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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف ارزیابي کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران انجام شده است و رابط کاربر این
کتابخانه را از نظر معيارهای عمومي و تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال کودکان و نوجوانان ارزیابي ميکند.
روش :این پژوهش از روش کتابخانهای و روش ارزیابانه استفاده کرده است؛ متوني که به ارزیابي رابط کاربر
کتابخانه دیجيتال کودکان دنيا پرداخته بودند بررسي شدند و معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال
کودکان استخراج شد .در نهایت ،رابط کاربر کتابخانه مذکور از نظر معيارهای فوق مورد ارزیابي قرار گرفت.
یافتهها :این پژوهش نشان ميدهد که مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران با معيارهای
عمومي به طور کلي  21/12و ميزان این مطابقت با معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال حوزه کودک،
 11/13درصد است.
نتیجهگیری :با تلفيق نتایج به دست آمده در ارزیابي رابط کاربر از نظر معيارهای عمومي و تخصصي ارزیابي ،رابط
کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران مناسب عمل کرده است.
کلیدواژهها :کتابخانه دیجيتال ،رابط کاربر ،کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران ،معيارهای عمومي ارزیابي
کتابخانههای دیجيتال ،معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال کودکان.



نویسنده رابطhasanzadeh@modares.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
اینترنت و خدمات آن ،روش های ارتباطي مردم در سطوح شخصي و سازماني را به کلي دگرگون ساخته ،و در پيداکردن و
دستيابي به اطالعات ،روشهای جدیدی را در اختيار مردم قرار داده است .شبکه جهاني وب فرصتهای تازهای را برای انتشار
اطالعات در کتابخانهها ایجاد کرده است .پيدایش کتابخانههای دیجيتالي 3در اینترنت نمونهای از این فرصتهاست که باعث
افزایش نيروی تشریک اطالعات جهاني شده است .فدراسيون کتابخانههای دیجيتالي ،1کتابخانه دیجيتال را اینگونه تعریف
ميکند« :کتابخانههای دیجيتالي سازمانهایي هستند که منابعي از قبيل کارکنان متخصص را برای انتخاب ،ترکيب و ترتيب،
فراهمکردن دستيابي معقول به مجموعهها ،تفسير ،توزیع ،حفظ صحت و دوام آنها و تضمين استفاده تمام وقت از مجموعه آثار
دیجيتالي فراهم ميسازند ،به طوری که به سهولت و با هزینهی مناسب مورد استفاده یک جامعهی تعریفشده یا مجموعهای از این
جوامع قرار گيرد»).(Donald ,1998
کتابخانه دیجيتالي ،کتابخانهای است که در آن منابع تماممتن و خدمات کتابخانه به صورت دیجيتال در اختيار کاربران قرار
ميگيرد (عليپورحافظي و مطلبي)3124 ،؛ به عبارت دیگر ،کتابخانه دیجيتال ،یک محيط فنآوری توزیع شده است که به نحو
چشمگيری موانع خلق ،نشر ،به کارگيری ،ذخيرهسازی ،تکميل و استفاده مجدد از اطالعات از سوی افراد و گروهها را کاهش
ميدهد.
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در کتابخانه دیجيتال ،رابط کاربر یکي از مهمترین ارکان آن ذکر ميشود .برخي صاحبنظران همچون بيکر و باکستون آن
را مهمترین عامل کاميابي یا ناکامي نظام رایانهای ميدانند (Baecker,1995؛ به نقل از زرهساز و فتاحي .)3121 ،مهمترین دليل
این اهميت این است که رابط کاربر ،محيطي است که ارتباط بين انسان و رایانه را برقرار ميکند و پل ارتباطي بين انسان و محيط
وب و نظامهای رایانهای است.
طراحي هر نظام رایانهای ،باید با درک و شناخت کاربران آن نظام آغاز شود و این شناخت معموالً با تهيه نيمرخهای جمعيتي
به دست ميآید که شامل اطالعاتي در باره سن ،جنسيت ،قابليتهای جسمي ،سابقه تحصيلي ،پيشزمينه قومي یا فرهنگي ،عوامل
انگيزشي ،و ویژگيهای شخصيتي کاربران است (Wood,1995؛ به نقل از زره ساز و فتاحي .)3121 ،رابط کاربر کتابخانه
دیجيتالي در چگونگي تعامل کاربران با آن و در نتيجه عملکرد مطلوب این کتابخانهها نقش تعيينکنندهای دارد (نوروزی و
حریری .)3122 ،کالرک معتقد است« :علت وجودی کتابخانه دیجيتالي ،کاربران هستند ( .)Clark, 2004رابط کاربر کتابخانه
دیجيتالي در عملکرد مطلوب این کتابخانهها نقش تعيينکنندهای دارد و همانطور که «آرمز» بيان ميکند یک کتابخانه دیجيتالي
زماني عملکرد خوبي دارد که رابط کاربر خوبي داشته باشد« (به نقل از نوروزی و حریری.»)3122 ،
طرحهایي وجود دارد که کانون توجه آنها ،طراحي ،توسعه و ارزیابي انواع گوناگون کتابخانههای دیجيتالي است از قبيل
کتابخانههای دیجيتالي که مخاطبين مختلف را مورد توجه قرار ميدهند ،مانند کودکان (شيری و عمراني .)3124 ،با کمک
فنآوریهای رایانهای که در مدارس و کتابخانههای عمومي و مراکز اجتماعي در حال توسعه هستند ،ميتوان دهها هزار کتاب در
قالب مجموعه های دیجيتالي و به صورت پيوسته را در دسترس کودکان قرار داد (رحيمي و استواری .)3122 ،با توجه به نقش
کتابخانه دیجيتال در انتقال دانش ،ضرورت وجود این کتابخانه برای گروههای مختلف از جمله کودکان آشکار ميشود .کتابخانه
دیجيتال کودکان ،نوعي کتابخانه دیجيتال با مخاطبان خاص (گروه سني کودک و نوجوان) است که عالوه بر دارابودن ویژگيهای
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کلي کتابخانههای دیجيتال ،باید به گونهای باشد که بتواند نياز اطالعاتي مخاطبانش را برآورده سازد .بزرگترین کتابخانه دیجيتال
کودکان در دنيا ،کتابخانه دیجيتال بينالمللي کودکان است.
کتابخانه دیجيتال بينالمللي کودکان ( )ICDLدر  32نوامبر  1111آغاز به کار کرد .رسالت یا هدف عمده این طرح،
گزینش ،جمعآوری ،دیجيتاليکردن و سازمان دادن به ادبيات کودکان کشورهای مختلف است که هر یک به زبان اصلي ارائه شود
و در ضمن فنآوری مناسبي ایجاد شود که استفاده از این کتابخانه دیجيتالي را برای کودکان  1تا  31ساله قابل دسترستر و آسانتر
کند ( .)www.cbc.irدر ایران تالش اندکي در جهت ایجاد کتابخانههای دیجيتال کودکان انجام شده است .کتابخانه ملي
دیجيتال کودکان ایران بزرگترین کتابخانه دیجيتال خاص کودکان در ایران است .این کتابخانه در تاریخ  31اردیبهشت 3121
تاسيس شد .هدف از تاسيس آن ،ایجاد امکان استفاده تمام کودکان فارسي زبان دنيا از کتب موجود در کتابخانه ملي کودکان
ایران است .با توجه به اینکه طبق قوانين کتابخانه ملي ،کودکان حق استفاده از منابع کتابخانه ملي کودکان را ندارند انتظار ميرود با
تاسيس این کتابخانه ،مشکل کودکان در این زمينه مرتفع شود.
در این پژوهش تالش شده است رابط کاربر کتابخانه ملي دیجيتال کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معيارهای
عمومي (نوروزی )3122 ،و همچنين معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال کودکان (استخراج شده توسط مؤلف)
بررسي شود .معيارهای عمومي شامل  31مولفه ( 334مولفه فرعي) و معيارهای تخصصي شامل  1مولفه ( 11مولفه فرعي) ميباشند
که جهت ارزیابي رابط کاربر کتابخانه مذکور مورد استفاده قرار ميگيرند .علت انتخاب معيارهای عمومي از پایاننامه نوروزی،
جامعيت این معيارها ميباشد.
اهمیت پژوهش
همان گونه که ذکر شد کتابخانه ملي دیجيتال کودکان و نوجوانان ایران در اردیبهشت ماه  3121تاسيس شد .صرف طراحي
کتابخانه دیجيتال کودکان ،دستيابي به اهداف مورد نظر کتابخانه را محقق نميسازد .این کتابخانهها عالوه بر اینکه ميبایست بر
اساس استانداردهای موجود طراحي شود ،باید از نظر کارایي مورد ارزیابي قرار گيرند که از جمله مهمترین جنبههای این ارزیابي،
ارزیابي رابط کاربر آن است .رابط کاربر به عنوان واسط ميان کاربر و محيط سيستمي عمل ميکند به گونهای که کاربر بتواند با
سيستم کتابخانه تعامل داشته باشد .کتابخانه دیجيتالي باید انواع متفاوتي از شيوههای تعاملي را در نظر بگيرد ،بنابراین ،روشهای
ارزیابي مناسب برای تعيين و اثربخشي این گونه تعامالت باید توسعه داده شود .وجود رابط کاربر مناسب در کتابخانه دیجيتال
کودکان با توجه به کاربران خاص و ماهيت آن به عنوان عامل اصلي تعامل با کاربران ،در ارائه خدمات بهتر و برقراری ارتباط
مناسبتر ،مهم به نظر ميرسد .به همين خاطر ،ضرورت تحقيق بر روی توسعه و بهبود رابط مناسب کودکان جهت خواندن از روی
صفحهی رایانه احساس ميشود .از این رو ،در این پژوهش با بهرهگيری از معيارهای عمومي استخراج شده (نوروزی )3122 ،و
معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانه های دیجيتالي کودکان ،که از متون مختلف استخراج شد ،رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و
نوجوانان ایران مورد ارزیابي گرفت .این پژوهش به شناسایي نقاط قوت و ضعف رابط کاربر کتابخانه کمک ميکند و نتایج آن
مي تواند جهت بهبود عملکرد رابط کاربر کتابخانه پيشين ارزیابي شود.
پرسشهای اساسی
 .3رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران تا چه اندازه با معيارهای عمومي ارزیابي کتابخانههای دیجيتالي مطابقت
دارد؟
 .1رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران تا چه اندازه با معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال حوزه
کودکان مطابقت دارد؟
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پیشینه پژوهش
نوروزی ( ،)3122در پایاننامه دکترای خود با عنوان «ارزیابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانههای دیجيتالي
ایران و ارائه الگوی پيشنهادی» به ارزیابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانههای دیجيتال ایران و تعيين ميزان انطباق آنها
با معيارهای مربوطه و ارائه الگوی پيشنهادی برای تقویت نکات مثبت و رفع نقایص موجود پرداخته است .در مراحل مختلف تحقيق
با استفاده از روش دلفي  31معيار (جستجو ،انسجام ،راهنمایي ،راهبری ،طراحي ،تصحيح خط نمایش اطالعات ،کنترل کاربر ،زبان
رابط و سادگي) ،شامل  334مؤلفه برای ارزیابي انتخاب شدند و با استفاده از روش پيمایش تحليلي ،ارزیابي صورت گرفت .جامعه
مورد مطالعه شامل  33کتابخانه دیجيتالي بود .نتایج تحقيق نشان داد که در مجموع از بين کتابخانههای دیجيتالي مورد مطالعه و از
جمع کل امتيازات مربوط به معيارهای دهگانه مورد بررسي ،کتابخانه دیجيتالي تبيان بيشترین امتياز را بدست آورد .کتابخانههای
دیجيتال پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران و دانشگاه اميرکبير در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
حسنپور مویني ( ،)3121در پایاننامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي ویژگيهای رابط کاربر کتابخانه دیجيتال
بينالمللي کودکان از دیدگاه کاربران و ارائه الگوی پيشنهادی» درک کودکان ایراني از معنای نشانههای مفهومي و عالئم ناوبری
موجود در رابط کاربر کتابخانه دیجيتالي بين المللي کودکان را به منظور سنجش ميزان مناسب بودن یا نبودن رابط کاربر کتابخانه
جهت استفاده کودکان ایراني ،مورد بررسي قرار داده است .جامعه مورد مطالعه  11کودک  1تا  33ساله بود که به طور مساوی از
بين دو جنس دختر و پسر انتخاب گردید .نتایج پژوهش نشان داد به طور ميانگين  31/1درصد از جامعه پژوهش درک درستي از
معنای عالئم و نشانههای موجود در رابط کاربر انگليسي کتابخانه دیجيتالي بينالمللي کودکان داشتهاند.
خالقي ( ،)3121به بررسي ویژگيها و معيارهای عمومي رابط کاربرهای مطلوب پرداخته است و در نهایت ،سياههای از
پربسامدترین معيارهای عمومي یک رابط کاربر مطلوب ارائه شده است که ميتواند به منظور سنجش رابط کاربرها به کار رود .این
معيارها عبارت است از ثبات ،سادگي ،وضوح ،بخشش ،زیبایي ،گرافيک ،ترکيب رنگها ،استفاده از پيامها ،عالیم اخطاردهنده،
انعطافپذیری ،توجه به اصول روان شناسي از قبيل تسلط کاربر به محيط ،صراحت ،کاهش حجم کار و کمک و مساعدت به
کاربر.
زرهساز و فتاحي ( ،)3121در مقالهای به مالحظات اساسي در طراحي رابط کاربر نظامهای رایانهای و پایگاههای اطالعاتي
پرداختهاند که از جمله مهمترین مالحظات ميتوان به شناخت جامعه استفادهکننده ،شناخت وظایف نظام اطالعاتي و کارکرد و
اهميت عناصر و ویژگيهای رابط کاربر اشاره کرد .از جمله عناصر و ویژگيهای رابط که به آن اشاره شده ميتوان به صفحه
نمایش اطالعات (رنگ ،گزینهها یا دکمه ها ،نمادهای تصویری ،سهولت تعيين هویت نماد ،برقراری ارتباط راحت با پيام ،تمایز
نشانه ها از یکدیگر ،سادگي ،نمایش نمادهای مرتبط به هم ،ترکيب عناصر مختلف ،مناسبت با فرهنگهای مختلف ،مطابقت با
استانداردهای بينالمللي یا پذیرفتهشده ،زبان محيط رابط ،پيامهای نرم افزار ،امکانات کمک و راهنمایي کاربران ،سرعت
پاسخگویي ،قابليت استفاده ،سادگي و کاربرپسندبودن ،امکان تعامل مستقيم ميان کاربر و پایگاه و ویژگيهای زیباشناختي اشاره
کرد).
زرهساز ( ،)3124در پژوهشي به بررسي و تحليل عناصر و ویژگيهای مطرح در رابط کاربر نرمافزار سيمرغ ميپردازد .جامعه
آماری پژوهشي او همه دانشجویان عضو کتابخانه دانشکده بودند .یافتههای این پژوهش نشان ميدهد که واکنش کلي کاربران،
صفحههای نمایش اطالعات نرمافزار ،واژگان ،پيامهای نرمافزار ،یادگيری چگونگي کار با نرمافزار ،قابليتها و امکانات نرمافزار
سيمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در حد متوسط بود .همچنين ،رشته تحصيلي ،سابقه و ميزان آشنایي کاربران با نرمافزار ،و
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ميزان سواد کتابخانهای آنان با ميزان رضایت آنها از تعامل با این نرمافزار ،رابطه معناداری نداشت؛ در حالي که رابطه مقطع
تحصيلي و ميزان سواد رایانهای با این ميزان رضایت ،معنادار بود .به طور کلي ،جامعه مورد مطالعه در حد متوسطي از تعامل با این
نرمافزار رضایت داشتند.
ذاکر شهرک ( ،)3121در پایاننامه خود با عنوان بررسي ویژگيهای ایجاد کتابخانه دیجيتالي بينالمللي کودکان و نوجوانان
در ایران به امکانسنجي و ضرورت ایجاد کتابخانه بينالمللي کودکان و نوجوانان در ایران پرداخته است .روش پژوهش پيمایشي و
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .در بررسي هر مورد با توصيف هر یک از عناصر و ویژگيها مهم کتابخانه دیجيتالي
کودکان رهنمودهایي برای طراحي کتابخانههای دیجيتالي ارائه شده است .در تحقيق حاضر مدیران کتابخانههای کودکان و
نوجوانان موجود در تهران و تمامي شهرستانهای کشور جامعه آماری را تشکيل دادهاند .یافتههای پژوهش نشاندهنده این است که
عدم وجود فرهنگ مطالعه و کتابخواني ،فاصله مکاني کتابخانهها ،عدم وجود مدیران،کتابداران متخصص ،عدم حمایت مالي
مدیران و سياستگذاران از کتابخانه ها ،عدم امکان دسترسي یکپارچه کاربران به فهرست واحدی از تمام منابع ،عدم امکان
همکاری بينکتابخانهای در زمينه اشتراک منابع به ترتيب از مهمترین مشکالت فعلي کتابخانهها است .از بين رفتن فاصله مکاني،
دسترسي آسان و توزیع منابع و اطالعات از مهمترین مزایای ایجاد کتابخانه دیجيتالي شناخته شد و مشکل استفاده از کتابخانه
دیجيتالي به علت تفاوت زباني کودکان ایراني با زبانهای موجود ،باالبودن هزینه جذب نيروی متخصص در زمينه فناوری اطالعات
و ارتباطات و عادت به استفاده از منابع کاغذی ميان مردم از مهمترین مشکالت ایجاد کتابخانههای دیجيتالي است .بر این اساس،
یافتههای پژوهش حاکي از آن است که امکان ایجاد کتابخانه بينالمللي دیجيتالي کودکان و نوجوانان در ایران وجود دارد و آن در
ایران ضروری است .ذاکر شهرک در پژوهش خود اشارهای به رابط کاربر کتابخانه دیجيتالي بينالمللي کودکان نکرده است.
عباسپور ( ،)3121در پژوهشي به ارزیابي رابط کاربر پایگاه پایاننامههای پژوهشکده اطالعات و مدارک علمي ایران با هدف
شناخت معيارهای رعایتشده و رعایتنشده با رویکرد مکاشفهای پرداخته است .پنج نفر از متخصصان کتابداری و اطالعرساني بر
اساس سياهه و پرسشنامه ای که در اختيار گذاشته شده بود ،به ترتيب رعایت یا عدم رعایت معيارها و درجه شدت مشکالت
یافتشده را تعيين کردند .نتایج نشان داد که در طراحي رابط کاربر پایگاه اطالعات پایاننامههای پژوهشکده اطالعات و مدارک
علمي ایران  11/21درصد از معيارهای الزم (اطالعات کتابشناختي ،کنترل عملياتي ،جستجو ،نقاط دسترسي ،صفحه نمایش ،کنترل
خروجي و راهنمای کاربر) رعایت شده است .رابط کاربر پایگاه اطالعات پایاننامههای مرکز اطالعات و مدارک علمي ایران در
زمينه اطالعات کتابشناختي با رعایت  311درصد معيارهای مربوط ،بيشترین همخواني را با معيارهای مورد ارزیابي دارد .همچنين،
بيشترین درجه ضعف مربوط به زمينه دسترسي به ترتيب مربوط به :زمينه ،دسترسي ،زمينههای جستجو ،کنترل خروجي ،کنترل
عملياتي ،راهنمای کاربر و زمينه صفحه نمایش است .با دقت در یافتههای این پژوهش ميتوان به این نتيجه رسيد که در این پایگاه
به مقوله کنترل واژگان ،ابزارها و امکانات کافي برای کاربران به منظور محدودکردن جستجو توجهي نشده است .همچنين ،در رابط
کاربر پایگاه پایاننامههای ایران به مقوله اطالعرساني در سطح بينالمللي توجه چنداني نشده است .عدم امکان رتبهبندی نتایج
بازیابيشده بر اساس مقولههای مختلف و عدم ارائه پيامهای خطای کافي از دیگر مواردی است که در طراحي این رابط به آن
توجهي نشده است .در انتها نيز پيشنهادهایي برای بهبود رابط کاربر پایگاه پایاننامههای مرکز اطالعات و مدارک علمي ایران ارائه
شده است.
زاهدی ( ، )3121پژوهش خود را با هدف بررسي و مقایسه رابط کاربر دو ميزبان داخلي (مرکز منطقهای اطالعرساني علوم و
فناوری و پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران) با چهار ميزبان خارجي ()Ebsco, Emerald, Elsevier, Proquest
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بر اساس پنج معيار (خصيصههای کلي ،جستجو ،بازیابي ،نمایش و کاربرپسندی) انجام داد .یافتههای پژوهش نشان داد که تفاوت
بارز ميان رابط کاربر ميزبانهای داخلي و خارجي بيشتر مربوط به معيارهای مطرحشده در بخش خصيصههای جستجو و بازیابي
است و از نظر سایر معيارها رابط کاربر ميزبانهای داخلي و خارجي تقریباً در یک سطح قرار دارند .ضمن اینکه در ميزبانهای
داخلي مرکز منطقهای اطالعرساني علوم و فناوری و در بين ميزبانهای خارجي ) (Ebscoبيشترین امتياز را کسب کردهاند.
نوکاریزی ( ،)3121در پایاننامه خود واژگان محيط رابط در نرمافزارهای جامع کتابخانههای خارجي و قابليت فهم کاربران از
آنها را به منظور ارائه یک الگوی مفهومي مناسب مورد تحليل قرار ميدهد .طبق نتایج بدستآمده نظام دستوری واژهها،
عبارتهای محيط رابط ،استفاده از توضيحات و مثالها در درک واژگان از اهميت برخوردار است و طراحان باید به این نوع مسائل
توجه کنند .همچنين طبق یافتههای حاصل از تحقيق ميزان درک واژگان محيط رابط نرمافزارها در بين حوزههای مختلف متفاوت
است .هر چند در موقع طراحي ،واژگان انتخابي باید قابل درک برای عموم باشد نه کاربران حوزه خاص .ضمن تاکيد بر سادگي به
عنوان یک اصل کلي یادآور ميشود که تحليل صورتگرفته مربوط به دو نرمافزار نوسا و پارسآذرخش از واژگان محيط رابط
بهتری برخوردار است.
نبوی ( ،)3121در پایاننامه خود اقدام به ارزیابي قابليتهای جستجو در کتابخانههای دیجيتالي برگزیده داخلي و خارجي
مينماید .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش  34کتابخانه دیجيتالي هستند که کتابخانههای دیجيتالي داخلي عبارتاند از:
کتابخانه دیجيتالي دید ،تبيان ،باني تک ،مرکز جهاني اهل آل بيت و بقيه کتابخانه دیجيتالي مورد مطالعه متعلق به خارج از کشور به
ویژه آمریکا بودند .نتایج حاصل از پژوهش نشان ميدهد در بين کتابخانههای دیجيتالي داخلي به ترتيب کتابخانه دیجيتالي تبيان
بيشترین و باني تک کمترین امتياز را به خود اختصاص دادند به همين ترتيب در بين کتابخانههای دیجيتالي خارجي نيز Digital
 Library of American Memoryو  Classic Articleبه ترتيب بيشترین و کمترین امتياز را به خود اختصاص دادند.
بيالل و بيچر ) ، (Bilal & Bichir,2007در مقالهای با عنوان "تعامل کودکان با کتابخانههای چندزباني و چندفرهنگي،
درک چگونگي طراحي رابط کاربر" به بررسي تعامل کودکان عربيزبان به عنوان گروه فرهنگي متفاوت با کتابخانه دیجيتالي
بينالمللي کودکان پرداخته است .این پژوهش به ارزیابي قابليت استفاده چندفرهنگي کتابخانه بينالمللي دیجيتالي کودکان برای
کودکان  2تا  31ساله عربيزبان پرداخته است .روش بهکار بردهشده در این پژوهش ،کمي و کيفي بوده است .بررسي در مورد
شکل ظاهری رابط و معنای هر یک از گزینههای موجود در آن شمایلها ،دکمهها ،ویژگيهای جستجو و سایر نشانههای تصویری
است .یافته ها نشان داد که شکل ظاهری رابط ،بيشتر مناسب کودکان بزرگتر بود ( 2تا  31سال) تا کودکان کوچکتر ( 2تا  ،)1و
کودکان کوچکتر نميتوانستند معنای شمایلها ،دکمهها و سایر نشانههای تصویری به کار رفته را بشناسند و این ميتوانست به دليل
عدم آگاهي شناختي کودکان برای تعامل با سيستمي مثل کتابخانه دیجيتالي بينالمللي باشد .از دیگر دالیل عدم تجربه کودکان
کوچکتر در استفاده از ا ینترنت ،عدم آشنایي با زباني است که رابط کاربر به آن زبان ارائه شده است .کودکان بزرگتر بيشتر
ویژگيها و نشانههای به کاررفته در رابط و معنای آنها را درک کردند .آنها جعبه جستجو 3را به راحتي شناختند اما دیگر گزینهها
مانند جستجوی ساده ،جستجوی پيشرفته و جستجو بر اساس مکان را نتوانستند درک کنند .تقریبا تمام کودکان قادر به درک عالئم
ناوبری مانند حرکت به جلو یا عقب بودند .نتایج این پژوهش ميتواند برای بهبود طراحي رابط کاربر کتابخانههای دیجيتالي
کودکان برای کودکان با فرهنگهای متفاوت به کار رود .در انتها پيشنهاهایي برای بهبود رابط کاربر ارائه شده است.

1. Search box
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جاناو سوبارنا ) (Jana & Subarna,2008در پژوهشي به تجزیه و تحليل و ارزیابي کتابخانه بينالمللي کودکان و نوجوانان
دنيا پرداختهاند .در این پژوهش ،معيارهایي برای ارزیابي کتابخانه مذکور ارائه شده است که تعدادی از آنها معيار عمومي ارزیابي
کتابخانههای دیجيتال محسوب ميشدند .از بين معيارهای ارائهشده تعدادی معيار وجود دارد که مختص ارزیابي رابط کاربر
کتابخانههای دیجيتال کودکان هستند .این معيارها شامل قابلفهمبودن محتوا برای کودکان ،پوشش و گستره مناسب کتابخانه
دیجيتال برای کودکان ،اعتبار محتوا و نویسندگان در حوزه کودک ،جذابيت صفحات وبسایت متناسب با درک کودکان،
گویایي پيامها برای کودکان ميباشند .نتایج نشان داد که کتابخانه بينالمللي کودکان و نوجوانان دنيا با معيارهای ارائهشده در
پژوهش بطور مطلوبي مطابقت دارد.
رامایا )(Ramayah, 2006در مطالعهای در دانشگاه سنس مالزی به بررسي ویژگيهای رابط کاربر در راستای استفاده راحت
از کتابخانه دیجيتالي ميپردازد .معيارهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتاند از :وضعيت اصطالحات ،طراحي خوب و راهبری.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش استفادهکنندگان از کتابخانه بودند که به صورت نمونهگيری انتخاب شدند .نتایج نشان داد که
وجود رابط کاربر خوب بسيار حائز اهميت است و تاثير بسزایي در افزایش دسترسي به کتابخانه دیجيتالي و استفاده از آن دارد.
الرج و بهشتي ) (Large & Beheshti, 2005در مقالهای با عنوان "طراحي رابط کاربر ،وب پورتالها و کودکان" به ارائه
رهنمودهایي جهت طراحي رابط کاربر پورتالهای کودکان پرداختند .دادههای الزم جهت این پژوهش با استفاده از روشهای
مشاهده ،مصاحبه ،و گروههای هدف ،3بهدست آمده است .کار پژوهش با همکاری کودکان و بزرگساالن در یک دوره زماني
ثابت انجام گرفت .چارچوب جامعي که این پژوهش باید بر اساس آن انجام ميگرفت تعدادی از معيارهایي بود که این
پژوهشگران از پژوهش های پيشين خود استخراج کرده بودند که با اندکي اصالحات برای این پژوهش نيز به کار گرفته شدند .این
معيارها شامل اهداف پورتال ،استعارهها 1و شمایلها ،طراحي بصری رابط کاربر ،اسم پورتال و آدرس اینترنتي آن ،توصيف
شخصيت 1و شخصيسازی ،واژگان سازگار و مناسب ،توانایيهای بازیابي اطالعات ،نمایش نتایج ،حالت تعاملي برای پست
الکترونيک و اتاقهای گفتگو ،تسهيالت راهنمایي کاربر به صورت پيوسته ،تبليغات و امکانات چندزباني مواردی بودند که در این
پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند و بر اساس آن معيارهایي برای طراحي رابط کاربر پورتال کودکان ارائه شد.
با توجه با اینکه تاکنون در داخل کشور پژوهشي که بتواند کتابخانه دیجيتال را از نظر معيارهای ارزیابي بررسي کند انجام
نشده این پژوهش ميتواند مفيد واقع گردد.
روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش کتابخانهای برای گردآوری دادههای الزم در مورد معيارهای ارزیابي ،و از روش ارزیابانه برای
ارزیابي کتابخانه دیجيتال کودکان ایران استفاده شده است .ابتدا با بررسي متون ،برای انتخاب معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانه
دیجيتال کودکان ،یک سياهه وارسي تهيه شده است .برای تعيين این معيارها عالوه بر بهرهگيری از متون ،از متخصصان حوزه
آموزش و پرورش کودکان و همچنين روانشناسان کمک گرفته شد .در ارزیابي کتابخانه دیجيتال کودکان ایران از نظر معيارهای
عمومي ،از معيارهای عمومي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال ارائه شده در متون (به عنوان نمونه ،نوروزی )3122 ،استفاده گردید.
معيارهای عمومي ذکرشده  31مولفه ( 334مولفه فرعي) را شامل ميشود .معيارهای تخصصي شامل  1مولفه ( 11مولفه فرعي)
ميباشند که توسط مؤلف استخراج شده و جهت ارزیابي رابط کاربر کتابخانه مذکور مورد استفاده قرار گرفته است.
1. Focus Groups
2. Mataphors
3. Characterization
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جهت سنجش روایي معيارهای تخصصي استخراج شده ،این معيارها به  2نفر از متخصصان حوزه کامپيوتر ،علوم کتابداری و
اطالعرساني و همچنين روانشناسان ارسال شد و پس از انجام اصالحات الزم مورد استفاده قرار گرفتند .در ادامه ،برای تعيين ميزان
مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان از نظر معيارهای عمومي و تخصصي ،تمام معيارهای موجود بررسي شد .در

نهایت ،این یافتهها ،مورد تحليل قرار گرفته و درصد مطابقت ،مشخص گردید.
یافتهها
در پاسخ به سؤاالت پژوهش نتایج زیر حاصل شد:
پرسش  :1رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران تا چه اندازه با معيارهای عمومي ارزیابي کتابخانههای دیجيتالي
مطابقت دارد؟
در پاسخ به این پرسش ،کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران از نظر معيارهای عمومي استخراج شده توسط نوروزی
( ،)3122ارزیابي شد که نتایج بررسي در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .1درصد مطابقت کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با معیارهای عمومی ارزیابی کتابخانههای دیجیتال
ردیف

معیارها عمومی ارزیابی کتابخانههای دیجیتال

درصد مطابقت با معیارها

3

سادگي ( 2مؤلفه)

311

1

طراحي صفحه ( 13مؤلفه)

21/11

1

راهبری (مسيریابي) ( 32مؤلفه)

11/11

4

انسجام ( 2مؤولفه)

11

1

زبان رابط کاربر ( 4مؤولفه)

11

2

راهنمایي ( 34مؤلفه)

11/34

1

تصحيح خطا ( 2مؤلفه)

11

2

جستجو ( 32مؤلفه)

44/44

1

نمایش اطالعات ( 31مؤلفه)

43/22

31

کنترل کاربر ( 1مؤلفه)

34/11

در جدول  3ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران با هر کدام از معيارها به صورت درصدی بيان
شده است .همانگونه که در جدول مشاهده ميشود بيشترین ميزان مطابقت مربوط به معيار سادگي با  311درصد مطابقت است و
این نشانگر عملکرد مطلوب طراحان وبسایت در این زمينه است .معيارهای مربوط به طراحي صفحه و راهبری در رتبههای دوم و
سوم مطابقت قرار دارند .کمترین ميزان مطابقت مربوط به معيار کنترل کاربر با  34/11درصد است که این امر نشان ميدهد
کتابخانه از این نظر بسيار ضعيف عمل کرده است.
در مجموع ،با توجه به درصدهای حاصله از ارزیابي رابط کاربر وبسایت کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران ،و با توجه
به اینکه هدف صرفا بررسي ميزان تطابق رابط کاربر کتابخانه با معيارهای عمومي است ،ميتوان نتيجه گرفت که مطابقت رابط
کاربر این کتابخانه با معيارهای عمومي ارزیابي کتابخانههای دیجيتالي رضایتبخش بوده اما در بعضي زمينهها (از قبيل کنترل
کاربر ،نمایش اطالعات و جستجو) نياز به بررسي بيشتر دارد.
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در نهایت با سنجش ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران با معيارهای عمومي ارزیابي بدون
درنظرگرفتن معيارهای اصلي و درنظرگرفتن معيارهای فرعي به صورت کلي ،در مجموع ميزان این مطابقت 21/12 ،درصد محاسبه
گردید.
پرسش دوم :رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران تا چه اندازه با معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای
دیجيتال حوزه کودکان مطابقت دارد؟
برای پاسخ به این پرسش ،با بررسي متون مختلفي که به ارزیابي کتابخانههای دیجيتال کودکان پرداخته بودند معيارهای
تخصصي استخراج و تعيين گردید .این معيارها شامل مولفههایي هستند که جهت ارزیابي تخصصي کتابخانههای دیجيتال حوزه
کودکان مورد استفاده قرار ميگيرند .در جدول  1نتایج ارزیابي کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران از نظر معيارهای تخصصي
آمده است.
جدول  .2درصد مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با معیارهای ارزیابی تخصصی کتابخانههای دیجیتال کودکان و
نوجوانان
ردیف

معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانههای دیجیتال کودکان و
نوجوانان

درصد مطابقت با معیارها

3

قابلفهمبودن محتوا ( 1مولفه)

311

1

پوشش و گسترهی کتابخانه دیجيتال کودکان ( 1مولفه)

311

1

اعتبار محتوا و نویسندگان در حوزه کودک ( 1مولفه)

311

4

جذابيت صفحات وب سایت ( 1مولفه)

21/13

1

گویایي پيامها ( 1مولفه)

22/22

در جدول  1ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران با هر کدام از معيارها به صورت درصدی بيان
شده است .همانگونه که در جدول مشاهده ميشود بيشترین ميزان مطابقت مربوط به معيارهای قابلفهمبودن محتوا ،پوشش و
گستره کتابخانه دیجيتال کودکان ،اعتبار محتوا و نویسندگان در حوزه کودک با  311درصد مطابقت است و این نشان عملکرد
مطلوب طراحان وبسایت در این زمينهها است .کمترین ميزان مطابقت مربوط به معيار گویایي پيامها با  22 /22درصد مطابقت
است که این امر نشان ميدهد کتابخانه از این نظر مناسب عمل نکرده است.
در مجموع ،با توجه به درصدهای حاصله از ارزیابي رابط کاربر وبسایت کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران ،و با توجه
به اینکه هدف صرفا بررسي ميزان تطابق کتابخانه با معيارهای تخصصي است ،ميتوان نتيجه گرفت که مطابقت رابط کاربر
کتابخانه با معيارهای تخصصي ارزیابي کتابخانههای دیجيتال کودکان بسيار رضایتبخش است.
در نهایت ،با سنجش ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران با معيارهای تخصصي ارزیابي
کتابخانههای دیجيتال کودکان ،ميزان این مطابقت به طور کلي 11/13 ،درصد محاسبه گردید.
با توجه با درصدهای به دست آمده ،مطابقت رابط کاربر کتابخانه دیجيتال کودکان ایران ،از نظر معيارهای تخصصي عالي ،و
از نظر معيارهای عمومي ،مناسب تشخيص داده شد.
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،به منظور تعيين ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران از نظر معيارهای عمومي
و تخصصي ،ارزیابي صورت گرفت .اگر درصد مطابقت با معيارها را به این ترتيب در نظر بگيریم:
جدول  .3درصد مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان با معیارهای عمومی
درصد مطابقت با معیارها

ارزیابی عملکرد

 11درصد و باالتر

بسيار مناسب

 11درصد تا  11درصد

مناسب

 11درصد تا  11درصد

ضعيف

 1تا  11درصد

بسيار ضعيف

نتایج به دستآمده در پاسخ به پرسش اول ،نشان ميدهد که ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان
ایران با معيارهای عمومي به طور کلي  21/12درصد است که این درصد مطابقت برای یک رابط کاربر مناسب به نظر ميرسد اما
کامل نيست .با بررسي درصدهای بدستآمده برای معيار های عمومي در ارزیابي رابط کاربر ،به این نتيجه ميرسيم که رابط کاربر
این کتابخانه از نظر معيارهای انسجام ( 11درصد)  ،طراحي صفحه ( 21/11درصد) ،راهبری ( 11/11درصد)  ،زبان رابط کاربر (11
درصد) و سادگي ( 311درصد)  ،بسيار مناسب تشخيص داده شد .همچنين این رابط کاربر از نظر معيارهای راهنمایي (11/34
درصد مطابقت با معيارهای عمومي) و تصحيح خطا ( 11درصد) مناسب تشخيص داده شد .این رابط کاربر از نظر معيارهای جستجو
( 44/44درصد) و نمایش اطالعات ( 43/22درصد مطابقت با معيارها) ضعيف عمل کرده است؛ و در نهایت این رابط کاربر از نظر
معيار کنترل کاربر ( 34/11درصد مطابقت با معيارهای عمومي) بسيار ضعيف عمل کرده است.
نتایج به دستآمده در پاسخ به پرسش دوم نشان مي دهد که ميزان مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران
با معيارهای تخصصي به طور کلي  11/13درصد است که بسيار مناسب تشخيص داده ميشود .با توجه به درصدهای به دستآمده
برای معيارهای تخصصي ارزیابي رابط کاربر ،به این نتيجه ميرسيم که رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران از نظر
معيارهای قابلفهمبودن محتوا ( 311درصد مطابقت با معيارهای تخصصي) ،پوشش و گستره کتابخانه دیجيتال ( 311درصد مطابقت
با معيارهای تخصصي) ،اعتبار نویسندگان و محتوا ( 311درصد مطابقت با معيارهای تخصصي) و جذابيت صفحات
وبسایت ( 21/13درصد مطابقت با معيارهای تخصصي) بسيار مناسب عمل کرده است .همچنين ،این رابط کاربر از نظر معيار
گویایي پيامها ( 22/22درصد مطابقت با معيارهای تخصصي) مناسب عمل کرده است.
در کل ،با تلفيق نتایج به دست آمده در ارزیابي رابط کاربر از نظر معيارهای عمومي و تخصصي ارزیابي ،رابط کاربر کتابخانه
ملي کودکان و نوجوانان ایران مناسب عمل کرده است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج این پژوهش ،و اهميت رابط کاربر در کتابخانههای دیجيتال ،پيشنهاد هایي ارائه ميشود:
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 .3استفاده از معيارهای عمومي و تخصصي ارزیابي رابط کاربر کتابخانه دیجيتال کودکان ،به منظور ایجاد محيطي جذاب
و کاربرپسند برای کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران (بر اساس جدول )1؛
 .1انجام اصالحات الزم بر رابط کاربر کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران از نظر معيارهای کنترل کاربر ،جستجو و
نمایش اطالعات (بر اساس جدول .)3
منابع

رحيمي ،فروغ؛ استواری ،سارا ( .)3122کتابخانه بينالمللي دیجيتالي کودکان :مشاهده کتابهای دیجيتالي پيوسته ( .)onlineنما،
. )1( 3
زره ساز ،محمد؛ فتاحي ،رحمت اهلل ( .)3121مالحظات اساسي در طراحي رابط کاربر نظامهای رایانهای و پایگاههای اطالعاتي.
فصلنامه کتاب.22 ،)1( 31 ،
ذاکرشهرک ،مينا ( .)3121بررسي ویژگيهای ایجاد کتابخانه دیجيتالي بينالمللي کودکان و نوجوانان در ایران ( .پایاننامه
کارشناسي ارشد) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شمال.

شيری ،علي اصغر؛ عمراني ،ابراهيم ( .)3124زمينههای تحقيق در کتابخانههای دیجيتالي :تحوالت و روندهای جاری .در مجموعه
مقاالت همایشهای انجمن کتابداری و اطالعرساني ایران .حاج زینالعابدیني ،محسن .تهران :انجمن کتابداری و اطالعرساني
ایران :سازمان استاد و کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران.
عباس پور ،جواد؛ رضایيشریفآبادی ،سعيد ( .)3121ارزیابي رابط کاربر پایگاه اطالعات پایاننامههای مرکز اطالعات و مدارک
علمي ایران از دیدگاه کتابداری و اطالعرساني ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالي .)43( 21 ،
عليپور حافظي ،مهدی؛ مطلبي ،داریوش ( .)3124کتابخانههای دیجيتالي :مفاهيم و جنبههای فني-اجرایي .در مجموعه مقاالت
همایشهای انجمن کتابداری و اطالعرساني ایران .حاج زینالعابدیني ،محسن .تهران :انجمن کتابداری و اطالعرساني ایران:
سازمان استاد و کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران.
مهراد ،جعفر؛ زاهدی ،زهره ( )3122بررسي و مقایسه رابط کاربر دو ميزبان داخلي کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی و
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران با چهار ميزبان خارجي .Proquest ،Elsevier ،Emerald ،Ebsco:
کتابداری و اطالعرساني.11 )1( 31 ،
نبوی ،فاطمه ( .)3121مطالعه مقایسه ای ابرموتورهای جستجو در بازیابي اطالعات کتابداری و اطالعرساني از شبکه جهاني وب.
(پایاننامه کارشناسي ارشد) ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي  -درماني ایران ،دانشکده مدیریت و اطالعرساني
پزشکي.
نوروزی ،یعقوب ( .)3122ارزیابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانههای دیجيتالي ایران و ارائه الگوی پيشنهادی.
(پایاننامه دکتری) ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران.
نوروزی ،یعقوب؛ حریری ،نجال ( .)3122تعيين معيارهای ارزیابي رابط کاربر کتابخانههای دیجيتالي :رویکردی متن پژوهانه.
فصلنامه کتابداری و اطالعرساني.31 ،)41( 1 ،
نوکاریزی ،محسن ( .)3121تحليل واژگان محيط رابط در نرمافزارهای جامع کتابخانهای فارسي و قابليت فهم کاربران از آنها به
منظور ارائه یک الگوی مفهومي مناسب( .پایاننامه دکتری) ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.
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