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  چکیده
اي سـامان (سـامانه سـامان) بـا      افزار کتابخانـه  هاي نرم  تعیین میزان تطابق قابلیت ،هدف از پژوهش حاضر هدف:

  هاي عمومی است.    مدل ذهنی کتابداران کتابخانه
ـا رو  یمایشیپ صورت به و ازنظر روش اجرا يپژوهش ازنظر هدف کاربرد ینا روش: صـورت   یلـی تحل -  یفیتوصـ  یکـرد ب

ـتند  ياستان خراسان رضـو  یعموم يها شاغل در نهاد کتابخانه کتابدار 220پژوهش  ینا يجامعه آمار. استگرفته  ـامانه   کـه  هس از س
ـادفی  گیري نمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم. کنند یسامان استفاده م ـاده،  تص  130 کـه  شـد  بـرآورد  نفـر  141 س

ـنامه  ابزار گردآوري داده .دادند پاسخ پرسشنامه به نفر ـایی ابـزار         ها در این پژوهش، پرسش ـنجش میـزان پای ـاخته اسـت. س اي محقـق س
  .  ) مورد تأیید قرار گرفت827/0ها، با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ ( گردآوري داده
هاي سامانه سامان با مـدل ذهنـی کتابـداران (سـطح       هاي پژوهش نشان داد که میزان تطابق قابلیت یافته ها: یافته

اسـت.   8/3هاي صفحه نمایش اطالعات با میـانگین   است. در این بخش کمترین میانگین مربوط به قابلیت 934/3انتظار) 
  را کسب کرده است.  423/4امانت است که میانگین هاي بخش  همچنین بیشترین میانگین مربوط به قابلیت

هاي سـامانه سـامان بـا مـدل ذهنـی کتابـداران         ها نشان داد بین میزان تطابق قابلیت نتایج آزمون فرضیه گیري: نتیجه
داري وجـود نـدارد.    کدام از چهار ویژگی جنسیت، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه کار تفاوت معنی برحسب هیچ

  ق با مدل ذهنی کتابداران طراحی شده است.  هاي سامانه سامان تا حد زیادي مطاب درنهایت مشخص شد که قابلیت
افـزار   نـرم  هـاي عمـومی، خراسـان رضـوي،       مدل ذهنی، کتابداران، سامانه سامان، نهـاد کتابخانـه   :ها کلیدواژه

  اي کتابخانه

                                                                                                                   
 .24/03/1396؛ تاریخ پذیرش مقاله:3/12/1395تاریخ ارسال مقاله:  *

    آستان قدس رضوي کتابخانهی بازبین فهرستنویسشناسی،   کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش 1
  marziehmoghadam63@gmail.com 

    hasanbehzadi@um.ac.ir  (نویسنده مسئول)  شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  استادیار گروه علم اطالعات و دانش  2
  irajradad@yahoo.comدانشگاه بین المللی امام رضا(ع) - شناسی   استادیار گروه علم اطالعات و دانش  3



   
  
  

 

 28 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 6 یاپیپ شماره ،1396 بهار ـ اول شماره سوم، سال 
 

  

  

  

  

  مقدمه 
هـاي تعـاملی رخ داده    هاي اخیر رشد زیادي در طراحی، تولید و اسـتفاده از فنـاوري   در سال

هـاي ذهنـی را کـه قـبالً بـراي کـاربران و        فنـاوري ضـرورت اعمـال جنبـه    است. ایـن رونـق   
 1ها، تعامل انسان و رایانـه  یسان چندان مهم نبود، فراهم کرده است. یکی از این جنبهنو برنامه

و  2کنند و بـا نظـام تعامـل و انطبـاق دارنـد (خوئـارس       است، یعنی روشی که افراد درك می
توان موفقیت یا شکست یک فنـاوري را بـه توانـایی     یمنیز ). از نگاهی دیگر 2013، 3گنزالز

، 4شناخت کاربران جهت درك و تفسیر صحیح از روش کار با آن فناوري نسـبت داد (نـش  
ي اطالعاتی مختلـف ماننـد   ها نظام). در کنار توانایی شناخت، تجربه کاربران از کار با 2012
افزار دارد. تجربه کار بـا   امل کاربران با نرماي تأثیر مهمی در کیفیت تع افزارهاي کتابخانه نرم
یـري سـاختار   گ شـکل افزار و توانایی شناخت هر چه بیشتر از نحـوه کـار بـا آن، موجـب      نرم

یـاد   5شـود کـه از آن تحـت عنـوان مـدل ذهنـی       یمافزار در ذهن فرد  مشخصی از کار با نرم
بر و درك وي در طراحـی  بنابراین توجه به مدل ذهنی کـار ؛ )1394رجبعلی بگلو، ( شود یم

  رسد. یبه نظرمافزار ضروري  نرم

                                                                                                                   
1. Human-computer interaction (HCI) 
2. Jua’rez 
3. Gonza’lez 
4 Nash 
5 Mental model 
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عملکـرد   منظـور  بهکه براي توصیف یک مکانیسم شناختی  است یمفهوم مدل ذهنی،
ي خـود از نظـام   ها آموختهتعامل با  به علتو استنتاج از یک نظام یا مشکلی که براي کاربر 

). مدل ذهنی کاربر از چگونگی کار با نظام 1986، 1رود (بورگمن یمشود، به کار  یمایجاد 
 هـا  آنیر تجارب دانشی و تجربیـات وي قـرار دارد و از تعامـل    تأثآید که تحت  یم به وجود

و  5، ریمـر 4، بیـوکنن 3، مـاکري 2گیـرد (بلنـدفورد   یمـ با نظام و در بـین تصـاویر نظـام شـکل     
هـاي اطالعـاتی    تـرین محـیط   صـلی ها که یکی از ا ). این تعامل در کتابخانه2007، 6وارویک
پایـه نمایـان شـده اسـت. بـا افـزایش پیچیـدگی         هـاي وب  واسطه ارتقـاي فهرسـت   هستند، به

ها به سمت محصوالتی  فناوري، افزایش کاربران و نیازهاي اطالعاتی آنان، طراحی این نظام
ی نیازهـا،  اي بایسـت  افزارهـاي کتابخانـه   رو، طراحـان نـرم    رود. از ایـن  مشتري مدار پـیش مـی  

هـاي گـروه گسـترده مخاطبـان را در نظـر گیرنـد و در راسـتاي هـدف          ها و توانـایی  خواسته
 هاي کاربرپسندتر و مؤثرتري را ارائه دهند. سازمان مادر فهرست

ها طراحـی و تولیـد شـده       کتابخانه افزارهاي معدودي براي در همین راستا در ایران نرم
 "سـامانه سـامان  "افزاري تحـت عنـوان    ي عمومی کشور، نرمها است. اخیراً در نهاد کتابخانه

هـاي عمـومی تحـت پوشـش نهـاد و       اندازي شده که تحت وب بـوده و تمـامی کتابخانـه    راه
ایــن  درواقــعکتابــداران آن در سراســر کشــور قابلیــت دسترســی و اســتفاده از آن را دارنــد. 

افزارهـاي پیشـین     شـکالت نـرم  هـاي کتابـداران بـراي رفـع م      افزار در پاسخ به درخواست  نرم
اي مشکالت   افزار کتابخانه  نمایه و پیام مشرق بود. بدیهی است که عوض نمودن نرم همانند:

کنندگان   هاي تابعه، کتابداران و مراجعه  هاي عمومی، کتابخانه  متعددي را براي نهاد کتابخانه
دل ذهنـی کـاربران ایـن    به همراه دارد که بخشی از این مشکالت ناشـی از عـدم شـناخت مـ    

توانـد بـه تعـامالت پرخطـاي کـاربران       هـاي ذهنـی غلـط مـی     مـدل افزارها است؛ چرا که   نرم
هاي کاربري نظام باید طوري طراحی شوند که کاربر، راحـت بتوانـد    بنابراین رابط؛ بینجامد

                                                                                                                   
1 Borgman 
2 Blandford 
3 Makri 
4 Buchanan 
5 Rimmer 
6 Warwick 
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(خـو و   چه کاري باید انجام دهد و پیامـد رفتـار کـاربر را ارزیـابی کننـد      هرلحظهبفهمد در 
  ).1،2012هال

 افـزار  نـرم کـاربران اصـلی    عنـوان  بـه  با درك صـحیح مـدل ذهنـی کتابـداران     درواقع،
 - مــانع ســردرگمی کتابــداران و مراجعــان دارد کــه بتــواناي، ایــن امکــان وجــود   کتابخانــه
از بین رفـتن بخشـی از اطالعـات در     -عدم آشنایی آنان با محیط رابط کاربر جدید درنتیجه
جدیـد   افـزار  نـرم هـاي طراحـی     (هزینـه  هـا  هزینـه ال اطالعات و همچنین هدر رفتن زمان انتق

با درك مـدل ذهنـی کـاربران از یـک نظـام      (مالی، نیروي انسانی، وقت و ...) شد؛ چرا که، 
کننـد، چگونـه بـر     ان چگونـه نظـام را ادراك مـی   رتوانند بفهمند کارب اطالعاتی، طراحان می

و از  کننـد  کنند. چگونه با نظام تعامـل مـی   ط میانظام را استنبهاي  اساس رابط کاربر ویژگی
 هـاي ذهنـی صـحیح    بنـابراین مـدل   .یک کارکرد یا ویژگی معین انتظار چـه پاسـخی دارنـد   

بیخود در طراحی یک رابط کاربر پیشگیري  2خطاهاي کمک کند تا از طراحانتواند به  می
  .)2008 ،3ژانگ(کنند و رابط کاربري کاربرمدارتري را طراحی کنند 

افزار جدیـد نهـاد     مسئله پژوهش حاضر این است که نرم بر اساس مطالبی که بیان شد،
هاي عمـومی کشـور یعنـی سـامانه سـامان تـا چـه میـزان بـا مـدل ذهنـی کتابـداران               کتابخانه
افزارهـاي   هاي قبلی آنان از تعامل بـا نـرم   هاي تحت پوشش نهاد و تجربیات استفاده کتابخانه
  اي، تطابق دارد؟ کتابخانه

اصـلی پاسـخ    سؤالاصلی پژوهش حاضر تالش شد تا به این  مسئلهدر راستاي بررسی 
  کتابداران مطابقت دارد؟ با مدل ذهنی سامانسامانه  هاي یتتا چه اندازه قابل: داده شود که
، بیراهنما، جستجو و بازیـا ، هاي صفحه نمایش یتقابلهاي سامانه سامان شامل:   قابلیت

که مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت.     باشد  می عمومی هاي ویژگیها و   بخش امانت و قابلیت
اصـلی پـژوهش مـورد بررسـی قـرار خواهـد        سـؤال همچنین این فرضیه نیز پس از پاسخ بـه  

  گرفت که:
                                                                                                                   
1 Khoo & Hall 
2 loophole 
3 Zhang 
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هـاي   هاي سامانه سامان با مدل ذهنـی کتابـداران برحسـب ویژگـی     بین میزان تطابق قابلیت -
آنـان (جنسـیت، میـزان تحصـیالت، رشـته تحصـیلی، سـابقه کـار) تفـاوت           شـناختی  جمعیت
 داري وجود دارد. معنی

  ي ذهنیها مدل
کار برده شد. او معتقد بود کـه افـراد     هب 1توسط کریک 1943این اصطالح اولین بار در سال 

ي ذهنی خود سازماندهی ها مدلي فکري یا ها چارچوببرداشت خود از محیط را بر اساس 
 چهـی  هدهـد کـ   هاي ذهنی نشان مـی  ف مدلیتعار ). بررسی2005، 2الیرد-کنند (جانسون یم
وجود ندارد و برخی حتی متنـاقض هسـتند (ون    ماعی درباره تعریف اصطالح مدل ذهنیجا

). دلیل اصلی ایـن عـدم توافـق در تعریـف مـدل ذهنـی ایـن اسـت کـه ایـن           2000 ،3در ویر
اي هـ  بـه نکار گرفته شده اسـت و بـر ج   متفاوتی به هاي اصطالح توسط پژوهشگران در حوزه

عنوان بـازنمون ذهنـی شـکل     را به مدل ذهنی )1983( 4نورمن. شده است زکرن تمآمختلف 
تعـدیل   ،کنـد کـه مـدام در حـین تعامـل      گرفته ازطریق تعامل با نظام مورد نظر تعریـف مـی  

  .شود می
ظـام اطالعـاتی بـه    نیک  انرهاي متمایز کارب گروه ستوان براسا هاي ذهنی را می مدل
نقل در  1988(نورمن،  6و مدل نظام 5بندي کرد: مدل ذهنی کاربر، مدل طراح طبقه سه دسته
). مدل ذهنی کـاربر از یـک نظـام بـه مـدلی اشـاره دارد کـه از زاویـه دیـد و          1395صفري، 

دیـدگاه  به توصـیف و تبیـین از    ید. مدل طراح از یک نظامآ می به وجودادراك کاربر نظام 
اي بـراي درك   عنـوان وسـیله   ن بـه آکه مشارکت نظري در نظام دارند اشاره دارد. از   افرادي

ن یک مـدل مفهـومی ابتـدایی از نظـام اسـت.      آعبارت دیگر  و به شود طرح نظام استفاده می
عنـوان یـک    نظام اشاره دارد. مدل نظام بـه  دهندگان توسعهمدل نظام به مدل نظام از دیدگاه 

                                                                                                                   
1Craik 
2Johnson- Laird 
3 Van der Veer 
4 Norman 
5 Design Model 
6 System Model 
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گیـري مـدل کـاربر را     شـکل  کند و مستقیماً سط بین مدل کاربر و مدل طراح عمل میوا لِپ
 کننـد  مدل طراح را از طریـق مـدل نظـام درك مـی     ،دهد. یعنی کاربران ثیر قرار میأتحت ت

  .)2008(ژانگ، 

  
 )2008مدل ذهنی کاربر با مدل نظام و مدل طراح (برگرفته از ژانگ،  رابطه. 1 شکل

  
تجلی یابـد و هـم مـدل     مطور صحیح در مدل نظا ، مدل طراح باید بهبهترین حالتدر 

عبـارت دیگـر،   ه طور صحیح در مدل ذهنی کاربر تداعی شـوند. بـ   نظام و مدل طراح باید به
ل باشد و یک مدل کـاربر  دباید با مدل نظام خودش معا ،اح خوب ساختاریافتهریک مدل ط

حال به دالیل مختلف مـدل کـاربر    این اشد. باباید هم با مدل نظام و هم مدل طراح سازگار ب
منجـر بـه گیجـی شـناختی و حتـی       توانـد  مـی شـباهتی نـدارد کـه     ،با مدل نظام و مدل طراح

  .)1395، نقل در صفري، 2008(ژانگ،  یک نظام شود باناامیدي در زمان تعامل کاربر 
ربرمدار پـیش  به سمت محصوالتی کا که آني نیز براي ا کتابخانهي افزارها نرمطراحی 

ین رضایت وي در استفاده از نظام برسـد،  تأمرود و به هدف خود یعنی پاسخ به نیاز کاربر و 
بـه  ). از سـویی، انتظـارات نیـز    1394باید کاربر در مرکز توجه قـرار گیـرد (رجبعلـی بگلـو،     

، 1(اپلگیـت  شـود  ییا کیفیت اطالق مها  یژگیعملکرد محصول برحسب فعالیت، و بینی یشپ
آیـد. البتـه اینکـه انتظـارات      وجود می بینی در اثر ذهنیت و تجربه قبلی به که این پیش )1995

گرفته اسـت تـا حـد زیـادي بـه مـدل ذهنـی کـاربران          کاربران چگونه و بر چه اساسی شکل
وسـیله آن افـراد قـادر بـه توصـیف       وابسته است. چرا که مدل ذهنی مکانیسمی اسـت کـه بـه   

                                                                                                                   
1Applegate 
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یان عملکرد آن، مشاهده وضعیت و پیشـگویی وضـعیت آینـده    عمومی اهداف و فرم نظام، ب
  ).1998، 2و فورد 1، نقل در دوئل1986نظام هستند (راوس و ماریس، 

هـاي   هـاي ذهنـی در حـوزه بازیـابی اطالعـات و دیگـر نظـام        نظریه مدل 1980از دهه 
هـاي   فرالمعـا  هـاي تجـاري، دایـره    هـاي بـرخط کتابخانـه، پایگـاه     اي مانند فهرست کتابخانه

 ،هاي دانشگاه، اینترنت و وب، موتورهاي کاوش سایتهاي دیجیتال، وب دیجیتال، کتابخانه
ه کـار گرفتـه شـد    هاي سواد اطالعاتی بـرخط بـه   آموزش و کیوسیله پست الکترونی مرجع به
تــري ماننــد درك دانشــجویان از نیازهــاي اطالعــاتی  هــاي کلــی همچنــین در حــوزه. اســت

مفاهیم تحـت پوشـش    و سواد اطالعاتی نیاز پیشعنوان  العات بهخودشان، درك فناوري اط
  .)2010، 3(پریتر ه استکارگرفته شد به یابی اطالعاتزهاي با امظن

تـوان   یمـ ي مختلـف هسـتند   هـا  نظـام ي ذهنی افرادي که در تعامل با ها مدلبا بررسی 
ي هـا  نظـام  از عملکـرد  هـا  آني ذهنـی و انتظـارات   ها چارچوبها،  یزهانگدرك صحیحی از 

بر اساس مطالعات انجام شده در حـوزه تعامـل    .)2008، 4مورد نظر را به دست آورد (یانگ
ي ذهنی منحصر به فردي استفاده ها مدلانسان و رایانه، هر فرد در تعامل با نظام اطالعاتی از 

 هـا  نظـام بروندادي از تجربیات قبلی فرد در تعامل با همان نظام و یا سـایر   درواقعکند که  یم
ي ذهنـی در کشـف   هـا  مـدل ). اهمیت بررسـی  2015، 7و ماهاپاترا 6، نرور5جپالی یبالاست (

توانـد در طراحـی    یمـ زیرا این تعمیم ؛ توان به افراد بیشتري تعمیم داد یمالگوهایی است که 
تـوان   یمـ ). بـه عبـارتی بـا بررسـی افـراد      2006، 8ي اطالعاتی مهم باشـد (وسـتبروك  ها نظام

آورد تـا بتـوان از ایـن دانـش در      بـه دسـت   ها آني نسبت به نیازهاي تر کاملر و شناخت بهت
  ي اطالعاتی استفاده کرد.ها نظامطراحی 

کـه رجبعلـی بگلـو     اند برده نامپژوهشگران مختلفی از عوامل مؤثر بر مدل ذهنی افراد 

                                                                                                                   
1 Doyle 
2 Ford 
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ند. عوامل ک یمبندي  یمتقسعوامل فردي و عوامل محیطی  دسته دو) این عوامل را به 1394(
ي افـراد، زمینـه دانشـگاهی، تجربـه کـار بـا رایانـه،        ا حرفـه فردي مانند وضـعیت آموزشـی و   

و تجربیات گذشته فرد و حتی جنسیت؛ همچنین عوامل محیطی ماننـد ارائـه مـدل     ها مهارت
مفهومی، آموزش محیط رابط، بازخوردهاي نظام و پیچیدگی وظیفـه، بـر سـاخت و تکامـل     

  ).1392ذار هستند (میرزابیگی، ي ذهنی اثرگها مدل
  

 
  )1394بگلو،  ی(برگرفته از رجبعل یمؤثر بر مدل ذهن یطیو مح يفردعوامل  :2شکل 

بنـدي   یمتقسـ فردي و محیطی  دسته دوعوامل مؤثر بر مدل ذهنی را در  2شکل شماره 
با دیگـر   ها مؤلفهمشخص است، در هر گروه هر یک از شکل که در  طور همانکرده است. 

کلـی فـردي    دستهگذارند. البته این ارتباط و تعامل در  یمتعامل دارند و بر هم تأثیر  ها مؤلفه
  باشند. تأثیرگذارتوانند بر هم  یمو محیطی نیز وجود دارد و 

  پیشینه پژوهش
خارجی و داخلـی انجـام    مختلف یاطالعات هاي یگاهکه در پا يمتعدد يجستجوها با وجود،

پرداختـه باشـد،    کاربران یافزارها با مدل ذهن نرم بقبه موضوع تطا یماًکه مستق یپژوهش شد،
صـورت گرفتـه در    يهـا  شبـه پـژوه   یکـی، تفک صـورت  بهبخش  یندر ا ینبنابرایافت نشد؛ 

  شود. اي و مدل ذهنی پرداخته می  افزارهاي کتابخانه نرم يها حوزه
و  1مـارتینز -پیوسـته فریـاس  هایی   اي یا فهرست  افزارهاي کتابخانه  در حوزه بررسی نرم

                                                                                                                   
1 Frias-Martinez 
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شناختی، جنسیت و سـطح تخصـص    ) در پژوهشی با استفاده از سه پارامتر سبک2005( 1چن
 2و با استفاده از پرسشنامه به بررسی میزان رضایت از رابط کـاربر کتابخانـه دیجیتـال برونـل    

رح ) پژوهشی جهـت طـ  2006( 5و اوپنهایم 4یتنا مک، 3احمدپژوهشی دیگر، پرداختند. در 
هـاي بازیـابی    کاربرمدار و شیوه ارزیابی بـراي اطمینـان از کاربردپـذیري رابـط کـاربر نظـام      

براي ارزیابی، از دو گروه مبتدي و باتجربـه اسـتفاده کردندکـه     ها آناطالعات انجام دادند. 
تـوان   نتایج باهم مقایسه شدند. ازجملـه معیارهـاي مربـوط بـه ارزیـابی در ایـن پـژوهش مـی        

کاربران، نمایش، بازخورد نظام، یادگیري (راهنمایی) و توانمندي نظام ماننـد   ملالع عکس به
) در پژوهشـی بـه   2014( 7و آگـاروال  6مادوسودان سرعت و قابلیت اطمینان آن اشاره کرد.

اپـک آنالیـن مـورد اسـتفاده در هفـت کتابخانـه        3هـاي   یتقابلاي از  یسهمقاتجزیه و تحلیل 
هـاي متفـاوت    یژگـی وسیاهه وارسی پرداختند. ایـن مطالعـه   دانشگاهی دهلی به کمک یک 

هـاي اپـک    یژگیوي صفحه داراي باالترین امتیاز و بند که قالب يطور بهرا بیان کرد  ها کاپ
  ترین امتیاز بود. یینپاداراي  2بر پایه وب 

) و 1374اي، نخسـتین بـار غـائبی (     افزارهاي کتابخانـه   در ایران نیز به منظور بررسی نرم
)، شـاپوري  1379)، موسـوي چلـک (  1379در ادامه پژوهشـگرانی ماننـد فتـاحی و پریـرخ (    

هـاي مختلفـی در    ) پـژوهش 1385) و نوکاریزي (1385ساز ( )، زره1384)، زوارقی (1379(
بررسـی   ) بـه 1388اي انجام دادند. طبرسا و نوکـاریزي (  افزارهاي کتابخانه حوزه ارزیابی نرم

افـزار سـیمرغ پرداختنـد. در پژوهشـی      میزان فهم کتابداران از واژگان محیط رابط کاربر نرم
) با استفاده از پرسشنامه و در راسـتاي پـژوهش نوکـاریزي    1388فر ( زاده و یگانه دیگر هاشم

افزار  )، به تحلیل میزان درك کاربران از نمادهاي تصویري محیط رابط گرافیکی نرم1385(
هاي این پژوهش نشان داد نگـرش پاسـخگویان نسـبت بـه سـه مؤلفـه        رغ پرداختند. یافتهسیم
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میزان اهمیت، رعایت معیارهـاي کاربرپسـندي و کیفیـت نمادهـاي تصـویري محـیط رابـط        
افزار به ترتیب متوسط به باال، متوسـط بـه بـاال و متوسـط ارزیـابی شـد. همچنـین مقـاطع          نرم

در  هـا  آنأثیري نداشـت امـا حـوزه تحصـیلی و تجربـه      تحصیلی در میزان درك کـاربران تـ  
طی پژوهشـی پیمایشـی بـا    نیز ) 1391فرد و احمدي (  نوشین .افزار اثرگذار بود استفاده از نرم

افزار رسا در کتابخانه ملـی جمهـوري اسـالمی     هاي کاربران نرم استفاده از پرسشنامه دیدگاه
  ایران را ارزیابی کردند.

هاي ذهنـی نیـز نشـان داد      نوشتار صورت گرفته در حوزه مدل همچنین بررسی و مرور
) انجـام داد. وي در  1986هاي حوزه مـدل ذهنـی را بـورگمن (    که یکی از نخستین پژوهش

پژوهشی تجربی به روش مشاهده و مصاحبه به مقایسه تفـاوت عملکـرد بـین افـراد آمـوزش      
انـد، در کـار بـا پایگـاه داده      هدیده از طریق مدل مفهومی نسبت به افرادي که آموزش ندیـد 

کتابشناختی آنالین پرداخت. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل مفهومی سبب بهبـود  
شـود.   کارایی در وظایف پیچیده و نه فرایندهاي حـل مسـئله سـاده و وظـایف معمـول، مـی      

ش ) در پـژوه 1992( 1شـود. دیمیتـروف   همچنین این آموزش به تکامل مدل ذهنی منجر می
هاي ذهنی کـاربران یـک نظـام بازیـابی و خروجـی جسـتجوي        خود به دنبال رابطه بین مدل

هاي پیوسته دارند  تري از فهرست بود. نتایج نشان داد دانشجویانی که مدل ذهنی کامل ها آن
 دهند. هاي بازیابی خطاهاي کمتري انجام می در هنگام کار با نظام

)، بـا بررسـی مـدل    1992ژوهش دیمیتـروف ( ) در پژوهشی مشابه بـا پـ  2002( 2اسلون
هـاي عمـومی کـه از موتورهـاي کـاوش و یـا فهرسـتگان         نفر از کاربران کتابخانـه  31ذهنی 

کردند، دریافت افرادي که تجربه کـافی و مناسـبی در اسـتفاده از     عمومی پیوسته استفاده می
هـا بـا مشـکالت     تگانتـري داشـته و در اسـتفاده از فهرسـ     ابزارهاي وبی دارند مدل ذهنی بالغ

  شوند. کمتري مواجه می
) در پژوهش خود بر یک مطالعـه مـوردي   2007در همین راستا، بلندفورد و دیگران (
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هاي سنتی و دیجیتـال، بـر پایـه مشـاهدات و مصـاحبه بـا        هاي ذهنی کاربران کتابخانه از مدل
العات و گـروه  هشت دانشجوي کارشناسی ارشد از دانشکده آرشیو کتابخانه و مطالعات اط

هـا   اند. نتایج نشان داد که درك ضعیف از دسترسی بـه محـدودیت   روانشناسی تمرکز داشته
شـود. همچنـان کـه درك ضـعیف از الگـوریتم جسـتجو و        پـذیر مـی   منجر به رفتار ریسـک 

  شود. بندي ربط، منجر به رفتار آزمون و خطا می رتبه
) بـا اسـتفاده از نقشـه    2009نگ (گیري مدل ذهنی، ژا بر شکل مؤثردر راستاي عوامل 
هاي ذهنـی   گیري مدل یافته و ترسیم، به بررسی چگونگی شکل ساخت مفهومی، مصاحبه نیم

هاي ذهنی بازنمونی از  کاربران هنگام تعامل با مدالین پالس پرداخت. وي دریافت که مدل
) نیـز در  2010فرایندهاي شناختی و احساسی هنگام تعامل با نظـام اطالعـاتی اسـت. پریتـر (    

هـاي کتابخانـه را    از کـار بـا فهرسـت    هـا  آنهاي ذهنی کـاربران و تجربـه    پژوهش خود مدل
اي نسـل آینـده را    هاي کتابخانـه  بررسی کرد. او در پژوهش خود درك کاربران از فهرست

اي پیشین مقایسه کرد. نتایج پژوهش او که با اسـتفاده از فـن مخـزن     هاي کتابخانه با فهرست
اي نسل آینده، نه فقط یک فهرسـت   هاي کتابخانه انجام شده بود، نشان داد فهرستاي  شبکه
ابزارهایی بـراي کشـف اطالعـات خواهنـد بـود. نتـایج حاصـل از پـژوهش وي،         بلکه ساده 
 ) داشت.2007هایی با پژوهش بلندفورد و دیگران ( شباهت

ت. یکی از اولـین  هاي بسیار کمی در زمینه مدل ذهنی انجام شده اس در ایران پژوهش
 ذهنـی در داخـل کشـور، پـژوهش میرزابیگـی       هـاي  گرفته درباره مـدل  هاي صورت پژوهش

 کشـور از  خارج در گرفته صورت هاي پژوهش است که به روش اسنادي به بررسی) 1392(
شناسایی عوامـل  پور (زودآیند) به  در پژوهشی دیگر رهروانی، میرزابیگی و عباس. پرداخت
افزارهـاي کتابخانـه دیجیتـال     هاي رابط کاربر نرم دل ذهنی کاربران از آیکونبر م تأثیرگذار

بـر مـدل ذهنـی کـاربران از      تأثیرگـذار عوامـل   تـرین  مهـم ها نشـان داد   یافتهپرداختند.  ایران
 "آیکـون  ظـاهري   هاي مشخصه"، "کارکرد آیکون"، "تجربه کاربران"مقوله  4 ،ها آیکون

) بـه  1395رویکردي متفاوت رجبعلی بگلـو، فتـاحی و پریـرخ (   هستند. با  "آیکون بافت" و
 هـاي  تجربه دیجیتال از هاي کتابخانه افزارهاي نرم کاربران ذهنی هاي مدل تأثیرپذیري تبیین
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 ذهنـی  هـاي  گیري کردند که مدل نتیجه ها آناطالعاتی پرداختند.  هاي نظام سایر از استفاده

 هـاي  نظـام  یـا  هـا  محیط سایر استفاده از در ها آن یرفراگ هاي تجربه از کنشی درهم کاربران،

  .است گوگل ویژه به اطالعاتی
صفري، بهزادي و رداد (زودآیند) نیز در پـژوهش خـود بـا اسـتفاده از مصـاحبه نیمـه       

و مشاهده مستقیم به بررسی سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش  ساختاریافته
هـاي ذهنـی    درصـد دانشـجویان مـدل    80هاي پـژوهش نشـان داد کـه     یافتهگوگل پرداختند. 

از دانشـجویان   کـدام  هیچهاي ذهنی خوبی داشتند و البته  درصد دانشجویان مدل 20ناقص و 
  .هاي ذهنی کاملی نداشتند مدل

 یـابی ارزهـاي متعـددي در حـوزه      پـژوهش  تـاکنون که  دهد میمرور نوشتار باال نشان 
 فـرد  ین؛ نوشـ 1386 ي،شهر ي؛ عصار1385ساز،  ؛ زره1379 ی،(گزنيا کتابخانه يافزارها نرم

(بلنــدفورد و  يا کتابخانـه  يهـا  در نظـام  یمـدل ذهنــ  یبررسـ  ینهمچنـ  و )1391 ي،و احمـد 
؛ رهروانی 1395؛ پریرخ، 1992 یمیتروف،د ؛2010، یتر؛ پر1986؛ بورگمن، 2007 یگران،د

 دهد یها نشان م پژوهش ینا یاست. بررس) از ابعاد مختلف انجام گرفته و دیگران، زودآیند
 یارتباط يها کاربران از نظام یجهت کشف و شناخت مدل ذهن یاديز يها هرچند پژوهش

اي از بعـد تطـابق بـا مـدل      افزارهـاي کتابخانـه   نرم یگوناگون انجام شده، اما تاکنون به بررس
با توجـه بـه لـزوم انطبـاق      ینبنابرا؛ استفاده کاربران آن پرداخته نشده است یاتو تجرب یذهن
بـا   یگـر د ياسـتفاده کـاربران آن و از سـو    یاتو تجرب یبا مدل ذهن يا کتابخانه يافزارها نرم

کتابخانـه   یفاهـداف و وظـا   تـرین  مهمکنندگان، از  شناخت انتظارات استفاده ینکهتوجه به ا
 یـدگاه د ینکـه . ضـمن ا رسـد  یبـه نظـر مـ    يانجام پژوهش حاضـر ضـرور   شود، یمحسوب م

و رفـع مشـکالت    ییافزار را در شناسـا  نرم یدکنندگانتول تواند یافزار م کاربران نسبت به نرم
  .یدنما یاريکردن نقاط قوت آن  یتو تقو یاحتمال

  روش پژوهش
 -پیمایشـی بـا رویکـرد توصـیفی      روش اجـرا،  نظر ازهدف کاربردي و  نظر ازاین پژوهش 
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ي عمـومی  هـا  کتابخانـه ران شـاغل در نهـاد   تحلیلی است. جامعه آماري این پـژوهش کتابـدا  
کننـد. تعـداد کتابـداران کـاربر      یماز سامانه سامان استفاده  هستند کهاستان خراسان رضوي 

نفر است که بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران بـه       220سامانه سامان در استان خراسان رضوي 
ر انتخاب گردیـد کـه پـس    نف 141بنابراین حجم نمونه تعداد ؛ تعیین حجم نمونه پرداخته شد

نفر به این پرسشنامه پاسخ دادند. الزم به ذکر است کـه بـراي    130از توزیع پرسشنامه تعداد 
ابــزار یــري تصــادفی ســاده اســتفاده شــد. گ نمونــهانتخــاب نمونــه در ایــن پــژوهش از روش 

اي محقـق سـاخته اسـت کـه بـا مـرور پیشـینه         ها در این پـژوهش، پرسشـنامه   گردآوري داده
هایی کـه پژوهشـگران پیشـین (فتـاحی و      ها و سیاهه وارسی هاي پرسشنامه وهش و از گویهپژ

؛ نـوروزي  1390؛ حریري و فیروزي، 1385ساز،  ؛ زره1384؛ فتاحی و پریرخ، 1379پریرخ، 
ــی،  ــرد و احمــدي،  ؛ نوشــین1389و نعمت ــش، 1391ف ــرم2012؛ ن ــابی ن ــاي  ) در ارزی افزاره
استفاده کرده بودند، تهیه شده است. بـراي روایـی    ها آنعاتی از هاي اطال اي و نظام کتابخانه

پرسشنامه پژوهش حاضر در تمام مراحل تنظیم پرسشنامه با برخی از متخصصان حـوزه علـم   
 اي  افزارهـاي کتابخانـه    شناسی و همچنین تعدادي از پژوهشگران حوزه نرم  اطالعات و دانش

در تکمیـل و اصـالح    هـا  آنکه در این حوزه تخصـص داشـتند، مشـورت شـد و از نظـرات      
پرسشنامه استفاده شد. پس از اصالحاتی که از طریق اعتبار محتـوا انجـام گرفـت، مشـخص     

هـاي پـژوهش مطابقـت دارد؛ بنـابراین      شد که ابزار گردآوري اطالعـات بـا سـنجش گویـه    
رفتـه،   اطالعات، همـان عـواملی را کـه انتظـار مـی      توان نتیجه گرفت که ابزار گردآوري می

سنجیده است و درنتیجه از روایی الزم برخوردار است. جهـت سـنجش میـزان پایـایی ابـزار      
  آمد. به دست 827/0ها از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که پایایی  گردآوري داده

  هاي پژوهش یافته
  با مدل ذهنی کتابداران مطابقت دارد؟ سامانسامانه  هاي یتتا چه اندازه قابلسؤال اصلی: 

هاي مختلف سامانه سامان با مـدل ذهنـی     میزان انطباق قابلیت، فوق سؤالبررسی براي 
و انتظارات کتابداران در طیف لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار کم مورد سنجش قرار گرفـت.  
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با یک مقدار ثابت اسـتفاده  براي مقایسه میانگین نمونه  دوطرفهاستودنت  ن تیاز آزموسپس 
کمتـر   05/0و از  000/0داري برابـر بـا    یمعنـ پس از انجام آزمون مشخص شد سـطح   و دش

 3و از حد متوسط عـدد   935/3با  برابر 1تطابق میزان است. همچنین مشخص شد که میانگین
ه میـزان  بـ  سـامان  سامانه هاي یتقابلتوان گفت:  یمدرصد  95بنابراین با اطمینان ؛ بیشتر است

هاي سامانه سامان توانسته اسـت   دارد. به عبارتی قابلیت مطابقت کتابداران ذهنی مدل با زیاد
سطح انتظارات کتابداران را تا حد بـاالیی تحـت پوشـش قـرار دهـد. در ادامـه و بـه منظـور         

استودنت هاي مورد بررسی به تنهایی نیز از آزمون تی   بررسی میزان تطابق هر یک از قابلیت
شده است که نتایج حاصل از براي مقایسه میانگین نمونه با یک مقدار ثابت استفاده  دوطرفه

 آمده است. 1در جدول  یطورکل به ها آن

 هاي سامانه سامان با مدل ذهنی کتابداران  میزان تطابق قابلیت tآزمون  . نتایج1 جدول

  متغیرها
سطح 
  داري معنی

سامان با مدل هاي سامانه  میزان تطابق قابلیت
  ذهنی کتابداران

  800/3  000/0  هاي نمایش اطالعات یتقابل
  893/3  000/0  سامانه هاي راهنماي یتقابل
 880/3  000/0  هاي جستجو و بازیابی یتقابل

  866/3  000/0  هاي عمومی ویژگی و ها یتقابل
  423/4  000/0  هاي بخش امانت یتقابل

  934/3  000/0  کل

  
کمتر  05/0و از  000/0برابر با  ها  داري در تمامی قابلیت یمعنسطح  1بر اساس جدول 

 ذهنـی  مـدل  سـامان بـا   سـامانه  هـاي مختلـف   یـت قابل تطـابق  میـزان  ین میـانگین همچنـ  است.
تـوان گفـت:    یمـ درصـد   95بنابراین با اطمینان ؛ بیشتر است 3کتابداران از حد متوسط عدد 

 عمومی و بخش امانـت  هاي ویژگیهاي نمایش اطالعات، راهنما، جستجو و بازیابی،  یتقابل

                                                                                                                   
است. کتابداران ذهنی مدل با سامان سامانه يها تیقابلمنظور نویسنده میانگین میزان تطابق  1  
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دارد.  مطابقـت  کتابـداران  ذهنـی  مـدل  بـا  میـزان زیـاد  متوسـط و بـه    ازحد یشب سامان سامانه
و از سـایر   8/3هـاي نمـایش اطالعـات سـامانه برابـر بـا        یتقابلانگین میزان تطابق میهمچنین 
سامانه برابـر   هاي بخش امانت یتقابلانگین میزان تطابق میتري دارد و  یینها میانگین پا قابلیت

  و از همه بیشتر است. در ادامه به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته شده است. 423/4با 
هاي سامانه سامان با مـدل ذهنـی کتابـداران     : بین میزان تطابق قابلیتفرضیه پژوهش

نسـیت، میـزان تحصـیالت، رشـته تحصـیلی،      شـناختی آنـان (ج   هاي جمعیت برحسب ویژگی
 داري وجود دارد. سابقه کار) تفاوت معنی

ي هـا  آزمـون هـا از   یهفرضـ با توجه به نرمال بودن متغیرهاي مورد بررسی براي آزمـون  
(بـراي متغیرهـاي میـزان تحصـیالت و      طرفـه  یکآنالیز واریانس  ازجملهپارامتریک مناسب 

تی استودنت براي مقایسه دو نمونه مستقل (براي متغیرهـاي جنسـیت    آزمونسابقه کاري) و 
هـاي مربـوط بـه متغیرهـاي جنسـیت و رشـته         و رشته تحصیلی) استفاده شده اسـت کـه یافتـه   

هاي مربـوط بـه متغیرهـاي میـزان تحصـیالت و سـابقه کـار در          و یافته 2تحصیلی در جدول 
  ارائه شده است. 3جدول شماره 

سامانه  هاي یتتطابق قابل یزانم ینب تفاوت یبررس ياستودنت دو نمونه مستقل برا یآزمون ت یجنتا .2جدول 
  یلی و جنسیتکتابداران برحسب رشته تحص یسامان با مدل ذهن

 میانگین گروه متغیر

 ها یانگینمآزمون مقایسه   آزمون لوین

F Sig T Df Sig 
حد 

 یینپا

 حد
 باال

رشته 
 تحصیلی

علم 
 اطالعات

959/3  
119/2 148/0 

847/0 128 398/0 140/0- 350/0 

 316/0 -106/0 326/0 4/67 990/0  854/3 سایر

 جنسیت
  922/3  مرد

65/8 004/0 
338/0-  128  736/0  265/0-  188/0  

  161/0  -238/0  701/0  103  -385/0  961/3  زن
  

در متغیر رشته تحصـیلی، سـطح   دهد   نشان می 2هاي جدول شماره   که یافته گونه همان
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کتابداران  ذهنی مدل با سامان سامانه هاي یتقابل تطابق داري براي بررسی تفاوت میزان یمعن
درصـد   95بنـابراین بـا اطمینـان    ؛ بیشتر اسـت  05/0و از  398/0برابر با  در دو رشته تحصیلی

 برحسـب  کتابـداران  ذهنـی  مـدل  با سامان سامانه هاي یتقابل تطابق میزان توان گفت: بین یم
  .ندارد وجود داري یمعن تفاوت آنان تحصیلی رشته

جـا   هـاي دو گـروه و از آن   یانسواردر مورد متغیر جنسیت نیز با توجه به عدم برابري 
 ذهنـی  مدل با سامان سامانه هاي یتقابل تطابق داري براي بررسی تفاوت میزان یمعنکه سطح 

بنـابراین بـا اطمینـان    ؛ بیشتر اسـت  05/0و از  701/0ابر با بر کتابداران در دو جنس زن و مرد
 زن کتابـداران  ذهنـی  مدل با سامان سامانه هاي یتقابل تطابق توان گفت: میزان یمدرصد  95
 .یستن داري یمعن تفاوت داراي مرد و

سامانه سامان با  هاي یتتطابق قابل یزانم  ینتفاوت ب یبررس يبرا طرفه یک یانسوار یزآزمون آنال یجنتا. 3جدول 
  یالت و سابقه کاريتحص یزانکتابداران برحسب م یمدل ذهن

 منبع تغییرات  متغیر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مربعات

 Fآماره 
سطح 

 داري یمعن

  تحصیالت
 505/2 883/0 2 766/1  بین گروهی

 
 

086/0 
 
 

 853/0 127 779/44  گروهی درون
  129 545/46  کل

  سابقه کاري
 763/1 625/0 3 875/1  بین گروهی

 
 

158/0 
 
 

 355/0 126 671/44  گروهی درون
  129 545/46  کل

  
دهد سطح معنـاداري بـه دسـت آمـده بـراي هـر دو متغیـر          نشان می 3هاي جدول   یافته

گفـت:  توان  یمدرصد  95بنابراین با اطمینان  ؛بیشتر است 05/0از تحصیالت و سابقه کاري 
 تحصـیالت  میـزان  برحسب کتابداران ذهنی مدل با سامان سامانه هاي یتقابل تطابق میزان بین

 ندارد. وجود داري یمعن تفاوت و همچنین سابقه کاري آنان

  بحث
کـاربران بالفعـل و    عنـوان  بـه گیري از نظرات کتابـداران   در این پژوهش تالش شد تا با بهره
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افزارها یعنی سامانه سامان از دیدگاه  ي یکی از انواع این نرما افزارهاي کتابخانه همیشگی نرم
هاي این سامانه با مدل ذهنی کتابداران مـورد بررسـی قـرار گیـرد. یافتـه       میزان تطابق قابلیت

 کتابـداران  ذهنـی  مـدل  با به میزان زیاد سامان سامانه هاي یتقابلاصلی پژوهش نشان داد که 
هاي سامانه سامان توانسته است سطح انتظارات کتابـداران را   دارد. به عبارتی قابلیت مطابقت

تا حد باالیی تحت پوشش قرار دهد. در همین رابطـه پژوهشـگرانی ماننـد احمـد و دیگـران      
) در رابطه با لزوم توجه بـه سـطح انتظـارات کـاربران در     2007) و کراج و جانسون (2006(

به نتایج مشابهی در زمینه کشف انتظارات  هاي اطالعاتی تحقیقاتی انجام داده و طراحی نظام
هـاي   اند. نتایج پـژوهش  افزارها دست یافته هاي ذهنی و امکانات موجود در نرم و تطابق مدل
) نیز نشان داد هرچه مدل ذهنی کاربران از کـار بـا یـک    2002) واسلون (1992دیمیتروف (

ري روبـرو خواهنـد شـد. در    تر باشد، در استفاده از آن بـا مشـکل کمتـ    نظام اطالعاتی کامل
) نیز پژوهش مشابهی انجام داد امـا بـرخالف نتیجـه پـژوهش     2009همین راستا ویلکینسون (

عنـوان عامـل اصـلی     حاضر، پژوهش وي نشان داد که بین مدل ذهنی طراحان و کـاربران بـه  
ي هـا  دادهپذیري این محصوالت تفاوت قابل توجهی وجـود دارد. البتـه اطالعـات و     استفاده

شناختی که در ارتباط بـا حـوزه تخصـص، سـطح تحصـیالت و       هاي جمعیت یافته موجود در
میزان تجربـه کـاري کـاربران سـامانه سـامان اسـت، حـاکی از آن اسـت کـه کتابـداران در           

اي  افزارهـاي کتابخانـه   یی کـه بایـد در نـرم   هـا  مؤلفـه ي عمومی تا حـد زیـادي از   ها کتابخانه
افزارهـاي   مـدل ذهنـی خـود از کـار بـا نـرم       انـد  توانسـته طراحی شده باشند، اطـالع دارنـد و   

از سـامانه سـامان    مناسب از میانگین نظـرات کتابـداران   ي را شکل دهند. این سطحا کتابخانه
اندازي تا حد زیـادي   پس از راهدر مدت زمان  دهد، نه تنها این سامانه توانسته است یمنشان 

تـا حـد قابـل قبـولی سـطح انتظـارات        است مطابق با مدل ذهنی کتابداران باشد بلکه توانسته
  کاربران را باال ببرد.

هـاي نمـایش اطالعـات، راهنمـا،      یـت قابلیافته بعدي پژوهش حاضر نیز نشـان داد کـه   
متوسـط و بـه    ازحد بیش سامان سامانه هاي عمومی و بخش امانت  جستجو و بازیابی، ویژگی

 کهنشان داد  1آمارهاي جدول  ).1دارد (جدول  مطابقت کتابداران ذهنی مدل با میزان زیاد
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 ازحـد  بیشهاي مختلف سامانه سامان  طور کلی میزان تطابق مدل ذهنی کتابداران با قابلیت به
العات و بیشـترین  هاي صفحه نمایش اط حال کمترین میانگین در قابلیت متوسط است. با این
دست آمده است. چنانچه طراحان این سامانه متناسـب   هاي بخش امانت به میانگین در قابلیت
اي را لحـاظ کننـد ایـن     برگه المللی توصیف کتابشناختی نمایش فهرست با استانداردهاي بین

 تـر  و به مـدل ذهنـی کتابـداران نزدیـک     برداشتهتر شدن گام  و جامع تکاملسامانه در جهت 
افزار اسـت و در   بخش امانت پرکاربردترین بخش این نرم که ییازآنجاخواهد شد. همچنین 

تـوان دریافـت کـه نیـاز       این پژوهش نیز بیشترین تطابق را با مدل ذهنی کتابداران داشت، می
هـا اسـت و طراحـان     هاي عمومی نهاد به این بخش بیش از دیگر قسـمت  کتابداران کتابخانه
ا نیاز جامعه استفاده کننده براي تکامـل و جامعیـت بخشـیدن بـه ایـن بخـش       سامانه متناسب ب

  اند. توجه بیشتري داشته
هاي سامانه سـامان بـا مـدل     یتقابلآخرین یافته پژوهش نیز نشان داد که بین میزان تطابق 

شـناختی جنسـیت، میـزان تحصـیالت،       کدام از چهار ویژگـی جمعیـت   ذهنی کتابداران، با هیچ
). علـت ایـن امـر را    3و  2داري وجود ندارد (جـداول   یمعنرشته تحصیلی و سابقه کار تفاوت 

گیـري مـدل ذهنـی جسـتجو کـرد. در همـین راسـتا ژانـگ          توان در عوامل مـؤثر در شـکل   می
تعامـل   هاي ذهنی بازنمونی از فرایندهاي شناختی و احساسـی هنگـام   ) معتقد است مدل2009(

گونـه اسـتنباط کـرد کـه تجربـه و دانـش قبلـی در         توان ایـن  با نظام اطالعاتی است. بنابراین می
اي، عوامل فردي و محیطی دیگـر را تحـت پوشـش قـرار داده      افزارهاي کتابخانه استفاده از نرم

کـه تفـاوت    طـوري  است و مدل ذهنی نسبتاً یکسانی در کتابـداران بـه وجـود آورده اسـت. بـه     
هـاي تحصـیلی    نی در میزان تطابق مدل ذهنی کتابداران زن و مـرد یـا کتابـداران بـا رشـته     چندا

) 1385شود. در همـین زمینـه نوکـاریزي (    هاي سامانه سامان دیده نمی مختلف و غیره با قابلیت
افزارهاي سـیمرغ و   در پژوهش خود که مربوط به قابلیت درك واژگان محیط رابط کاربر نرم

اي مشـابه یعنـی عـدم وجـود      هاي دانشـگاهی ایـران بـود بـه نتیجـه      کتابخانهپارس آذرخش در 
هـایی چـون جنسـیت و     تفاوت معنادار در میزان درك جامعه مورد مطالعه بـر حسـب ویژگـی   

) نیـز کـه بـه تحلیـل میـزان      1388فـر (  زاده و یگانه میزان تحصیالت رسید. نتایج پژوهش هاشم
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تـا   افـزار سـیمرغ پرداختنـد    رابـط گرافیکـی نـرم   درك کاربران از نمادهـاي تصـویري محـیط    
کـه تفـاوت    هـا بـا ایـن    حدودي مغایر با نتیجه پژوهش حاضـر اسـت چـرا کـه در پـژوهش آن     

  معناداري از نظر مقطع تحصیلی وجود نداشت اما در حوزه تحصیلی این تفاوت وجود داشت.

 گیري نتیجه
قـوت سـامانه سـامان، بـا بررسـی       ی، در این پژوهش تالش شد تا ضمن شناسـایی نقـاط  طورکل به

هـا، کارآمـدي و    سطح تطابق سامانه با مدل ذهنی کتابداران، این امکان فراهم شود تـا بـا رفـع آن   
سودمندي نظام مورد بررسی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. ایـن در حـالی اسـت کـه سـامانه      

تواند به مدیران و طراحان نهـاد   ها می گونه ارزیابی سامان در آغاز راه فعالیت خود قرار دارد و این
آوري شرایط مساعد و ارائه خدمات بهتـر کمـک کنـد. در ادامـه برخـی پیشـنهادات        براي فراهم

  هاي این سامانه با مدل ذهنی کتابداران ارائه شده است:  براي تطابق بیشتر قابلیت
ارزیابی کننـد تـا    اي بررسی و دوره صورت بهطراحان سامانه سامان مدل ذهنی کاربران را  -

 طراز با انتظارات کاربران پیش بروند. بتوانند هم
اي،  افزارهـاي کتابخانـه   با توجه به تأثیرگذاري مدل ذهنی کاربران بر میزان استفاده از نـرم  -

هاي کاربري مختلف ماننـد دانشـجویان و یـا حتـی      شود بررسی مدل ذهنی گروه  پیشنهاد می
هاي مختلف در دستور کار قرار گیرد و از نتـایج آن   وهشافراد عادي در سطح جامعه در پژ

 اي استفاده شود. افزارهاي مختلف کتابخانه در طراحی نرم
اي، کشف مدل  افزارهاي کتابخانه نرم ازجملهشود در طراحی هر نظام ارتباطی  پیشنهاد می -

حـی مـدل   کننده از آن به روش شهودي و متعارف آن، به منظـور طرا  ذهنی کاربران استفاده
 هنی کاربران، در اولویت قرار گیرد.ذمفهومی متناسب با مدل 

و به منظور تحلیل و بررسی هر یـک  افزار نرمهاي مختلف   به منظور طراحی بهتر بخش
هـاي عمیقـی     نویسی و ...) پژوهش هاي مختلف سامانه سامان (مانند امانت، فهرست از قابلیت

از دیدگاه علم اطالعـات   ها آننه طراحی هر یک از صورت مجزا انجام شود تا شرایط بهی به
  شناسی و همچنین از دیدگاه کاربران مشخص شود. و دانش
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 منابع و مآخذ
ي هـا  کتابخانـه کتابخانـه دیجیتـال پیـام در     افـزار  نـرم ). سنجش رضـایت کـاربران   1390( .و فیروزي، ص .حریري، ن - 

 .102-85 )،4( 22و سازماندهی اطالعات،  فصلنامه مطالعات ملی کتابدارياز آن.  کننده استفاده
واکـاوي نقشـه شـناختی و ارزش آفرینـی مشـترك میـان کـاربران، کتابـداران و طراحـانِ          ). 1394( .رجبعلی بگلو، ر - 

نامه دکتري. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشـکده   یانپا. هدف-افزارهاي کتابخانه دیجیتال در ایران بر پایه نظریه وسیله نرم
  شناسی، مشهد. ی و روانعلوم تربیت

 کـاربران  ذهنـى  هاى مدل گیرى شکل اطالعاتى بر هاى نظام ). تأثیر1395( .م پریرخ، و ؛.ر فتاحى، ؛.ر بگلو، رجبعلى - 

  .39-21)، 2( 27اطالعات.  سازماندهى کتابدارى ملى مطالعات .دیجیتالى هاى کتابخانه
مطالعــه عوامــل تأثیرگــذار بــر مــدل ذهنــی کــاربران از (زودآینــد).  .پــور، ج و عبــاس .؛ میرزابیگــی، م.رهروانــی، س - 

 دسترسی در: .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات. افزارهاي کتابخانه دیجیتال آیکونهاي نرم
 http://Jipm.irandoc.ac.ir 

غ و تعیـین میـزان   افـزار سـیمر   هاي مطـرح در رابـط کـاربر نـرم     بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی). 1385( .ساز، م زره - 
نامـه کارشناسـی ارشـد. دانشـگاه فردوسـی       . پایانرضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از تعامل با آن

 مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مشهد.
اي بـر   بنیـاد کتابخانـه   هـاي وب  هاي نمایشی و رابط کـاربري در اپـک   ارائه الگویی براي ویژگی). 1384( .زوارقی، ر - 

بنیـاد موجـود در    هـاي وب  نظـران بـه منظـور بررسـی تطبیقـی اپـک       هاي موجود جهانی و نظـرات صـاحب   اساس مالك
نشـگاه شـهید چمـران، دانشـکده     نامـه منتشرنشـده کارشناسـی ارشـد). دا     (پایـان رسانی ایـران.   ها و مراکز اطالع کتابخانه

  روانشناسی و علوم تربیتی.
 اي کتابخانه مرکزي. کنندگان در فهرست رایانه بررسی مشکالت جستجوي موضوعی استفاده). 1379( .شاپوري، س - 

 نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. (پایان
 شـناختی،  سـبک ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل و رابطه آن با   سطح کمال مدل یبررس ).1395( .صفري، ا - 

المللـی   نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد). دانشگاه بین (پایان یت.و جنس یلیحوزه تحص ی،سواد اطالعات یادگیري،سبک 
 شناسی.  امام رضا (ع)، گروه علم اطالعات و دانش

پژوهشـنامه  هاي ذهنی دانشجویان از موتور کـاوش گوگـل.    مدل بررسی(زودآیند).  .داد، ا؛ ر.؛ بهزادي، ح.صفري، ا - 
  .پردازش و مدیریت اطالعات

افـزار   ). میزان و عوامل مـؤثر بـر فهـم کتابـداران از واژگـان محـیط رابـط در نـرم        1388( .و نوکاریزي، م .طبرسا، ف - 
 .246 – 227)، 25( 2و فناوري اطالعات ایران،  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علماي سیمرغ.  کتابخانه

افزار پـارس آذرخـش    بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم). 1386(.عصاري شهري، ر - 
نامـه منتشرنشـده کارشناسـی ارشـد). دانشـگاه شـیراز، دانشـکده علـوم          . (پایان(افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن

 رسانی. روانشناسی، گروه کتابداري و اطالعتربیتی و 
نامـه   یـان پا. (ي موجـود در ایـران  افزارهـا  نـرم ي با تأکید بر ا کتابخانهي افزارها نرمسنجش و ارزیابی ). 1372( .غائبی، ا - 

 منتشرنشده کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران.
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شـده در   اي. ارائـه  هـاي رایانـه   ). بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطالعات در فهرسـت 1379( .و پریرخ، م .فتاحی، ر - 
اي؛ کاربرد و توسعه. مشهد: دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه       هاي رایانه مجموعه مقاالت همایش فهرست

  .327-340. ص.1387فردوسی مشهد، آبان 
 بازیابی شده ازی. رسان اطالعکتابداري و  المعارف دائرهدر ي. ا کتابخانهي زارهااف نرم). 1384( .و پریرخ، م .رفتاحی،  - 

 http://portal.nlai.ir/daka/ اي افزارهاي کتابخانه نرم .aspx 
فصـلنامه  رسـانی.   اي و اطـالع  افزارهـاي کتابخانـه   هاي بازیابی اطالعات بهینه در نرم ). طراحی سیستم1379گزنی، ع. ( - 

 ).2و  1( 16، رسانی اطالع
نویسـی. ارائـه شـده در     اي از دیدگاه فهرست افزارهاي کتابخانه ). بررسی تطبیقی کارایی نرم1379( .موسوي چلک، ا - 

اي؛ کاربرد و توسعه. مشهد: دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه       هاي رایانه مجموعه مقاالت همایش فهرست
 .246-267. ص. 1387آبان  27-28فردوسی، مشهد 

 و کتابـداري  تحقیقـات رفتـار اطـالع جـویی پژوهشـی در متـون.       يها ). مدل ذهنی در پژوهش1392( .میرزابیگی، م - 
 .323-303 ،)3( 47، دانشگاهی یرسان اطالع

ي جامع کتابداري تحت وب پـارس آذرخـش، نوسـا و نمایـه     افزارها نرم). ارزیابی 1389( .و نعمتی، س .نوروزي، ي - 
 .43-23)، 1(16ي عمومی. ها کتابخانهی و رسان اطالعقیقات تحدر بازیابی اطالعات. 

افـزار جـامع کتابخانـه، مرکـز اسـناد و آرشـیو در        ). بررسـی و ارزیـابی رسـا، نـرم    1391( .و احمدي، ا .فرد، ف نوشین - 
)، 5( 1 ،هـا و خـدمات اطالعـاتی    فصلنامه نظامسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران از دیدگاه کاربران. 

12 – 26. 
ي فارسی و قابلیت فهم کـاربران از  ا کتابخانهي جامع افزارها نرمتحلیل واژگان محیط رابط در ). 1385( .نوکاریزي، م - 

  نامه منتشرنشده دکتري). دانشگاه فردوسی مشهد. یانپا(ها به منظور ارائه یک الگوي مفهومی مناسب.  آن
). تحلیـل میـزان درك کـاربران از نمادهـاي تصـویري محـیط رابـط گرافیکـی         1389فـرد، م. (  و یگانـه  .زاده، م هاشم - 
  .144 -124)، 16( 3، هاي عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع افزار سیمرغ. نرم
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