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هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین میزان كاربردپذیری پایگاههای اطالعاتي ناپیوسته علوم اسالمي مبتني بر
اصطالحنامه بر اساس استانداردهای ایزو  1429و ایزو  98164است.
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 49/4درصد منفي و در مورد معیار "جستجو"  28/6درصد پاسخها بلي 48/8 ،درصد تا حدودی 47/1 ،درصد منفي
بوده است.
نتیجهگیری :از دیدگاه كاربران نهایي ،پایگاههای مورد بررسي تقریباً نیمي از ویژگيهای مربوط به معیار "جستجو
و راهبری" را به صورت كامل پشتیباني ميكنند و نیمي دیگر باید برای افزایش كاربردپذیری پایگاههای یادشده
توسط طراحان پایگاه مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژهها :كاربردپذیری ،اصطالحنامه علوم اسالمي ،ایزو  1429و  ،98164پایگاه تخصصي علوم قرآني ،پایگاه
تخصصي اصول فقه
مقدمه و بیان مساله
طراحي و ایجاد نظامهای اطالعاتي در حوزه ها و با كاركردهای گوناگون در راستای تامین نیاز اطالعاتي كاربران ،و افزایش
سطح رضایتمندی آنها ،موجب پیدایش رویکرد كاربر-مدار گردیده است .آن چه بر مبنای این رویکرد در طراحي نظامهای
اطالعاتي مد نظر قرار ميگیرد شاخصهایي از قبیل نیازهای اطالعاتي كاربران نهایي ،رفتارهای اطالعیابي ،الگوهای ارتباطي آنها با
نظامهای اطالعاتي ،و نظایر آن است كه بر طراحي و پیادهسازی نظام تاثیر همه جانبه دارد .بنابراین توسعه دهندگان نظامهای
اطالعاتي تالش ميكنند با مبنا قرار دادن رویکرد كاربر-مدار سطح مطلوبي از بازخوردهای مثبت را از جامعه كاربران خود دریافت
نمایند .اهمیت توجه به ویژگيهای كاربران نهایي در هنگام گسترش نظامهای اطالعاتي به اندازهای است كه بسیاری از معیارهای
ارزیابي این نظامها بر رویکرد كاربر -مدار مبتني است .یکي از این معیارها كه در سالهای اخیر در ارزیابي نظامهای اطالعاتي
كاربرد وسیعي یافته است ،معیار "كاربردپذیری" است .كاربردپذیری بر استفاده آسان از نظام ،و سهولت یادگیری قابلیتهای آن
یادگیری دارد .این بدین معناست كه آیا با وجود تالشهای مختلفي كه برای طراحي و پیادهسازی نظام اطالعاتي صورت گرفته،
تسهیل استفاده از آن توسط كاربران نهایي نیز مد نظر بوده است؟ پاسخ به این پرسش در قالب دو فعالیت تکمیلكننده دیگر نهفته
است :نخست ،در هنگام طراحي و ایجاد نظام اطالعاتي از ویژگيهای مطرح شده در منابع معتبر كه استانداردهای بینالمللي در
رأس آنها قرار دارند ،بهره گیری شود ،و دیگر این كه نظام در معرض تعامل با كاربران نهایي خود قرار گرفته ،بازخورد آنها
دریافت گردد .بر این اساس طراحان نظام مورد بررسي ميتوانند میزان موفقیت خود را سنجیده ،و نقاط ضعف احتمالي را بر طرف
نمایند .بدیهي است افزایش كاربردپذیری نظام اطالعاتي بر تعداد كاربران نهایي كه از نظام استفاده ميكنند افزوده ،رضایتمندی
آنها را به سطح مطلوبي ميرساند .اصطالحنامه علوم اسالمي حدود  49سال قبل ( )9374با عنوان "تزاروس علوم اسالمي" از سوی
مركز اطالعات و مدارک اسالمي – دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم -طراحي و تدوین شده است (یعقوب نژاد.)9368 ،
طاهری ( )9314معتقد است كه توسعه اصطالحنامه جامع علوم اسالمي در پاسخ به نیازهایي كه در هنگام نمایه سازی منابع اسالمي
به وجود آمدهاند از یک سو ،و عدم وجود اصطالحنامههایي مشابه در دیگر زبانها از سوی دیگر ،موجب شد در هنگام تدوین آنها
قابلیتها و ویژگيهایي خاص مورد توجه قرار گیرد .مطابقت این قابلیتها با معیارها و شاخصهایي كه منابع و استانداردهای معتبر
برای نسل جدید اصطالحنامهها ،یعني اصطالحنامههای بازیابي (كاربران) و هستيشناسي مفهومي برشمردهاند ،نکات جالبي را نشان
ميدهد .همانگونه كه داودیان ( )9368بیان ميكند با ورود اصطالحنامه به محیطهای الکترونیک ،طراحي واسطهای كاربر متناسب
با كاركردهای این ابزار ،با هدف نمایش اصطالحات و روابط بین آنها به شیوهای مناسب و كارآمد ،جلوهای ویژه یافت.
كاربردپذیری یکي از عوامل تعیینكننده میزان موفقیت پایگاههای اطالعاتي به شمار ميرود و معیارهای مؤثر در بهینهسازی و
بهبود كاربردپذیری نیز باید به طور مستمر ارزشیابي شود .از این رو ،لزوم بررسي كاربردپذیری پایگاههای اطالعاتي بیش از پیش
نمایان ميشود تا از این طریق جایگاه پایگاههای اطالعاتي به عنوان یک ابزار بازیابي اطالعات در میان جویندگان اطالعات تبیین
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شود .در استاندارد ایزو  1429كاربردپذیری میزاني است كه یک محصول ميتواند توسط كاربران خاصي برای رسیدن به هدفي
معین ،مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده ،ضمن داشتن اثربخشي و كارایي ،رضایت كاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین
كند .توسعه پایگاههای اطالعاتي مبتني بر اصطالحنامه بویژه در حوزه علوم اسالمي در چند سال اخیر تحولي را دسترسي به محتوای
اسالمي به وجود آورده است .امکان جستجوهای مفهومي ،و افزایش درک شناختي كاربران از محتوای پایگاهها در هنگام فرایند
بازیابي ،ارزشهای افزودهای است كه استفاده از اصطالحنامه در این پایگاهها تولید ميكند .در این پژوهش سعي شده تا میزان
كاربردپذیری پایگاه های اطالعاتي ناپیوسته اسالمي مبتني بر اصطالحنامه از جمله پایگاه تخصصي اصول فقه و پایگاه تخصصي
علوم قرآني و همچنین سهولت استفاده و سهولت یادگیری قابلیت های دسترسي به محتوای این دو پایگاه را بر اساس استانداردهای
ایزو  1429و ایزو  98164تبیین شود.
سواالت پژوهش
 -9سهولت استفاده از پایگاه اطالعاتي ناپیوسته اصول فقه بر اساس استانداردهای ایزو  98164و ایزو  1429به چه میزان است؟
 -4سهولت یادگیری قابلیتهای دسترسي به محتوای پایگاه اطالعاتي ناپیوسته اصول فقه بر اساس استانداردهای ایزو  98164و
ایزو  1429به چه میزان است؟
 -3سهولت استفاده از پایگاه اطالعاتي ناپیوسته علوم قرآني بر اساس استانداردهای ایزو  98164و ایزو  1429به چه میزان
است؟
 -2سهولت یادگیری قابلیتهای دسترسي به محتوای پایگاههای اطالعاتي ناپیوسته علوم قرآني بر اساس استانداردهای ایزو
 98164و ایزو  1429به چه میزان است؟
پیشینة پژوهش
در زمینه ارزیابي اصطالحنامه و پایگاهای اطالعاتي تاكنون در داخل و خارج از ایران پژوهشهایي از زوایای مختلف صورت
گرفته است .پیشینة بررسي اهمیت و ساختار اصطالحنامهها به دهة  64باز ميگردد .در آن زمان ،استفاده از زبانهای كنترلشده و
اهمیت آن بسیار مورد توجه بود و بیشتر پژوهشگران در تالش بودند تا اهمیت و كارآیي زبانهای كنترل شده ،به ویژه
اصطالحنامهها را در ذخیره و بازیابي اطالعات نشان دهند .ساختار این پژوهشها ،از آن زمان تاكنون ،تغییر كرده است و بیشتر آنها
به نظر كاربران دربارة ساختار اصطالحنامه و كارآیي آن باز ميگردد.
فارناس و همکارانش( )Furnas et al. 1987در پژوهشي ،مشکالت واژگاني به هنگام جستجوی كامپیوتری كاربران را
مطالعه كردند و در نهایت ،از نظر كاربران و میزان كارآیي اصطالحنامه در جستجوی آنها ،برای ارزیابي اصطالحنامهها استفاده
كردند.
میلستد ( )Milstead, 1997در بررسيای بیان ميكند كه مدیران پایگاههای اطالعاتي ،اصطالحنامهها را بهطور واقعي برای
كاربرد واقعي در نظامهای ذخیره و بازیابي اطالعات فراهم نميكنند و اصطالحنامههای پیوسته موجود در پایگاههای اطالعاتي
رابط كاربر ،كارآیي كافي و الزم را برای تعامل با كاربر ایجاد نميكنند .به اعتقاد وی ،اصطالحنامه برای ناوبری بهتر و
فراهم آوردن دسترسي و كاربرد آسان ،به ابزارها و تجهیزات بیشتری نیاز دارند.
هریسون ( )Harrison, 1998در پژوهشي تاثیر استفاده از اصطالحنامه را در جستوجو با هدف ارزیابي اثر استفاده یا عدم
استفاده از اصطالحنامهها بر نتایج كاوش ،آگاهي از كارآمدی اصطالحنامههای نمایهسازی بر كاوش پیوسته ،و ارزیابي تاثیر
تفاوتهای فردی كاوشگران بر استفاده از اصطالحنامهها مورد برررسي قرار داد .در این پژوهش  94كاوشگر جستوجوهایي را
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در بانک اطالعاتي "روسوپس" كه از اصطالحنامه "امتری" بهره ميگیرد انجام دادند .نتایج نشان ميدهد كه هیچ تفاوت
معنيداری در نتایج جستوجو ،چه با استفاده از اصطالحنامه و چه بدون استفاده از آن وجود ندارد.
در مطالعه گرینبرگ ( )Greenberg, 1998نیز تاثیر روابط معناشناختي اصطالحنامه بر كارآمدی بازیابي ،بررسي و تاثیر
این روابط بر فرایندهای سوال گستری تعاملي مقایسه شده است .نتایج این تحقیق به طور كلي نشان ميدهد سوالگستری خودكار با
استفاده از روابط معناشناختي موجود در اصطالحنامه باعث افزایش نسبي جامعیت ميشود و برای افزایش مانعیت در سوالگستری
تعاملي ،اصطالحات مرتبط معرفهای خوبي به شمار مي آیند .مک گیلیز و تامز( )Macgillis, 2001نیز كاربردپذیری وب
سایت كتابخانههای دانشگاه مموریال نیوفاندلند 9را بررسي كردند .آنها به این نتیجه رسیدند كه وبسایتهای كتابخانهای در تأمین
نیازهای اطالعاتي كاربران با مشکل مواجه هستند و اغلب ساختارهای سنتي كتابخانه را منعکس ميكنند .بررسي سیهونن و
واكاری ( )Sihvonen & Vakkari, 2004نشان داد كه كاربراني با پیشزمینة موضوعي و واژگاني گستردهتر ،بهتر ميتوانند
در طول جستجوی خود از اصطالحنامه استفاده كنند.
سالبا ( )Salaba,2005در پایاننامه دكتری خود بیان ميدارد كه مطالعه رفتار جستجوی اطالعات مراجعان نشان ميدهد كه
كاربران با روابط بسیار عام و یا بسیار محدود را در هنگام جستجوی موضوعي خاص استفاده ميكنند .وی اشاره ميكند كه ساختار
پیوسته اصطالحنامه به مراجعان اجازه مي دهد تا با استفاده از روابط معنایي همبسته و سلسله مراتبي و ترادفي واژگان موضوعي را
انتخاب كنند .محقق به دنبال اینست كه آیا مراجعان روابط اعم و اخص و مرتبط را میان اصطالحات موضوعي ميبینند؟ یا روابط
خاص بیشتری را ميبینند؟ برای پاسخ به این سوالها از مراجعان خواسته شده است تا مجموعهای از اصطالحات وابسته را در
گروههایي مقوله بندی كنند و راههایي را كه این گروهها و اصطالحات داخل آنها به هم مرتبط هستند شناسایي كرده و با استفاده از
تکنیک دستهبندی آزاد آنها را به هم مرتبط كنند .سپس دادههای گردآوریشده از طریق كاربران با استفاده از روش تحلیل محتوا
مقوله بندی شد و روابطي به دست آمد این روابط معنایي سپس به روابط معناشناختي زباني تبدیل شدند.
خسرویاني ( )9372در پژوهشي به بررسي وضعیت پایگاههای اطالعاتي معاجم لفظي و موضوعي مركز پژوهش رایانهای علوم
اسالمي پرداخته است .هر پایگاه به طور مستقل ،از نظر مشخصات كتاب ،اهداف ،تعداد ركوردها ،برونداد پایگاه و نحوه
آمادهسازی اطالعات ،منابع و شیوه استخراج واژگان و موضوعات و قابلیتهای هر پایگاه بررسي شده است .همچنین چشمه
سهرابي ( )9376در پایاننامه خود تحت عنوان تاثیر اصطالحنامه در بانکهای اطالعاتي كتابشناختي بر میزان جامعیت ،مانعیت و
مدت زمان جستجوی اطالعات بازیابي به این نتیجه رسید كه میزان جامعیت در جستجوهای اصطالحنامهای كاهش یافته اما زمان
جستجو و میزان مانعیت بیشتر شده است.
سمیعي ( )9376میزان رضایتمندی استفادهكنندگان پایگاههای اطالعاتي علوم اسالمي شهر مقدس قم را بررسي نموده است.
هدف از این پژوهش ،پيبردن به الگویي موفقتر در رشتههای مختلف از علوم اسالمي و نظامهای اطالعرساني موجود است.
بهمنآبادی( )9371هم در پژوهش خود دریافت كه حضور اصطالحنامهها به عنوان ابزار كمکي كاوش ميتواند در بازیابي
اطالعات به ویژه در افزایش جامعیت موثر باشد .اما شیوه در اختیار قراردادن اصطالحنامه و نوع تعامل كاربر با آن ،همچنین كیفیت
و میزان غنيبودن روابط و ساختارهای معنا شناختي از جمله مسائلي است كه بر مفیدبودن اصطالحنامه در بازیابي اثر ميگذارد.
مرور پیشینهها آشکار ساخت كه اغلب مطالعات بر یکي از زمینههای رابط كاربری ،سنجش میزان رضایت از پایگاههای اطالعاتي
تحت وب ،بررسي میزان رضایت كاربری فهرستهای رایانهای و مقایسه آنها با یکدیگر ،بررسي وضعیت از نظر كیفیت نمایش و
وضعیت رابط كاربری و ارزیابي رابط كاربر پایگاههای اطالعاتي تحت وب داللت دارند .در پژوهشي دیگر فتاحي و پریرخ
( )9371به دلیل نقش مهم كیفیت نمایش اطالعات در فهم اطالعات و میزان استفادة كاربران از فهرست رایانهای با بررسي كیفیت
)1 - Memorial University of Newfoundland (MUN
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نمایش اطالعات و چگونگي ارائة اطالعات كتابشناختي در فهرستهای رایانهای ،نشان دادند كه میان نرمافزارها از نظر توجه به
فهم بهتر اطالعات ،تفاوت معنادار وجود دارد.
نوكاریزی ( )9362با هدف بررسي میزان درک واژگان محیط رابط نرمافزارهای كتابخانهای ،با استفاده از روش پیمایشي به
بررسي میزان درک دانشجویان از واژگان محیط رابط نرمافزارهای كتابخانهای سیمرغ و پارسآذرخش در كتابخانههای دانشگاه
فردوسي مشهد و شیراز پرداخت .نتایج نشان داد كه بین میزان قابلیت درک واژگان بهكاررفته در محیط رابط نرمافزار سیمرغ و
پارس آذرخش تفاوت معنيدار وجود دارد ،همچنین بین میزان قابلیت درک واژگان صفحه نخست و دیگر صفحات در نرمافزار
سیمرغ و پارسآذرخش ،تفاوت معنيدار به نفع دیگر صفحات دیده شد .كاربردپذیری سه وبسایت كتابخانههای دانشگاههای
ایران هم توسط صیاد عبادی ( )9368بررسي شد .یافتههای وی نشان داد وضعیت مؤلفههای موردبررسي در این پژوهش
(جهتیابي ،اثربخشي ،قابلیت یادگیری ،كاربرپسندی و رضایت) در حد رضایتبخش (خوب) است .بین نظر كتابداران و
دانشجویان تفاوت معناداری درباره به كارگیری مؤلفههای كاربردپذیری وجود نداشت .در نهایت با تحلیل پرسشهای باز ،نقاط
قوت و ضعف این سه وبسایت و نیز دالیل كاربران در مورد اهمیت این مؤلفهها را شناسایي نمود.
انتظاریان ( )9367به بررسي میزان و عوامل مؤثر بر درک كاربران از محیط رابط پایگاههای اطالعاتي مقالههای الکترونیکي
مركز منطقهای اطالعرساني علوم و فناوری و پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد میزان
همخواني محیط رابط پایگاه مقاله های پژوهشگاه با ده مؤلفه نیلسن به طور كلي در حد متوسط ،و در پایگاه مقالههای مركز
منطقهای ،كمي بیش از حد متوسط است .هردو پایگاه در برخي از مؤلفههای مدل نیلسن مشکالت اساسي دارند .همچنین ،بررسي
شش عامل جنسیت ،سن ،حوزه تحصیلي ،میزان آشنایي با نحوة كار و استفاده از رایانه ،میزان آشنایي با شیوههای جستجو در
اینترنت ،و سابقه و میزان آشنایي با پایگاههای مقالههای پژوهشگاه و مركز منطقهای نشان داد در كل بین این عوامل و میزان درک
كاربران مبتدی از محیط رابط پایگاههای مورد بررسي ،تفاوت و رابطهای وجود ندارد.
آنچه به طور كلي ميتوان از نتایج پژوهشهای موجود دریافت این نکته است كه حضور اصطالحنامهها به عنوان ابزار كمکي
كاوش مي تواند در بازیابي اطالعات به ویژه در افزایش جامعیت موثر باشد .اما شیوه در اختیار قراردادن اصطالحنامه و نوع تعامل
كاربر با آن ،همچنین كیفیت و میزان غني بودن روابط و ساختارهای معناشناختي از جمله مسائلي است كه بر مفیدبودن اصطالحنامه
در بازیابي اثر ميگذارد (بهمنآبادی .)9371 ،همچنین در بحث رابط كاربر مرور پیشینهها آشکار ساخت كه اغلب مطالعات بر
یکي از زمینههای رابط كاربری ،سنجش میزان رضایت از پایگاههای اطالعاتي تحت وب ،بررسي میزان رضایت كاربری
فهرستهای رایانهای و مقایسه آنها با یکدیگر ،بررسي وضعیت از نظر كیفیت نمایش و وضعیت رابط كاربری و ارزیابي رابط كاربر
پایگاههای اطالعاتي تحت وب تمركز دارند.
از سوی دیگر كاربردپذیری یکي از عوامل تعیینكننده میزان موفقیت پایگاههای اطالعاتي به شمار ميرود و معیارهای مؤثر
دربهینهسازی و بهبود كاربردپذیری نیز باید به طور مستمر ارزشیابي شود .از این رو ،لزوم بررسي كاربردپذیری پایگاههای
اطالعاتي بیش از پیش نمایان ميشود تا از این طریق جایگاه پایگاههای اطالعاتي به عنوان یک ابزار بازیابي اطالعات در میان
جویندگان اطالعات تبیین شود.
با این وجود ،هنوز پژوهشي كه میزان كاربردپذیری پایگاههای اطالعاتي ناپیوسته اسالمي مبتني بر اصطالحنامه را بر اساس
معیارهای ارائه شده در استانداردهای ایزو  1429و ایزو  ،98164و تاثیر این ابزارهای معنایي را در فرآیند بازیابي مورد بررسي و
تحلیل قرار دهد ،صورت نگرفته است .این پژوهش قصد دارد تاثیر و كاربردپذیری اصطالحات اصطالحنامههای موجود در پایگاه
تخصصي  -اصول فقه و علوم قرآني  -را در انتخاب اصطالحات جستوجو و نتایج حاصل از جستوجو در پایگاههای اطالعاتي
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مرتبط با این اصطالحنامهها و همچنین ارزش این اصطالحنامهها به عنوان وسیله كمکي در جستوجو و صورتهایي كه تاكنون
این اصطالحنامهها در كار بازیابي مورد استفاده قرار ميگیرند را بررسي نماید.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش ،یک پژوهش كاربردی است .چرا كه كاربردپذیری پایگاههای تخصصي اصول فقه و علوم
قرآني را در شرایط واقعي مورد ارزیابي قرار ميدهد ،و سعي در تعیین نقاط قوت و ضعف این پایگاهها از لحاظ كاربردپذیری
دارد .برای انجام پژوهش ،از روش پیمایشي تحلیلي استفاده شده است .از آنجا كه مهمترین ویژگي پایگاههای مورد مطالعه ،استفاده
از اصطالحنامه به عنوان ابزار ذخیره و بازیابي اطالعات بود ،در میان معیارهای مختلف مطرحشده در ارزیابي كاربردپذیری
پایگاه های اطالعاتي ،معیارهای مربوط به نظام بازیابي مد نظر قرار گرفت .با توجه به این كه منابع مختلفي معیارهای مناسب برای
ارزیابي كاربردپذیری را ارائه ميدهند ،و نیز انتخاب معیارهایي استاندارد كه اطمینان فرایند ارزیابي را افزایش دهند ،استانداردهای
بینالمللي كه به مقوله كاربردپذیری پرداختهاند بررسي ،و از میان آنها دو استاندارد مشهور "كارپژوهي تعامل انسان -نظام-
روشهای كاربرپذیری پشتیبان طراحي انسان-محور (ایزو  ")98164و كارپژوهي تعامل انسان-نظام -بخش  :929راهنمایي بر
محیطهای رابط كاربر شبکه جهاني وب (ایزو  )1429كه در بیشتر منابع به آنها اشاره شده بود ،برگزیده شدند .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه بود كه بر مبنای استاندارد ایزو  98164انتخاب ،و پرسشهای آن بر اساس استاندارد ایزو  1429طراحي شد .هر
یک از پژوهشگران همکار به عنوان كاربران پایگاههای مورد مطالعه ،دو پرسشنامه را تکمیل نمودند .پاسخهای پرسشها سه سطح
رعایت كامل ویژگيها در قالب "بلي" ،سطح رعایت ناقص ویژگيها در قالب "تاحدودی" ،و سطح عدم رعایت ویژگيهای
درقالب "خیر" را در بر ميگرفت .تنها یک مورد پاسخ معکوس مربوط به ویژگي ب 9-4 ،در پرسشنامه وجود داشت ،پاسخ خیر
مطلوب بود .جامعه آماری پژوهش به دلیل محدود بودن پژوهشگران متخصص حوزه علوم اسالمي كه با "پایگاه تخصصي اصول
فقه بر اساس اصطالحنامه علوم اسالمي" و "پایگاه تخصصي علوم قرآني بر اساس اصطالحنامه علوم اسالمي" آشنایي داشتند و
پیشتر از آن دو پایگاه برای رفع نیاز اطالعاتي خود استفاده نموده بودند از  34نفر تشکیل شد .این پژوهشگران دارای تحصیالت در
سه سطح كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتری و از میان فارغالتحصیالن حوزوی و دانشگاهي بودند .تمامي  34پژوهشگر،
پرسشنامه مورد استفاده به عنوان ابزار گردآوری دادهها را تکمیل نمودند.
یافتههای پژوهش
در پرسش اول و دوم ،میزان سهولت استفاده و یادگیری از پایگاه اطالعاتي ناپیوسته اصول فقه بر اساس استانداردهای ایزو
 98164و ایزو  1429مد نظر قرار گرفت .جدول های  9و  4پاسخ مربوط به پرسشهای اول و دوم را در بر ميگیرند.
جدول  .9مولفههای ارزیابی کاربردپذیری پایگاه تخصصی اصول فقه از لحاظ بازیابی اطالعات
پاسخ
بلی

تا حدودی

خیر

مولفه های ارزیابی
آیا محیط راهبری خود توصیف طراحي شدهاند؟

93

97

4

آیا محیط راهبری برای دسترسي به بخشي مسیر های جایگرین در اختیار شما قرار ميدهد؟

99

96

9

آیا مراحل رسیدن به یک بخش یا خدمت كوتاه است؟

44

6

4

آیا ساختار محیط راهبری مناسب طراحي شدهاست؟

42

2

9

تمایل دارید به جای استفاده از پیوندهای عمیق در صفحات اصلي از پیوندهای متعدد استفاده شود؟

42

8

4

آیا محیط راهبری به صورت معنادار متناسب با پایگاه مبتني بر اصطالحنامه طراحي شده است؟

93

94

7

آیا محیط راهبری متناسب با كاركردهها و خدمات پایگاه طراحي شده است؟

93

92

4

محیط برای خدمات چند مرحله ای از فنون مناسبي برای جلوگیری از سردرگمي شما استفاده ميكند؟

93

97

4
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محیط برای رسیدن به یک بخش كه مسیر دسترس متعدد دارد دسترسيهای آسان ارائه ميدهد؟

94

92

2

صفحه خانگي اطالعات الزم در مورد هدف طراحي ،محتوا ،بخشها و زیربخشها را فراهم مينماید؟

94

96

4

آیا صفحه خانگي پایگاه دسترسي مستقیم به بخشها و خدمات معرفي شده را میسر ميسازد؟

99

98

3

آیا امکان راهبری میان اصطالحات در هر یک از قالبهای نمایشي اصطالحنامه وجود دارد؟

42

2

4

آیا در محیط راهبری پنجرهها یا آیکونهای اضافي مشاهده ميكنید كه نیاز به حذف دارد؟

3

7

44

آیا اجزای محیط راهبری متناسب با بخش یا خدمت خاص تغییر ميكنند؟

1

98

2

آیا پیوندهای مربوط به بخش اصلي پایگاه در همه زیربخشها آن قابل دسترس هستند؟

6

94

94

آیا میان اجزای محیط و محتوای پایگاه از لحاظ واژگان و یا برجسته نشان دادن گزینه مربوطبه بخش مورد نظر انسجام وجود دارد؟

6

99

1

آیا پیوندهای متقابل میان بخشهای مرتبط پایگاه (مانند نمایش مختلف اصطالحنامه) وجود دارد؟

47

4

9

آیا امکان تغییر قالبهای نمایشي اصطالحنامه به آساني قابل درک و امکان پذیر است؟

44

8

4

آیا در هر زیربخش امکان بازگشت به بخش اصلي وجود دارد؟

42

2

9

آیا ميتوانید میان مستندات یک اصطالح ،قالب نمایشي آن و مداخل فرهنگنامهای راهبری نمایید؟

42

3

3

آیا پیوندهای مرده یا نادرست در محیط راهبری وجود دارد؟

4

2

43

آیا امکان راهبری بر روی اصطالحات از طریق قالب نمایشي اصطالحنامه وجود دارد؟

48

3

9

24/4

33/9

91/2

میانگین كل

جدول  .4مولفههای ارزیابی کاربردپذیری پایگاه تخصصی اصول فقه از لحاظ قابلیتهای جستجو
پاسخ
بلی

تا حدودی

خیر

آیا امکان جستجوی ساده بدون امکان محدود نمودن به ویژگي خاص در محیط كاربر قابل مشاهده است؟

47

3

4

آیا امکان جستجوی پیشرفته در محیط رابط كاربر پایگاه طراحي شده است؟

96

1

3

آیا مي توانید جستجوی تمام متن درون مستندات اصطالحنامه و منابع پیوند یافته به آنها انجام دهید؟

8

94

92

آیا راهنما برای تمامي امکانات جستجوی پایگاه تدوین شده و به آساني دسترس پذیر است؟

8

93

99

آیا امکان جستجو در تمامي بخشهای پایگاه فراهم است؟

94

97

9

آیا فیلد جستجو فضای كافي برای ارائه درخواستهای جستجو را دارد؟

42

2

9

آیا فکر ميكنید نیاز به میانبرهای جستجو در بخش نظام جستجوی پایگاه وجود دارد؟

44

7

3

آیا وقتي درخواستي نادرست به نظام جستجو ارائه ميدهید بازخوردی مناسب دریافت مينمایید؟

7

96

2

آیا امکان تنظیم معنادار نتایج جستجو مطابق با نیاز شما اندیشیده شده است؟

93

98

9

آیا نتایج جستجو كامال مرتبط با درخواست شما هستند؟

94

44

4

آیان نتایج به صورتي ارائه و توصیف ميشوند كه درک آنها برای شما آسان است؟

93

97

4

آیا امکان تنظیم و محدود نمودن نتایج جستجو طراحي شده است؟

8

93

99

آیا دامنه جستجو در هریک از بخشهای پایگاه مشخص گردیده است؟

99

97

4

آیا ميتوانید دامنه جستجو را به نظامهای معنایي زیر پوشش حوزههای فرعي محدود نمایید؟

8

1

92

آیا فرمول جستجوی كاربر همراه نتایج جستجو نشان داده ميشود؟

2

8

44

آیا پس از جستجو بازخوردی در این خصوص كه جستجوی ناموفقي داشتهاید دریافت كردید؟

99

8

93

آیا امکان تکرار جستجو در صفحه نتایج وجود دارد؟

49

2

2

آیا امکان جستجو در میان نتایج وجود دارد؟

2

3

43

آیا امکان دسترسي به انواع قالبهای نمایشي اصطالحنامه برای نتایج جستجو فراهم شده است؟

93

8

99

24/7

32/4

46/1

مولفه های ارزیابی

میانگین كل
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بر اساس دادههای درج شده در جدول  ،9پژوهشگران عضو جامعه پژوهش در مجموع و در پاسخ به  44پرسش متناظر با 44
ویژگي معیار "راهبری یا نظام بازیابي" 24/4 ،درصد پاسخ بلي 33/9 ،درصد پاسخ تا حدودی ،و  91/2درصد پاسخ منفي دادهاند.
همچنین در جدول شماره  ،4پژوهشگران در مجموع و در پاسخ به  91پرسش متناظر با معیار "جستجو"  24/7درصد پاسخ بلي،
 32/4درصد پاسخ تا حدودی 46/1 ،درصد پاسخ منفي دادهاند .به عبارت دیگر از دیدگاه كاربران نهایي ،در طراحي و پیادهسازی
پایگاه تخصصي اصول فقه مبتني بر اصطالحنامه علوم اسالمي 24/7 ،درصد از ویژگيهای مرتبط با كاربردپذیری "راهبری یا نظام
بازیابي" و  24/7درصد از ویژگيهای مرتبط با كاردپذیری "جستجو" به صورت كامل رعایت شده است 33/9 .درصد در معیار
"راهبری" و  32/4درصد در معیار "جستجو" از ویژگيها به صورت ناقص پشتیباني ميشوند .و  91/2درصد در معیار "راهبری" و
 46/1درصد در معیار "جستجو" از آنها نیز از لحاظ استفاده و یادگیری برای كاربران آسان تشخیص داده نشدهاند .از این رو،
رعایت بیش از نیمي از ویژگي ها در محیط رابط كاربر نظام بازیابي پایگاه از سوی طراحان آن ضروری است.
در مورد پایگاه تخصصي علوم قرآني نیز كه سهولت استفاده و یادگیری از آنها در پرسشهای سوم و چهارم پژوهش مورد
سئوال قرار گرفته بود ،نتایج مشابهي به دست آمده است .دلیل این تشابه طبیعي است .چرا كه طراح هر دو پایگاه مركز اطالعات و
مدارک اسالمي بوده ،و احتماالً گروه مشخصي فرایند طراحي و توسعه پایگاهها را به عهده داشتهاند .پاسخ این پرسشها در جدول
 3و  2ارائه شده است:
جدول  .3مولفههای ارزیابی کاربردپذیری پایگاه تخصصی علوم قرآنی از لحاظ بازیابی اطالعات
پاسخ
بلی

تا حدودی

خیر

آیا محیط راهبری خود توصیف طراحي شدهاند؟

93

97

4

آیا محیط راهبری برای دسترسي به بخشي مسیر های جایگرین در اختیار شما قرارمي دهد؟

1

94

99

آیا مراحل رسیدن به یک بخش یا خدمت كوتاه است؟

42

2

4

آیا ساختار محیط راهبری مناسب طراحي شدهاست؟

43

7

9

آیا تمایل دارید به جای استفاده از پیوندهای عمیق در صفحات اصلي از پیوندهای متعدد استفاده شود؟

42

2

4

آیا محیط راهبری به صورت معنادار متناسب با پایگاه مبتني بر اصطالحنامه طراحي شده است؟

98

92

4

آیا محیط راهبری متناسب با كاركردهها و خدمات پایگاه طراحي شده است؟

93

94

7

محیط برای خدمات چند مرحله ای از فنون مناسبي برای جلوگیری از سردرگمي شما استفاده ميكند؟

98

6

8

محیط برای رسیدن به یک بخش كه مسیر دسترس متعدد دارد دسترسيهای آسان ارائه ميدهد ؟

99

98

3

صفحه خانگي اطالعات الزم در مورد هدف طراحي ،محتوا ،بخشها و زیربخشها را فراهم مينماید؟

94

97

9

آیا صفحه خانگي پایگاه دسترسي مستقیم به بخشها و خدمات معرفي شده را میسر ميسازد؟

93

92

4

آیا امکان راهبری میان اصطالحات در هر یک از قالبهای نمایشي اصطالحنامه وجود دارد؟

42

2

9

آیا در محیط راهبری پنجرهها یا آیکونهای اضافي مشاهده ميكنید كه نیاز به حذف دارد؟

4

8

44

آیا اجزای محیط راهبری متناسب با بخش یا خدمت خاص تغییر ميكنند؟

1

92

7

آیا پیوندهای مربوط به بخش اصلي پایگاه در همه زیربخشها آن قابل دسترس هستند؟

96

2

6

آیا میان اجزای محیط و محتوای پایگاه از لحاظ واژگان و یا برجسته نشان دادن گزینه مربوطبه بخش مورد نظر انسجام وجود دارد؟

7

8

97

آیا پیوندهای متقابل میان بخشهای مرتبط پایگاه (مانند نمایش مختلف اصطالحنامه) وجود دارد؟

47

4

3

آیا امکان تغییر قالبهای نمایشي اصطالحنامه به آساني قابل درک و امکان پذیر است؟

44

6

4

آیا در هر زیربخش امکان بازگشت به بخش اصلي وجود دارد؟

43

8

9

آیا مي توانید میان مستندات یک اصطالح ،قالب نمایشي آن و مداخل فرهنگنامهای راهبری نمایید؟

42

2

4

آیا پیوندهای مرده یا نادرست در محیط راهبری وجود دارد؟

2

2

44

آیا امکان راهبری بر روی اصطالحات از طریق قالب نمایشي اصطالحنامه وجود دارد؟

مولفه های ارزیابی

میانگین كل

49

7

3

23/7

41/2

49/4
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جدول  .2مولفههای ارزیابی کاربردپذیری پایگاه تخصصی علوم قرآنی از لحاظ قابلیتهای جستجو
پاسخ
بلی

تا حدودی

خیر

مولفه های ارزیابی
آیا امکان جستجوی ساده بدون امکان محدود نمودن به ویژگي خاص در محیط كاربر قابل مشاهده است؟

46

4

آیا امکان جستجوی پیشرفته در محیط رابط كاربر پایگاه طراحي شده است؟

44

3

2

آیا مي توانید جستجوی تمام متن درون مستندات اصطالحنامه و منابع پیوند یافته به آنها انجام دهید؟

1

99

94

آیا راهنما برای تمامي امکانات جستجوی پایگاه تدوین شده و به آساني دسترس پذیر است؟

7

2

96

آیا امکان جستجو در تمامي بخشهای پایگاه فراهم است؟

7

1

92

آیا فیلد جستجو فضای كافي برای ارائه درخواستهای جستجو را دارد؟

42

2

9

فکر ميكنید نیاز به میانبرهای جستجو در بخش نظام جستجوی پایگاه وجود دارد؟

44

2

3

آیا وقتي درخواستي نادرست به نظام جستجو ارائه ميدهید بازخوردی مناسب دریافت مينمایید؟

6

91

3

آیا امکان تنظیم معنادار نتایج جستجو مطابق با نیاز شما اندیشیده شده است؟

1

94

1

آیا نتایج جستجو كامال مرتبط با درخواست شما هستند؟

1

49

آیا نتایج به صورتي ارائه و توصیف ميشوند كه درک آنها برای شما آسان است؟

92

98

آیا امکان تنظیم و محدود نمودن نتایج جستجو طراحي شده است؟

6

92

7

آیا دامنه جستجو در هریک از بخشهای پایگاه مشخص گردیده است؟

6

7

92

آیا ميتوانید دامنه جستجو را به نظامهای معنایي زیر پوشش حوزههای فرعي محدود نمایید؟

7

2

8

آیا فرمول جستجوی كاربر همراه نتایج جستجو نشان داده ميشود؟

2

4

94

آیا پس از جستجو بازخوردی در این خصوص كه جستجوی ناموفقي داشتهاید دریافت كردید؟

42

2

4

آیا امکان تکرار جستجو در صفحه نتایج وجود دارد؟

42

آیا امکان جستجو در میان نتایج وجود دارد؟

8

9

43

آیا امکان دسترسي به انواع قالبهای نمایشي اصطالحنامه برای نتایج جستجو فراهم شده است؟

42

3

3

28/6

48/8

47/1

میانگین كل

2

بر اساس دادههای درجشده در جدول  ،3پژوهشگران عضو جامعه پژوهش در مجموع و در پاسخ به  44پرسش متناظر بر 44
ویژگي معیار "راهبری یا نظام بازیابي"  23/7درصد از پژوهشگران پاسخ بلي 41/2 ،درصد از آنها پاسخ تا حدودی 49/4 ،درصد از
آنها پاسخ منفي را عالمت زدهاند .همچنین در جدول شماره  ،2پژوهشگران در مجموع و در پاسخ به  91پرسش متناظر با معیار
"جستجو"  28/6درصد پاسخ بلي 48/8 ،درصد پاسخ تا حدودی 47/1 ،درصد پاسخ منفي دادهاند .بنابراین این پایگاه نیز تقریباً
نیمي از ویژگي های كاربردپذیری را به صورت كامل ،كمتر از یک سوم را به صورت محدود پشتیباني نموده ،و تقریباً یک چهارم
آنها را رعایت نکرده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده حاكي از آن است كه حدود نیمي از معیارهای مرتبط با كاربردپذیری پایگاههای مورد بررسي مورد توجه
قرار نگرفته ،و یا به طور ناقص به آنها پرداخته شده است .به عبارت دیگر ،با وجود تالش زیادی كه برای طراحي و توسعه پایگاهها
صورت گرفته ،اما به كاربردپذیری آنها توجه كافي نشده است .پژوهشگران حوزه علوم اسالمي به عنوان جامعه مخاطبان پایگاهها،
قادر به استفاده آسان از قابلیتهای پایگاه كه بیشتر بر اساس قابلیتهای اصطالحنامه طراحي شده نیستند ،و محیط رابط كاربر
پایگاهها به گونهای طراحي نشدهاند تا كاربران به راحتي نحوه استفاده را بیاموزند .این مسئله موجب ميشود تحقق اهداف پایگاهها
برا ی استفاده از اصطالحنامه به عنوان ابزار بازیابي و دسترسي به اطالعات دچار مشکل شده ،و دستیابي به ارزشهای افزودهای كه
در بسیاری از پژوهشها و تجربیات برتر بینالمللي در خصوص بهرهگیری از اصطالحنامهها در نظام بازیابي اطالعات بیان ميشود،
دچار مشکل شود.
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مقایسه یافتههای پژوهش با یافتههای دیگر پژوهشها نشان ميدهد ،یافتههای پژوهش حاضر به دلیل تفاوت در معیار و مبنای
ارزیابي یعني استفاده از دو استاندارد بینالمللي بسیار توصیهشده در منابع مختلف پژوهشي ،تنوع جامعه كاربران ،نوع پایگاههای
مورد بررسي (پایگاههای مبتني بر اصطالحنامه) ،و تمركز بر نظام بازیابي نسبت به دیگر بخشهای یک نظام اطالعاتي ،با یافتههای
دیگر پژوهشها متفاوت است .نزدیکترین پژوهش به پژوهش حاضر ،پژوهش چشمه سهرابي ( )9376كه به تاثیر اصطالحنامهها بر
جامعیت و مانعیت و زمان جستجو در نظامهای اطالعاتي پرداخته بود .تفاوت این پژوهش با پژوهش یاد شده آن بود كه در این
پژوهش محیط رابط كاربر از دیدگاه كاربردپذیری به منظور دستیابي به این هدف كه محیط مذكور به چه میزان توانسته
كاركردهای بالقوه اصطالحنامه در محیط بازیابي اطالعات از دیدگاه كاربران نهایي را پشتیباني نماید ،مبنای ارزیابي قرار گرفت .به
عبارت دیگر ،عالوه بر استفاده درست از اصطالحنامه ،طراحي مناسب ابزار ارتباطي آن در نظام یا همان محیط كاربر نیز حائز
اهمیت است .از میان پژوهشهای خارجي اكثر تحقیقات نتایج مشابهي با تحقیق حاضر دارند .پژوهش میلستد ( Milstead,
 )1997بیان مينماید كه مدیران پایگاههای اطالعاتي ،اصطالحنامهها را بهطور واقعي برای كاربرد واقعي در نظامهای ذخیره و
بازیابي اطالعات فراهم نميكنند و اصطالحنامههای پیوسته موجود در پایگاههای اطالعاتي رابط كاربر ،كارآیي كافي و الزم را
برای تعامل با كاربر ایجاد نميكنند .به اعتقاد وی ،اصطالحنامه برای ناوبری بهتر و فراهم آوردن دسترسي و كاربرد آسان ،به ابزارها
و تجهیزات بیشتری نیاز دارند.
همان طور كه پیشتر اشاره شد ،با بهرهگیری از دو روش ميتوان سطح كاربردپذیری پایگاهها و نظامهای اطالعاتي را افزایش
داد ،و به وضعیت مطلوب دست یافت .نخست ،از استانداردهای بینالمللي مرتبط در هنگام طراحي پایگاه بهره جست ،و دیگر،
بازخورد كاربران را مبنای بهبود وضعیت كاربردپذیری قرار داد .در این پژوهش از هر دو شیوه برای ارزیابي كاربردپذیری
پایگاههای اصول فقه و علوم قرآني استفاده شد .نخست ،طراحي پرسشنامه بر اساس دو استاندارد بینالمللي ایزو  1924و ایزو
 ، 98164و دیگر ،دریافت بازخورد كاربران نسبت به دو پایگاه به وسیله پاسخ به پرسشنامه و بررسي مستقیم پایگاهها .بنابراین
یافتههای پژوهش ميتواند برای طراحان و توسعه دهندگان پایگاههای یاد شده در هنگام تدوین ویرایش جدید و طراحي پایگاههای
مشابه در دیگر حوزههای علوم اسالمي مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهادات کاربردی
-

آموزش جامعه كاربران نهایي پایگاههای مورد بررسي به منظور افزایش سطح سهولت یادگیری آن پایگاهها؛

-

تهیه راهنماهایي جامع و ساختاریافته ،و ارائه آنها در بخشهای مختلف پایگاه در راستای افزایش یادگیری كاربران؛

-

رعایت جنبههای روانشناختي ،و ویژگيهای محیط رابط كاربر پایگاههای اطالعاتي معروف دنیا كه از اقبال ویژهای

از سوی جامعه كاربران نهایي خود برخوردارند در پایگاههای مورد بررسي برای افزایش سطح رضایت كاربران نهایي خود.
منابع

انتظاریان ،ناهید (« .)9367بررسي میزان و عوامل مؤثر بر درک كاربران از محیط رابط پایگاههای اطالعاتي براساس مدل نیلسن»
پایاننامه كارشناسي ارشد كتابداری و اطالعرساني ،دانشکده علوم تربیتي ،دانشگاه فردوسي.
بهمن آبادی ،علیرضا( .)9364كاربرد اصطالحنامه در بازیابي اطالعات ،فصلنامه كتاب.14 – 77 ،)4( 94 ،
داودیان ،فرشته( .)9368طراحي واسطهای كاربر اصطالحنامه ،در مجموعه مقاالت همایش ملي اصطالحنامه .قم .مركز
اطالعات و مدارک اسالمي قم.36-48 ،
چشمه سهرابي ،مظفر .)9376( ،تاثیر استفاده از اصطالحنامه در بانکهای اطالعاتي كتابشناختي بر میزان جامعیت ،مانعیت و مدت
زمان جستجوی اطالعات بازیابي شده ،پایاننامهکارشناسي ارشد ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربیت مدرس.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال دوم ،شماره ،4پیاپی  ،8پاییز 2931

91

خسرویاني ،جعفر .)9372( ،بررسي وضعیت پایگاههای اطالعاتي و معاجم لفظي و موضوعي مركز تحقیقات رایانهای علوم
اسالمي .پایان نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداری و اطالع رساني ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه تهران.
سمیعي ،محمد .)9376( ،بررسي میزان رضایتمندی استفاده كنندگان پایگاههای اطالعاتي علوم اسالمي شهر مقدس قم.
پایاننامه كارشناسي ارشد علوم كتابداری و اطالعرساني ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربیت مدرس.
صیادعبادی ،الهام ( .)9368مطالعه موردی استفاده پذیری در و بسایت كتابخانه ها ی مركزی سه دانشگاه ایران از دیدگاه
دانشجویان و كتابدارا ن .پایاننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه فردوسي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي
طاهری ،مهدی( .)9314رویکردهای دانش مدار در تدوین اصطالحنامه جامع علوم اسالمي ،كتاب ماه كلیات ،شماره – 6 ،979
.49
فتاحي ،ر حمت اهلل ،و مهری پریرخ ( .)9371بررسي و ارزیابي كیفیت نم ایش اطالعات در فهرست های رایانه ای داخلي و
ارائه رهنمودهایي برای بهبود آن .در :فهرستهای رایانهای :كاربرد و توسعه؛ مجموعه مقاالت همایش كاربرد و توسعه

فهرستهای رایانهای در كتابخانههای ایران47،و 46آبان  ،9376مشهد :دانشگاه فردوسي؛ تهران :مركز اطالعرساني و خدمات
علمي جهاد سازندگي343،ـ .324
نوكاریزی ،محسن(.)9362تحلیل واژگان محیطرابط در نرمافزارهای جامع كتابخانههای فارسي و قابلیت فهم كاربران از آنها به
منظور ارائه یک الگوی مفهومي مناسب .پایاننامه دكتری كتابداری و اطالع رساني ،دانشگاه فردوسي مشهد.
یعقوبنژاد ،محمدهادی( .)9368پیشینه شکلگیری اصطالحنامه علوم اسالمي ،در مجموعه مقاالت همایش ملي اصطالحنامه.
قم :مركز اطالعات و مدارک اسالمي.26-28 .
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