هستينگاشتها :مورد پژوهي
حوزة علمسنجي .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات.1765-1787 ،)4(33 ،
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