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  کاربران منطقپیوند سازماندهی اطالعات با   

  هاي دانشگاهی ایرانسایت کتابخانهوب اطالعات سازماندهی تطابق میزان پیرامون یپژوهش
  به منظور ارائه الگوي مناسببا منطق کاربران    

  
          2زهرا ناصري      1اهللا فتاحیدکتر رحمت 

  
  چکیده

اطالعـات  ) بنديدسته(دیدگاه کاربران پیرامون چگونگی سازماندهی از  ش آگاهیهدف از این پژوه
بنـدي اطالعـات بـا منطـق     از نظـر میـزان همخـوان بـودن دسـته      ایران هاي دانشگاهیسایت کتابخانهدر وب

 جامعـه پـژوهش حاضـر را دو    .هاسـت بندي مناسب و همخوان بـا منطـق آن  کاربران به منظور شناسایی دسته
و دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دانشـگاه     هاي برتر ایـران  مرکزي دانشگاه هايسایت کتابخانهوب گروه

اسـت و بـراي گـردآوري     )کمی و کیفی( رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی. دهدفردوسی مشهد تشکیل می
-یافتـه . ه اسـت فاده شـد است ساختار یافتهها و مصاحبه نیمهسازي کارتاي، مرتبمکاشفه شیوهاز سه ها داده

هـاي دانشـگاهی   سـایت کتابخانـه  وب د درموجـو  اطالعـات سازماندهی  که دهدمینشان  بدست آمدههاي 
بـا منطـق   به این معنی کـه محـل قرارگیـري اقـالم     کند، موارد از منطق کاربران تبعیت نمیاز در نیمی ایران 
. شـوند سـایت بـا مشـکل مواجـه مـی     وب از کـردن اقـالم   به طوري که آنها در پیـدا ان همخوان نیست کاربر

سازي کارتهـا،  در پایان با استفاده از روش مرتب. یید کردأها را تها نیز این یافتهنفر از آزمودنی 8مصاحبه با 
شناسـایی شـد و براسـاس آن الگـوي پیشـنهادي بـراي        چگونگی سازماندهی منطقی اقـالم توسـط کـاربران   

   .که با منطق کاربران نیز همخوان باشد ارائه گردید ايگونهه ب هایتسااقالم اطالعاتی وبسازماندهی 
  هاي دانشگاهیسایت کتابخانههاي اطالعاتی، نظم منطقی، وبسازماندهی مقوله :هاکلیدواژه

  
  بیان مسأله  و مقدمه

ضرورت دسترسی سریع به  سایت براي ارائه هر چه بهتر خدمات وها به سمت طراحی وبافزایش روز افزون گرایش کتابخانه
هـا را بـه عنـوان    سـایت اطالعات به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهاي اطالعاتی کاربران، سازماندهی اطالعات موجود در وب

در ایـن راسـتا، آنچـه اهمیـت دارد فـراهم نمـودن محـیط رابـط         . ها امري ضروري ساخته استدروازه اطالعاتی براي کتابخانه
اصـول اولیـه    یکی ازاز سوي دیگر، . یابی کاربران و دسترسی مؤثر به اطالعات استاز رفتار اطالعپشتیبانی  سازمان یافته براي

سـازماندهی اطالعـات   رود بنـابراین انتظـار مـی    ،)1380اصـغري پـوده،   ( سایت مسیریابی روشن و واضح استدر طراحی وب
 هاي اولیـه اما بررسی، صورت گرفته باشدفهم و درك کاربران و با توجه به  نظم منطقیبر اساس یک ها سایتموجود در وب

 داده استهاي دانشگاهی نشان سایت کتابخانهدر چندین وب )1383زاده، ؛ فتاحی و حسن Kuchi, 2006؛Jeng, 2006(مانند 
در این  نگارنده اتمشاهد .اندبندي مرتبط با آن نیازها توجه کافی نکردهها به نیازهاي کاربران در دستهسایتکه طراحان وب
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ها براي بازیابی اطالعـات مـورد نیـاز بـا مشـکل مواجـه       سایتکاربران در استفاده از وب دهنده این نکته است کهنشان نیز  باره
و کـاربران بـراي دسترسـی بـه      نـدارد با درك کاربران هماهنگی الزم هاي سازماندهی اطالعات، ، شیوهدیگر بیانبه . شوندمی

نظم بکـار رفتـه بـراي     از نظر کاربران این اساس، مشخص نیست که بر .هستند هاتمام گزینهبه بازبینی  رد نظر، ناگزیرگزینه مو
و از نظـر آنهـا سـازماندهی     اسـت؟ منطقـی  ، بـه چـه میـزان    هاي دانشگاهیکتابخانه سایتوب هاي اطالعاتیمقوله سازماندهی

 هاي اطالعاتی چگونه باید باشد؟منطقی مقوله

   هاي اطالعاتیدر مقوله 1اقالم دهیهاي نظمانواع شیوه
پیش از پرداختن به انواع شیوه هاي سازماندهی اقالم اطالعاتی در وب سایتها، الزم است برخی مفاهیم پایه در ارتبـاط بـا   

  :تشریح گرددآن 
 2مقولـه ) 1379ی و راستین، سلطان(رسانی مطابق دانشنامه کتابداري و اطالع ):گزینه یا منو(مقوله اطالعاتی  

. بندي دیگر مفـاهیم مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     تواند براي گروهمفهومی است که داراي کاربردي وسیع و عام است و می
 در این پژوهش منظور از مقوله. انددانسته "چهریزه"شود و برخی آن را مترادف آنچه که بر مبناي آن موضوع تقسیم می

به عنوان . شودها استفاده میسایتبندي خدمات و یا اقالم اطالعاتی وبنو یا گزینه است که براي دستههمان م اطالعاتی،
مجالت الکترونیکی تمـام مـتن، پایگـاه اطالعـاتی کتابشـناختی، پایگـاه       "که اقالمی از قبیل  "هاي اطالعاتیپایگاه"مثال 

اي از یـک مقولـه اطالعـاتی    بنـدي شـده اسـت، نمونـه    آن دستهزیرپوشش  "...اطالعاتی فارسی، منابع اطالعاتی رایگان و
هـا  به یک مفهوم اشاره دارند و متناسب با متن از هر دوي ایـن اصـطالح   "منو"و  "مقوله"در این مقاله دو اصطالح . است

  .استفاده شده است

شـود کـه   نظر گرفتـه مـی  به معنی مورد یا اقالم، که در واقع جزء یا بخشی از کل در  ):اقالم اطالعاتی( 3آیتم
در این پژوهش . Wikipedia, 2011(4(اي از اشیاء قرار گیرد تواند به طور جداگانه در یک گروه از چیزها یا مجموعهمی

هاي اطالعاتی زیرپوشش نام مشخص است کـه از طریـق آن کـاربر    منظور از آیتم یا اقالم اطالعاتی همان خدمات یا پاره
هـایی  نمونه "فهرست منابع کتابخانه"، "ساعت کاري کتابخانه"اقالمی همچون . یابدود دست میبه اطالعات مورد نیاز خ

  .  از این موارد هستند
نظم منطقی، نظمی بجـز نظـم   ) 1379سلطانی و راستین، (رسانی مطابق دانشنامه کتابداري و اطالع: 5نظم منطقی

در ایـن  . شـوند هاي فرعی به موضوع اصلی مرتـب مـی  ی موضوعها بر مبناي اصول وابستگکه در آن شناسه الفبایی عادي
بینـی بـر مبنـاي    هاي اطالعاتی قابل پیشها و یا مقولهآوردن اقالم اطالعاتی در دستهپژوهش منظور از نظم منطقی گردهم

  .اطالعاتی و انتظارات کاربران است سنخی آن اقالم با مقولهمیزان هم
الفبایی،  توان به سازماندهیارائه شده است از جمله میها مقوله وندر )هاآیتم( دهی اقالمراهبردهاي مختلفی براي سازمان

سازماندهی الفبایی یکی از اشکال سازماندهی سنتی اسـت و  . منطقی و سازماندهی بر اساس بسامد استفاده اشاره کردموضوعی، 
از ایـن نـوع    ...)مانند یکشـنبه، دوشـنبه و  (لفبایی، عددي، تاریخی نظم ا. هاي عنوان اشاره داردها بر اساس واژهدهی آیتمبه نظم
ها هاي منو بر اساس انتظارات معقول کاربران یعنی ارتباط منطقی یا معنایی بین آیتمدهی آیتمسازماندهی منطقی به نظم. هستند

-س بسامد استفاده، به شـیوه قرارگیـري آیـتم   سازماندهی بر اسا. اشاره دارد...) هاي ساالنه وها، گزارشمجالت، خبرنامه: مانند(

ها که از بسامد استفاده کمتري برخوردارند قـرار  هاي با بسامد استفاده باال در ابتداي هر منو اشاره دارد که به دنبال آن بقیه آیتم

                                                
1 . Items 
2 . Category 
3 . Item 
4 . http://en.wikipedia.org.available at: 15March 2011 
5 . Logical Arrangement 
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ها به نوع آیتم ر یک از این روشاستفاده از ه  .کندها در منو قرار بگیرند ادامه پیدا میاین روند تا زمانی که همه آیتم. گیردمی
منطقـی، بـر   (هاي سـازماندهی  ، طوري که برخی از شیوهها تأثیر متفاوتی بر عملکرد کاربران داردبستگی دارد و هر یک از آن
 بـه عملکـرد کنـدتر کـاربران در    ) 1تصادفی(ها منجر به عملکرد سریعتر کاربران و برخی از شیوه) اساس بسامد استفاده، الفبایی

 .)Somberg, ; Card, 1982 1987(انجامد یافتن آیتم مورد نظر می

بـویژه  . تواند پیچیده و مشـکل باشـد  ها میاستفاده از منوها ساده و آسان است، اما طراحی آنهر چند  ،در ظاهراز این رو، 
 ;Sears & Shneiderman, 1994 ; Kurtenbach et al., 1999(هنگامی کـه تعـداد اقـالم موجـود در منـو خیلـی زیـاد باشـد         

Hochheiser & Shneiderman, 2002 .(هاي موجود در منو با افزایش آیتم) شـناختی و   پیچیدگی) آیتم 12منوهاي با بیش از
یابد، طوري که کاربران در پیدا کردن آیتم مورد نظـر  یادگیري استفاده از نظام براي کاربران، بویژه کاربران مبتدي افزایش می

بنابراین، براي غلبه بر این مشکل، پژوهشگران  .,.Yoon, 2003 1988: in Lee & (McDonald et al(شوند مشکل مواجه می با
تر به تر و سریعاند که به کاربران در دسترسی راحتارائه داده) منوها(هاي اطالعاتی مقوله سازماندهیهاي زیادي را براي روش

کند ها با بسامد استفاده باال پشتیبانی میکه بیشتر از انتخاب آیتم هاروشادامه به برخی از این  کند، درآیتم مورد نظر کمک می
  :شوداشاره می

 2بر اساس بسامد) منوها(هاي اطالعاتی دهی مقولهنظم .1

-آیـتم (وي کـاربران باالسـت   که میزان انتخاب آنها از سـ  داده می شودهایی به آیتمحق اولویت دهی، در این شیوه نظم

تـر و سـریعتر انجـام    ها در باالي هر منو، دسترسی به آن آساناز این رو، با قرار دادن این آیتم). شوندهایی که بیشتر استفاده می
. 1رتصـوی (بیشتر باشد محل آن آیتم در منو باالتر اسـت  ) بسامد انتخاب(بر این اساس، هر چه میزان استفاده یک آیتم . گیردمی
ها بـر اسـاس میـزان بسـامد انتخـاب در      اند و بقیه آیتمبا بسامد انتخاب باال، در ابتداي منو قرار گرفته 3و  4براي مثال، آیتم ). ب

اسـتفاده از ایـن شـیوه    . بـا کمتـرین بسـامد انتخـاب در پـایین منـو قـرار گرفتـه اسـت          7گیرند، طوري که، گزینـه  ادامه قرار می
هاي با بیشترین اسـتفاده را بـه سـرعت    دهد آیتمکند و به آنها اجازه میدر یادگیري محل آیتم کمک میسازماندهی، به کاربر 

 3یکسان نبودن موقعیـت (ها در منو ثابت نیست از سوي دیگر، از آن جایی که در این روش محل قرارگیري آیتم. انتخاب کنند
هـا  زیرا هنگامی که بسامد استفاده از آیتم. )Card, 1982; Somberg, 1987( تأثیر یادگیري آن بلند مدت خواهد بود) هاآیتم

-توانند بر روي تجربه قبلیبنابراین، کاربران نمی. ها در منو نیز تغییر خواهد کردتوسط کاربران تغییر کند محل قرارگیري آیتم

  .ز پیدا خواهند کردشان تکیه کنند و بیشتر مواقع به جستجوي فهرست منو براي یافتن آیتم مورد نظر نیا

 
ن    3و 4هاي اي از ساختار یک منو است که در آن، آیتمنمونه). الف. (1تصویر دو آیتم با بسامد استفاده باال هسـتند، اـی

) پ(دهی مبتنی بر بسامد، نظم) ب(بر این اساس، . اندها با بسامد باال مرتب شدههاي انتخاب آیتمها مطابق با روشآیتم
  .دهدمنوهاي چند الیه را نشان می) ت(ی، منوهاي دوبخش

                                                
 .انداي و تصادقی درکنار هم قرار گرفتهروشی که در آن اقالم بدون هیچ نظم خاصی و به صورت کامالً سلیقه.  ١

2 . Frequency – ordered menus 
3 . Positional inconsistency 



 ٤

  
  1)تقسیم شده یا جدا شده(منوهاي دو بخشی  .2

ایـن روش  . بخشـی اسـت   هاي با بسامد انتخاب باال، اسـتفاده از منوهـاي دو  ها براي پشتیبانی از انتخاب آیتماز دیگر روش
این روش، دو یـا سـه آیـتم کـه بسـامد انتخـاب       بر پایه . ایجاد شد )Sears & Shneiderman ,1994(شنایدرمن اتوسط سیرز و 

به بیانی دیگر، . آیندها بر اساس نظم قبلی در ادامه میگیرند و بقیه آیتمها دارند در باالي منو قرار میباالتري نسبت به بقیه آیتم
-هـا در ادامـه قـرار مـی    یه آیتمگیرند و بقها با بسامد انتخاب باال در باالي فهرست منو قرار میدر این روش تعداد کمی از آیتم

اند که در این تصـویر بـه وسـیله    با بسامد استفاده باال در باالي منو قرار گرفته 4و  3هاي براي مثال، آیتم). پ.1-2تصویر(گیرد 
-تفاده مـی هایی که به طور معمول اسـ این نوع از منوها به کاربران در انتخاب آیتم. اندهاي با بسامد کمتر جدا شدهخط از آیتم

-ها در منو تغییر نمـی ها، محل آیتماز سوي دیگر، در این روش با ایجاد نوسانات جزئی در انتخاب آیتم. کنندشوند کمک می

بنابراین، منوهاي دو بخشی در مقایسه با منوهاي نظم یافته بر اساس بسامد، در برابر تغییـرات بسـامد انتخـاب از حساسـیت     . کند
هـاي بـا   ها با بسامد انتخاب باال در ابتداي فهرست منو و قرارگیـري آیـتم  در نتیجه، با قرارگیري آیتم. کمتري برخوردار هستند

هـا از موقعیـت منسـجمی برخوردارنـد     بسامد انتخاب پایین در پایین فهرست، در مواقعی که نوسانات انتخاب جزئی است، آیتم
)Lee & Yoon, 2003.(  

 )تا شونده( 2منوهاي چند الیه .3
هاي با بسامد انتخاب بـاال، اسـتفاده از منوهـاي چنـد الیـه      پذیر کردن یا پشتیبانی از انتخاب آیتمدیگر براي امکان روش

شـود و بعـد از پـایین    هـا ارائـه مـی   در الیـه اول تعـداد کمتـري از آیـتم    . شوندها طی چند الیه ارائه میدر این روش آیتم. است
 "منوهاي چنـد الیـه  "به همین دلیل این منوها، تحت . شودراي کاربر نمایش داده میکشیدن منو، در الیه بعدي، کل فهرست ب

-ها را ارائـه مـی  زند و فقط هنگامی که کاربر نیاز دارد آنهاي با بسامد انتخاب کمتر را تا میزیرا منو، آیتم. اندگذاري شدهنام

شوند و پـس از پـایین کشـیدن    یک فهرست خالصه شده ارائه میهاي با بسامد انتخاب باال در بنابراین، در این روش آیتم. دهد
ایـن روش از  ). ت.1-2تصـویر  (شـود  هاي با بسامد انتخاب پایین هستند نیز نمـایش داده مـی  منو، فهرست کامل که شامل آیتم

تـر  توانند آیتم مهـم بران میکند، زیرا کارکند و یادگیري را براي کاربران تسهیل میهاي با بسامد باال پشتیبانی میانتخاب آیتم
، در ایـن حالـت  . شـود بنابراین، از مشکالت منوهاي داراي فهرست طوالنی جلوگیري مـی . تر انتخاب کنندرا از فهرست کوتاه

-همچنین، بـه دلیـل بـی   . کننده استهاي با بسامد پایین در این شیوه کسلبایست به این نکته نیز اشاره کرد که انتخاب آیتممی

از سـوي دیگـر،   . شـود هاي خالصه و کامل، این شیوه باعث گیجی و سردرگمی کاربران مـی ها در فهرستموقعیت آیتم ثباتی
  . (Lee & Yoon, 2003)حساسیت به تغییرات بسامد انتخاب، در منوهاي چند الیه تقریباً برابر منوهاي دو بخشی است 

  3منوهاي موقتی .4
هـاي بـا بسـامد انتخـاب بـاال      د که همانند دیگر منوهاي بیان شده در باال، از آیتممنوهاي موقتی نوع دیگري از منوها هستن

-ها در دو مرحله ارائه میدر این روش آیتم. ارائه شد ),Lee & Yoon 2003(کنند، این روش نیز توسط لی و یون پشتیبانی می

اي از کنـد، مرحلـه جزئـی در ابتـدا مجموعـه     یهنگامی که کاربر یک منوي موقتی را باز مـ . مرحله جزئی و مرحله کلی: شوند
بعد از اینکه مقداري زمان سپري شـد، سـپس مرحلـه کلـی، بقیـه      . دهد، همانند منوهاي چند الیههاي با بسامد باال ارائه میآیتم
ي مـوقتی،  به این صورت، در هنگام کار کـردن بـا یـک منـو    ). 2مطابق تصویر(دهد شان ارائه میهاي منو را در محل ثابتآیتم

هـا  بنابراین، زمان انتخـاب بـراي ایـن نـوع آیـتم     . شودهاي با بسامد باال در طی مرحله جزئی مواجه میکاربر در ابتدا تنها با آیتم
شوند، این امر باعـث آشـنا   ها با بسامد کمتر در طول مرحله کلی مواجه میکاربران همچنین با آیتم. یابدکاهش می) بسامد باال(

                                                
1 .Split menus 
2 . Folded menus 
3 . Temporal menus 
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. کنـد ها در میان منو هرگز تغییـر نمـی  از سوي دیگر، در این روش محل آیتم. شودهاي با بسامد کمتر مین با آیتمشدن کاربرا
به دلیل این ثبات موقعیت، کاربران قادر خواهند . بنابراین، منوها از عدم حساسیت باال نسبت به تغییر بسامد انتخاب برخوردارند

  .شودبنابراین، این امر منجر به بهبود عملکرد و رضایت کاربران می. دبود محل هر آیتم را به خاطر بیاورن

    
  اي از یک منوي موقتینمونه. 2تصویر

  پژوهشهاي پرسش
با توجه به آنچه که در باره انواع دسته بندي آیتم هـا در چـارچوب سـازماندهی مقولـه هـاي اطالعـاتی در محـیط هـاي         

  :است کههدر صدد پاسح به این پرسش ونیکی گفته شد اکنون پژوهش حاضرالکتر
هاي دانشـگاهی ایـران از نظـم    سایت کتابخانههاي اطالعاتی در وباز دیدگاه کاربران، تا چه میزان سازماندهی مقوله. 1

 منطقی و کافی برخوردار است؟

  هاي اطالعاتی چگونه باید باشد؟از دیدگاه کاربران، سازماندهی منطقی مقوله. 2
  مروري کوتاه بر پیشینه پژوهش

ها هر چند به صورت کم و پراکنده، از سایتدهد که مطالعه در زمینه سازماندهی اطالعات وبمرور متون نشان می
هاي پژوهشی هر گروه به تند، یافتهاین مطالعات در دو گروه قابل بررسی هس. مورد توجه بوده است 1990نیمه دوم دهه 

- آید برخالف گستره و روند پژوهشها بر میهمانگونه که از مرور پیشینه. آورده شده است 1صورت خالصه در جدول

از این رو، نیاز به . ها پرداخته استسایتها در خارج از کشور، در ایران کمتر پژوهشی به سازماندهی اطالعات وب
ها سایتیشتر در این زمینه که بتواند طراحان و کتابداران را در سازماندهی و ارائه بهتر اطالعات وبهاي بانجام پژوهش

  .شودیاري نماید احساس می
  

  اي از پیشینه پژوهش در خارج و ایرانخالصه. 1جدول
ور

کش
ج 

خار
در 

  

صاحب  هاي پژوهشیافته موضوع اصلی پژوهش 
 نظران

سال 
 بررسی

  
گروه 

 اول

سازماندهی اطالعـات وب  چگونگی 
 سایت ها

ر اسـاس منـاطق     وي سازماندهی بر اساس تاریخ منابع و نیز ـب
هـاي  را از جملـه شـیوه  ) هـا مثالً کشورها یـا قـاره  (جغرافیایی 

واي اطالعـات وب     راي سـازماندهی محـت هـا  سـایت ممکن ـب
 .برشمرده است

Alastaire 1997 

ــرح  ــی ط ــاي ردهبررس ــراي  ه ــدي ب بن
 هاسایتواي وبسازماندهی محت

بندي را بـراي سـازماندهی   هاي ردهاین افراد استفاده از طرح
 .اندها توصیه کردهسایتمحتواي وب

.Koch et 
al 

1997 

  
  
  

-مطالعه سازماندهی اطالعات در وب

 ها از دیدگاه کاربرانسایت

هائی هاي دانشگاهی به شیوهسایت کتابخانهوي طراحی وب
براي کاربران قابل اسـتفاده باشـد را مهـم برشـمرده     که بیشتر 

 .است

Raward 2002 



 ٦

  
یافته هـاي عمـده پژوهشـها، روشـهاي بـه       جامعه هاي مورد پژوهش، تاج هدفمندي شاملدر اینجا الزم است استن

  و خالء پژوهشی بیفزائید کار رفته، ابزارها
  روش پژوهش، جامعه مورد بررسی و ابزار گردآوري اطالعات

-باي، مرتـ شفهمکا از سه شیوهبا استفاده و ) کمی و کیفی(که با رویکردي ترکیبی ژوهش حاضر پیمایشی است  روش پ
شـامل دو  نیـز  جامعه مورد بررسی  .شده است انجامها و مصاحبه نیمه ساختار یافته براي گردآوري اطالعات سازي کارت

ارشـد و  (بـداري  هاي برتر ایران و دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی غیـر رشـته کتا    هاي دانشگاهسایت کتابخانه، وبگروه
هاي مورد نیاز نیز از دو ابـزار مختلـف، پرسشـنامه محقـق     براي گردآوري داده. باشددانشگاه فردوسی مشهد می) دکتري

بـراي بررسـی دیـدگاه کـاربران     محقق سـاخته  پرسشنامه از  .هاي حاوي اقالم اطالعاتی استفاده شده استساخته و کارت
بر پایه این . هاي دانشگاهی استفاده شدسایت کتابخانههاي اطالعاتی موجود در وبلهپیرامون قابلیت فهم سازماندهی مقو

کنندگان خواسته شـد کـه بعـد از    سایت ارائه شد و از شرکتپرسشنامه، دو آیتم اطالعاتی توسط پژوهشگر براي هر وب
ها را پیدا کنند و به چهـار  یک از آیتم هر) که نشانی آنها نیز ارائه شده است(هاي مورد نظر سایتورود به هر یک از وب

بایسـت روي هـم رفتـه بیسـت آیـتم      بـر ایـن اسـاس، هـر کـاربر مـی      . سؤال که براي هرآیتم ارائه شده است پاسـخ دهنـد  

                                                
1 . Functional 
2 . Alphabetical 

گروه 
  دوم

  
 

ــراي    ــاوت ب ــش روش متف ــی ش بررس
ســـازماندهی اطالعـــات وب ســـایتها 

ع  . 1سازماندهی بر اساس ( . 2نوع منـب
. 4الفبـائی موضـوع   . 3الفبائی عناوین 

حالــت  . 6بنــدي کلــی   رده. 5ناشــر  
 ). تصادفی

به ترتیب سازماندهی بر اساس نتایج بررسی آنها نشان داد که 
نــوع منبــع بیشــترین کــاربرد و ســازماندهی بــر اســاس روش   
ــاي       ـیوه ه ــواع شـ ــان ان ــاربرد را در می ــرین ک ــادفی کمت تص
سـازماندهی اطالعــات وب ســایتها بــه خــود اختصــاص داده  

 .است

Lee & 
Carlyle 

2001 

ـــوع ســــازماندهی   ـــأثیر ـن بررســـی ـت
ـادگیري "اطالعــات  بــر   ، "میــزان ـی

ـتجو ســرعت" ــروز  "و  "جسـ ــزان ب می
 ."خطاهاي انتخاب

نتایج این پژوهش نشان داد که سازماندهی بر اساس ارتباط معنایی
  مؤثرتر، سرعت  2در مقایسه با سازماندهی الفبائی

  یافتن اطالعات بیشتر و میزان بروز خطاهاي انتخاب کمتر 
  .است

 

Mehlenba
cher & 

Duffy & 
Palmer,  

1989 

ان
ایر

در 
  

گروه 
 ولا

هاي سازماندهی محتواي بررسی شیوه
 کتابخانه دانشگاهیسایتوب

نتایج این پژوهش نشان داد که در سازماندهی اطالعات 
بندي بر اساس ها، بیشتر شیوه دستهسایتصفحه اول وب

غالب است، در حالی که براي سازماندهی  "نوع خدمات"
. شودهاي نسبتاً متنوعی استفاده میسایر صفحات از شیوه

بیشترین کاربرد و  "شیوه الفبایی عنوان و موضوع"همچنین 
) موضوعی سلسله مراتبی( "شیوه راهنماي موضوعی"

کمترین کاربرد را در میان انواع شیوه هاي مورد استفاده 
 .دارد

فتاحی و 
 زادهحسن

1383 

گروه 
  دوم

  
 

هـــاي عمـــده در شناســـایی ویژگـــی
هاي ملـی  سایت کتابخانهطراحی وب

 ن جها

سـایت کتابخانـه   نتایج پژوهش ارائه الگو براي طراحی وب
هـا در سـیزده   سایتملی ایران است که در آن محتواي وب

خوشه موضوعی بدون توجه به ارتباط معنـایی بـین اقـالم و    
نظریه هاي موجود در زمینه سـازماندهی اقـالم آورده شـده    

  .است

عصاره و 
 مرادمند

1384 

Comment ]Fتوضیح كوتاھي در باره ]: ١
 روایي و پایایي آن بیفزائید
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هـا  الزم به توضیح است انتخاب آیـتم . سایت معرفی شده بازیابی کند و به هشتاد سؤال پاسخ دهددرخواستی را از ده وب
   .کشی انجام گرفتگیري تصادفی و به روش قرعهبا استفاده از نمونه سایتاز هر وب

-کتابخانـه  سایتکلیه اقالم اطالعاتی موجود در ده وب)کارتهاي حاوي اقالم اطالعاتی(به منظور تهیه ابزار دوم پژوهش 

ـ     هاي مرکزي دانشگاه ر روي کارتهـاي  هاي برتر ایران توسط پژوهشگر استخراج شد و پـس از حـذف مـوارد تکـراري ب
هـاي مربوطـه پـس از    سـایت هاي اطالعاتی موجود در هر یـک از وب کاغذي به صورت مجزا ثبت شدند همچنین مقوله

نکتـه قابـل   . (هاي اطالعاتی ثبـت شـدند  هاي کاغذي به صورت مجزا به عنوان دستهحذف موارد تکراري بر روي کارت
هـاي صـورتی رنـگ    هاي اطالعاتی از کـارت ي سفید رنگ و براي دستههاتوضیح در این باره اینکه براي اقالم از کارت

هـاي  بر این اساس، ابزار دوم پژوهش با پنجاه و چهار کارت حاوي اقالم اطالعاتی و نه کارت حـاوي دسـته  ) استفاده شد
اطالعاتی موجود در  هاي اطالعاتی با توجه به مباحث نظري با مجذور تعداد کل اقالمتعداد این مقوله. اطالعاتی تهیه شد

هاي مربوطه و حـذف  سایتبه بیان دیگر، بعد از فهرست کردن کلیه اقالم اطالعاتی موجود در وب. سایت برابر استوب
در ایـن  . موارد تکراري، تعداد اقالم موجود به پنجاه و چهار مورد رسید که مجذور آن به طور تقریبی برابر با هشـت بـود  

هـاي مربوطـه، نـه    سـایت کتابخانـه  هاي اطالعاتی موجـود در وب نظري و تعداد متوسط دسته پژوهش، با توجه به مباحث
 .ها انتخاب شدبندي کارتهاي اطالعاتی براي دستهدسته اطالعاتی، به عنوان مقوله

یگـاه اسـتنادي   بنـدي پا نتـایج رتبـه   از) هاي ایرانهاي مرکزي دانشگاهکتابخانه سایتوب(انتخاب نمونه از جامعه اول براي 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی غیر رشته کتابداري دانشـگاه  (انتخاب نمونه از جامعه دوم براي  و 1)ISC(علوم جهان اسالم 

-حجم نمونه براي جامعـه اول پـژوهش، ده وب  از این رو،  .انجام شده است 2پذیريبر اساس اصل دسترس )فردوسی مشهد

  .باشدمی) غیر از رشته کتابداري(شجوي تحصیالت تکمیلی دانسایت و براي جامعه دوم، سی نفر 
  
  و ارائه نتایج هاتجزیه و تحلیل داده 

  :گیردوهش مورد تحلیل قرار می ژهاي پهاي به دست آمده بر اساس پرسشدر این قسمت، یافته
  

-سایت کتابخانههاي اطالعاتی در وباز دیدگاه کاربران، تا چه میزان سازماندهی مقوله :پرسش اول

  هاي دانشگاهی ایران از نظم منطقی و کافی برخوردار است؟

از (هاي مورد نظر انتخاب شد سایتآیتم اطالعاتی به صورت تصادفی از وب 20گویی به این پرسش،به منظور پاسخ
-هـر یـک از شـرکت    به این ترتیـب  .کنندگان قرار گرفتدر قالب پرسشنامه در اختیار شرکت و )سایت دو آیتمهر وب

نامه هـاي پرسشـ  ا پیدا کننـد و بـه سـئوال   خواسته شده ر هايآیتمسایت مورد نظر بایست پس از ورود به وبکنندگان می
 چـون ایـن   .پاسـخ دهنـد   "خیلی زیـاد "تا  "کمخیلی"، در قالب مقیاس لیکرت از درباره محل قرارگیري هر یک از آنها

، حاصـل  از ایـن رو . ، بـه آنهـا داده شـد   )5، 4، 3، 2، 1(هاي یک تا پنج نمره نداي تنظیم شده بودها به صورت رتبهسؤال

                                                
ـنعت         : (هاي وزارت بهداشت، به ترتیب عبارتند ازاین نتایج، با حذف دانشگاه  . ١ دانشـگاه تهـران، صـنعتی شـریف، صـنعتی امیرکبیـر، علـم و ص

 ).ایران، تربیت مدرس، شیراز، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی
هاي مورد نظر برخوردار باشند و مایل باشند وقـت کـافی   سایتیست از تجربه کافی در کار با وبها می بادلیل این امر این است که آزمودنی.  2

هاي معمول از قبیل ها صرف کنند، بدیهی است در چنین شرایطی روشسازي کارتها و پاسخ به پرسشنامه و مرتبسایتبراي بررسی عمیق وب
ـته از افـرادي کـه بـا وب سـایت      از. گیري تصادفی کارآیی چندانی نخواهد داشتنمونه هـا آشـنایی   این رو، براساس اصل دسترس پذیري آن دس

  .کافی دارند و مایل به همکاري با پژوهشگر هستند انتخاب شدند
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بـه معنـی    20کـه امتیـاز کمتـر از    است به این معنـی  60باشد که نقطه برش آن می 100تا  20متیازها عددي بین جمع این ا
  .زیاد استخیلی 80زیاد و بیشتر از  80تا  60متوسط، بین  60تا  40کم، بین  40تا 20، بین کمخیلی

  
   :به شرح زیر آورده شده است 2اي حاصل از این بخش در قالب جدولهیافته

  
  
  

  )=30n(هاي مورد نظر از دیدگاه کاربران بر حسب درصد سایتهاي اطالعاتی وبمیزان منطقی بودن مقوله. 2جدول
میزان منطقی بودن سازماندهی مقوله هاي اطالعاتی موجود در 

  )برحسب درصد(سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی وب
خیلی 

  زیاد
  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد

  فردوسی مشهد
  

  %4/3  %8/44  %9/37  %8/13  -  مدارك مورد نیاز براي تسویه حساب: 1تمآی
  BL 4/3%  7/20%  8/44%  2/17%  8/13%طرح : 2آیتم

  -  -  %3/23  %3/53  %3/23  ساعت کار کتابخانه: 1آیتم  تهران
  %3/13  %7/16  %7/26  %7/36  %7/6  بخش گردش و امانت: 2آیتم

  -  %7/7  %4/15  %8/53  %1/23  جستجوي منابع کتابخانه: 1آیتم  تبریز
  %7/3  %7/3  %9/25  %1/48  %5/18  تماس با کتابخانه: 2آیتم

  -  %7/16  %3/33  %3/43  %7/6  درخواست عضویت: 1آیتم  صنعتی اصفهان
  %1/7  %1/32  %9/17  %6/28  %3/14  تازه هاي مدارك: 2آیتم

  -  -  %10  %60  %30  تاریخچه کتابخانه:1آیتم  شیراز
  %9/6  %2/17  %31  %5/34  %3/10  بخش نسخ خطی: 2آیتم

  %3/3  %10  %7/16  %7/46  %3/23  زیراکس: 1آیتم  شهید بهشتی
  %3/3  %10  %3/13  %50  %3/23  بخش نابینایان: 2آیتم

  %3/3  %7/6  %7/26  %7/56  %7/6  پرسش و پاسخ از کتابدار:1آیتم  صنعتی امیر کبیر
  -  %4/3  %6/27  %9/37  %31  جستجوي عنوانی: 2آیتم

  -  %8/13  %5/34  %9/37  %8/13  فرم عضویت در کتابخانه: 1آیتم  س تربیت مدر
  %4/15  %1/23  %5/38  %4/15  %7/7  ...پایگاه تعیین میزان همپوشانی : 2آیتم

  %7/6  %3/33  %7/26  %3/33  -  لیست مدارك دیجیتال: 1آیتم  علم و صنعت ایران
  -  %10  %3/33  %40  %7/16  بخش هاي کتابخانه: 2آیتم 

  proquest  16%  28%  28%  16%  12%: 1آیتم  فصنعتی شری
  %4/17  %7/21  %8/34  %1/26  -  فهرست پایان نامه ها: 2آیتم

  
مـدارك مـورد نیـاز    "هـاي  هاي انتخابی، آیتمکه از میان آیتم مشخص شد2هاي حاصل از جدول به کمک داده

هـاي  هـاي کتابخانـه، و تـازه   نامـه پایـان فهرسـت  "، "پایگاه تعیین میزان همپوشانی مقاالت علمـی "، "براي تسویه حساب
، %8/44طـوري کـه بـه ترتیـب     . هاي مربوطه از نظر کاربران در محل منطقی قرار نـدارد سایت کتابخانهدر وب "مدارك

هـاي مـورد نظـر در حـد کـم      سایتها را در وبکنندگان محل قرارگیري این آیتماز شرکت%  1/32، و 3/33%، 1/23%
پرسـش و پاسـخ از   "، "هـاي کتابخانـه  بخش"هایی از قبیل این در حالی است که، محل قرارگیري آیتم. اندمنطقی دانسته

هـاي مربوطـه از نظـر    سـایت کتابخانـه  در وب "ساعت کار کتابخانـه "، "تاریخچه کتابخانه"، "بخش نابینایان"، "کتابدار
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، %60، %50، %7/56، %40کننـدگان یعنـی،   طوري که بیش از نیمی از شـرکت . کنندگان نسبتاً منطقی استهمین شرکت
  .انداز آنها قرارگیري این اقالم را در حد زیاد منطقی دانسته% 3/53

بـه ایـن معنـی کـه،      .اسـت  67امتیازات محاسبه شد که برابر بـا   این میانگین براي پاسخگویی به پرسش مورد نظر،
هاي ایران از نظر منطقی بـودن در حـد متوسـط    دانشگاههاي مرکزي سایت کتابخانههاي اطالعاتی وبسازماندهی مقوله

مقدار نمـا برابـر   ). 3جدول (ها، نما، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین میزان محاسبه شد افزون بر میانگین داده. است
از حـد متوسـط   هاي مورد نظر را کمتر سایتهاي اطالعاتی وبافراد سازماندهی مقوله بیشتردهد است که نشان می 56با 

و بیشـترین امتیـاز داده شـده از    ) بین کم تا متوسـط ( 52دانند، کمترین امتیاز داده شده از سوي کاربران برابر با منطقی می
  .است) در حد زیاد( 86سوي کاربران برابر با 

  
 انشگاهیهاي دسایت کتابخانهوب هاي اطالعاتیمنطقی مقوله سازماندهیهاي آماري در مورد شاخص. 3جدول 

  
  
  
  
  
  
  

به صـورت فرضـیه نیـز مـورد آزمـون       این پرسشهاي بدست آمده، از سوي دیگر، به منظور افزایش قابلیت اطمینان یافته
  :از این رو، فرضیه پژوهش و فرضیه صفر به این صورت تعریف شد. قرار گرفت

حـد   ز نظر منطقی بـودن در هاي دانشگاهی ایران اسایت کتابخانههاي اطالعاتی وبسازماندهی مقوله: )٠H(فرضیه صفر 
  Ho:µ≥60 .متوسط است

هاي دانشگاهی ایران از نظر منطقی بودن کمتر سایت کتابخانههاي اطالعاتی وبسازماندهی مقوله ):١H(فرضیه پژوهش 
  H1:µ<60 .از حد متوسط است

بر پایه نتایج حاصل از ایـن آزمـون   . استفاده شد 05/0در سطح خطاي  1ايبر این اساس، از آزمون استودنت تک نمونه
مقدار از رابطـه زیـر بدسـت     -Pاز این رو، . مثبت است و 74/3برابر با ) t(مشخص شد که مقدار درجه آزادي ) 4جدول(

  : آیدمی

 
 

                                                
1. One sample t test  

انحراف   نما  میانگین
  استاندارد

  تعداد  بیشترین  کمترین

  
67  

  
56  

  
69/9  

  
52  

  
86  

  پاسخ داده  23

  پاسخ نداده  7
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بیشتر است، فرضیه آمـاري رد   05/0چون این مقدار از . است 995/0مقدار برابر با  -Pشود، همان طور که مشاهده می
  .سط استها از نظر منطقی بودن در حد متوسایتهاي اطالعاتی وببه این معنی که سازماندهی مقوله. شودنمی

  
  

  نظم منطقی اقالم اطالعاتیاي براي نتیجه آزمون استودنت تک نمونه .3جدول 
  
  
  
  

Ho:µ≥60 
  

H1:µ<60  
  

  

  

  

هاي به کنندگان مرحله اول پژوهش در این باره درستی یافتهبا هشت نفر از شرکت هاي بدست آمده از مصاحبهیافته
شوندگان، منطقی نبودن محل قرارگیري برخی از اقالم را به طوري که مصاحبه. کندمده از پرسشنامه را تأیید میدست آ

کنندگان دانند یک نفر از شرکتها را منطقی نمیتأیید کردند و در پاسخ به این سئوال که چرا محل قرارگیري این آیتم
  :بیان داشت

بایست آن دسته از اقالمی که به آموزش، یم "کنندهآموزش استفاده"تحت مقوله «
....  هاي اطالعاتی، آموزش جستجو منابع کتابخانه و راهنمایی چگونگی استفاده از پایگاه

از این رو، قرار گرفتن آیتم مدارك مورد نیاز براي تسویه حساب . پردازد قرار بگیردمی
  .»دانمکننده را منطقی نمیاستفادهتحت مقوله آموزش 

مدارك مورد نیاز براي تسویه "کنندگان حاضر در جلسه ضمن تأیید این گفته بیان داشتند که، قرارگیري گر شرکتدی
، آن دسته از مدارکی )تحویل مدرك(ها از زیرا، استنباط آن. تر استمنطقی "تحویل مدرك"تحت مقوله  "حساب

  .بخانه تحویل دهندبایست براي ثبت نام و تسویه حساب، کاربران به کتااست که می
از نظر . را منطقی ندانستند Online Catalog""تحت منوي  "Theses"کنندگان همچنین محل قرارگیري آیتم شرکت

-Eو   Online Catalogوجود دو مقوله. آنها برچسب بکار رفته براي این مقوله به اندازه کافی روشن و گویا نیست

کنار یکدیگر،  Resources   در
انتخاب مقوله براي  در  کاربران را

Theses  دچار تردید پیدا کردن آیتم 
آنها بین این دو  از نظر . کندمی

  . مقوله همپوشانی وجود دارد و آنها قادر نیستند به راحتی بین آن دو تمایز قائل شوند
هر . اندبندي شدهگر دستههاي دیها به اشتباه زیرمجموعه مقولهبرخی از آیتمتوان اینگونه بیان داشت که میاساس  این بر

، مک گیل و )1380(هاي فرودي نتایج پژوهشبا توجه به چند در این زمینه مطالعه مستقلی صورت نگرفته است، اما 

Sig. (2-tailed) df t 

٣.٧  ٢٢  ٠٠١/٠۴  

05/0> -P است، پس فرضیه مقدار H0یعنی . شودرد نمی
سایت هاي اطالعاتی موجود در وبسازماندهی مقوله

هاي مرکزي دانشگاهی ایران از نظر منطقی بودن در کتابخانه
 .حد متوسط است
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- بندي اقالم وبرا در اعمال سلیقه شخصی طراحان در دسته این امرتوان دلیل می )Mc Gills & Toms، 2001(تامس 

عدم توجه آنها به معیارها و اصول موجود در این  شخصی طراحان در سازماندهی اقالم واعمال سلیقه  ،ها دانستسایت
کاربران  توصیف و نمایش اقالم، هاي بکار رفته برايبا وجود قابل درك بودن برخی از برچسب که  شودباعث میزمینه 

سایت با مقوله در صفحه اصلی وب و در انتخاب سایت پیدا کننددر وبمورد نظرشان را  در عمل نتوانند محل آیتم
   .مشکل مواجه شوند

  
هاي سایت کتابخانهاز دیدگاه کاربران محل منطقی و مطلوب اقالم اطالعاتی در وب: پرسش دوم

  دانشگاهی کجاست؟
بـدیهی اسـت آگـاهی از نحـوه     . بندي اقالم اطالعاتی اسـت هدف از طرح این پرسش، بررسی نگاه کلی کاربران به دسته

هاي اطالعاتی در سازماندهی منطقی و در عـین  بندي اقالم اطالعاتی، به کتابداران و طراحان نظامکاربران به دسته نگرش
-اي، از شـرکت بنابراین به منظور پاسخگویی بـه ایـن پرسـش، در ادامـه جلسـه مکاشـفه      . رساندحال کاربرمدار یاري می

از  )هـاي دسـته (مقولـه   9را درون  کارت حاوي اقالم اطالعاتی 54، خواسته شد تا بر اساس منطق خود) نفر30(کنندگان 
  .بندي کسب گرددبندي نمایند تا از این طریق، آراي آنها در زمینه این دستهطراحی شده دسته پیش

در ) آیـتم  54(هـا  هاي بسط یافته مرتبط با توزیع تک تـک آیـتم  الزم به توضیح است با توجه به حجم بسیار زیاد جدول
جـدول  (هر آیتم، در یک جدول کلی در ادامه تحلیل هاي مرتبط با هر دسته همراه با درصد فراوانی هاي مختلف، دسته

هـاي انتخـاب شـده از سـوي     دهد که از میان دستهدرصد فراوانی آورده شده مقابل هر آیتم نشان می. آورده می شود) 4
بـه  . انـد دگان این مقولـه را بـراي ایـن آیـتم مناسـب دانسـته      کننکاربران براي قرارگیري این آیتم، چند درصد از شرکت

بایسـت در ایـن   اند که این آیتم مـی کننده معتقد بودهدهد که چند درصد از افراد شرکتعبارت بهتر، این ارقام نشان می
دادن ایـن اقـالم  از    نکته مهم در پیوند با هم گروه شدن این اقالم، در واقع آن است که با کنار هم قـرار . مقوله قرار گیرد

کنندگان انتظار دارند که چه اقالم را دریـک مقولـه  خـاص بیابنـد بـه عنـوان       سوي کاربران می توان دریافت که شرکت
-نمونه دسته بندي کردن اقالمی مانند فهرست مجالت کتابخانه و لیست مدارك دیجیتال  در مقوله منابع الکترونیکی می

پش انتظار دارنـد کـه آنهـا را     گیرنداین اقالم  راجزئی از منابع الکترونیکی در نظر می کنندگانتوان دریافت که شرکت
  .در یک مقوله مشخص و در کنار هم در وب سایت بیابند
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  هاي مرتبط با هر دسته به همراه درصد فراوانی مربوط به هر آیتمتحلیل. 4جدول 
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-کـه، بـر خـالف آنچـه در وب     دهـد مـی  نشان  )4هاي حاصل از جدول داده( هاسازي کارتهاي حاصل از مرتبیافته

. اندبندي کردهکنندگان برخی از اقالم اطالعاتی را در جاهاي دیگر غیر از مقوله فعلی دستهها وجود دارد، شرکتسایت
سـاعات  "، "تاریخچه کتابخانه"قبیل،  ها در مکان فعلی ازبرخی موارد از نظر قرارگیري آیتم هر چند دربه این معنی که 

مجـالت  "، "هـاي فارسـی  پایگـاه "یی همچـون  هـا ، و قرارگیـري آیـتم  "دربـاره کتابخانـه  "تحـت مقولـه    "کار کتابخانه
کنندگان هماهنگی وجود دارد، یعنی کاربران شرکت بیشترمیان  ،"منابع الکترونیکی کتابخانه"تحت مقوله  "الکترونیکی

دهنـد  هـایی قـرار مـی   بندي اقالم، این اقالم را در همان مقولههاي دانشگاهی در مواجهه با دستهکتابخانه سایتبالقوه وب
اما وجود تفـاوت در محـل قرارگیـري    . هاي دانشگاهی نیز قرار گرفته استسایت کتابخانهتر توسط طراحان وبکه پیش

به . برخی از اقالم نیز گویاي این نکته است که بین دو دیدگاه از نظر محل قرارگیري اقالم تفاوت ماهوي نیز وجود دارد
، نگـاه  ... ، و"عضـویت "، "هـاي موضـوعی  سـرعنوان "، "رك دیجیتـالی لیسـت مـدا  "بیانی بهتر، در برخی موارد از قبیل 

هـاي متفـاوت   این امر نشان دهنده وجود گرایش. سایت متفاوت استبندي اقالم و طراحان وبکنندگان به دستهشرکت
  . بندي اقالم اطالعاتی استسایت در پیوند با دستهکنندگان و طراحان وببین شرکت

  نام هرآیتم به همراه درصد فراوانی آن  هاکارت شماره  هامقوله
  مقوله اول 

  )پیوندهاي مفید(
  %)53(، فهرست ناشران بین المللی %)30(، ثبت اختراعات %)7/66(هاي متفرقه سایت  43،41،3

  مقوله دوم 
هاي پایگاه(

  )اطالعاتی

55 ،53 ،52 ،48 ،46 ،45 ،
44 ،42 ،38  

E-Journals )7/56(% ، کتابخانه لیست مجالت)50(% ،E-Books )52(%هاي تعیین میزان ، پایگاه
، %)7/56(،  پایگاه هاي فارسی %)70(، منابع الکترونیکی موقت %)3/43(همپوشانی مقاالت علمی 

  %)3/33(، لیست مدارك دیجیتالی %)40(، منابع رایگان %)70(مجالت الکترونیکی تمام متن 

  مقوله سوم
  )هااخبار و تازه (

  %)60(، تازه هاي مدارك %)80(اخبار کتابخانه   37، 2

  مقوله چهارم
  )خدمات کتابخانه( 

10 ،16 ،17 ،18 ،20 ،
23،25 ،26،27 ،

29،31،32،35،39،41،49  

، عضویت در %)3/83(، خدمات تحویل مدرك %)40(، بخش امانت %)60(تمدید منابع کتابخانه 
، بخش مرجع %)7/26(ست مدارك کتابخانه ، فهر%)60(، پیشنهاد خرید کتاب %)3/53(کتابخانه 

، انتشارات %)7/36(، بخش نسخ خطی %)7/26(، بخش نشریات %)7/46(، بخش نابینایان %)20(
اي ، امانت بین کتابخانه%)50(، ویرایش اطالعات شخصی %)7/96(، زیراکس %)3/33(کتابخانه 

  %)7/67، فرم ها %)30(، ثبت اختراعات %)7/66(
  مقوله پنجم

  )اهنماي آموزشیر(
، راهنماي %)3/63(، راهنماي نحوه محل نگهداري کتاب ها %)70(راهنماي نحوه درخواست کتاب   54، 36، 8، 5،6، 4

، راهنماي برنامه %)7/36(، تور آموزشی %)3/73(شیوه هاي جستجو در پایگاه هاي اطالعاتی 
  %)7/76(، راهنماي ثبت پایان نامه ها %)3/83(

  مقوله ششم
جوي منابع جست(

  )کتابخانه

، %)60(، سرعنوان هاي موضوعی %)7/76(، جستجوي بین کتابخانه اي %)7/46(جستجوي سایت   ، 47، 40، 38، 34، 33، 21
  %)3/43(، فهرست پایان نامه ها %)7/86(، جستجوي ساده و پیشرفته %)30(لیست مدارك دیجیتال 

  مقوله هفتم
  )درباره کتابخانه(

، مقررات کتابخانه %)90(، تاریخچه کتابخانه %)3/93(، معرفی کارکنان کتابخانه %)60(آلبوم تصاویر   15،22، 14، 13، 12، 11، 8
  %) 60(، نقشه سایت %)7/56(، بخش اداري کتابخانه %)80(، ساعت کاري کتابخانه %)7/86(

  مقوله هشتم
  )رسانیاطالع (

، کارگاه هاي آموزشی کتابخانه %)7/56(کتابدار ، پرسش از %)5/35(کنفرانس ها و سمینارها   30، 28، 1
)3/33(%  

  مقوله نهم
  )اطالعات تماس(

  

  %)60(ست الکترونیک ÷، %)7/76(تماس با کتابخانه   24، 19
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  :توان به موارد زیر اشاره کردبندي اقالم اطالعاتی توسط کاربران بدست آمد میکمک دستهاز دیگر نکاتی که به 
و  "هـا اخبـار و تـازه  "ها به عنوان مثـال، بـین دو مقولـه    نخست اینکه مشخص شد از نظر کاربران بین برخی از مقوله

اعـث تردیـد کـاربران در انتخـاب مقولـه      هـا ب وجود همپوشانی بین مقوله. همپوشانی مفهومی وجود دارد  "رسانیاطالع"
  . انجامدهاي بیشتر میاین امر همچنین در هنگام پیدا کردن آیتم خاص به مرور مقوله. شودبراي قرار دادن آیتم در آن می

ژگی خاصی برخوردارند به طوري  ها مشخص شد که برخی از اقالم از ویبندي اقالم درون مقولهدوم اینکه، با دسته
توانـد در  کـه هـم مـی    "عضـویت "توانند در بیش از یک مقوله قرار گیرند، اقالمی از قبیل نظر محل قرارگیري میکه از 
هـاي  ایـن امـر تأییـد کننـده یافتـه     . بندي شود از این موارد اسـت دسته "خدمات"و هم در مقوله  "درباره کتابخانه"مقوله 

وي نشـان داد برخـی از اقـالم داراي مرزهـاي     . ، اسـت )1381، تیلـور : نقل شده در( 1953در سال  1لودویگ ویتگنشتاین
هـاي مشـترك   یعنی این اقالم داراي مجموعه واحدي از ویژگی. توانند در یک مقوله خاص جا گیرندثابت نیستند و نمی

تواند کاربران میها نیز این امر یعنی روشن نبودن مرز بین مقوله. بندي شوندتوانند در بیش از یک مقوله دستهنیستند و می
-شـرکت  بیشـتر  بندي اقالم برايها، دچار تردید کند، چیزي که در هنگام دستهبندي اقالم درون مقولهرا در هنگام دسته

  . کنندگان رخ داد
گنجند و هاي موجود نمیاز سوي دیگر، برخالف موارد باال برخی از اقالم نیز وجود دارند که در هیچ یک از دسته

پـذیري محـل آن آیـتم    بینـی تواند کاربران را در پـیش این امر نیز می. می با اقالم زیرمجموعه آن مقوله دارندیا ارتباط ک
تر بـراي توصـیف   توان از برچسب خاص براي توصیف آیتم و از برچسب عامبراي رفع این مشکل می. دچار مشکل کند

  . یابداقالم بیشتري قرار گیرد، افزایش می به این ترتیب احتمال اینکه تحت آن مقوله. مقوله استفاده کرد
ها مشخص شد که از نظر کاربران بین برخی از اقالم ارتباط معنایی وجود بندي اقالم درون مقولهسوم اینکه، با دسته

را جـزء منـابع    "...لیسـت مـدارك دیجیتـالی و    "، "فهرست مجالت کتابخانه"به عنوان نمونه کاربران اقالمی مانند . دارد
  .دانند و با قرار دادن آنها تحت مقوله منابع الکترونیکی انتظار دارند آنها را در کنار هم بیابندالکترونیکی کتابخانه می
بنـدي اقـالم اطالعـاتی    نگـر بـه دسـته   بندي اقالم درون مقوله نشان داد که کاربران رویکرد کلیچهارم اینکه، دسته

هـاي مختلـف   بندي، با قرار دادن اقالمی از قبیل بخـش زئیات دسته ندگان به جکناین نکته یعنی عدم توجه شرکت. دارند
  . هاي متفاوت مشخص شدکتابخانه درون مقوله

هاي مشترك نیـز بـین   اي از گرایشبندي اقالم مشخص شد که مجموعههاي حاصل از دستهدر نهایت اینکه، بر پایه یافته
هـاي بکـار   ها در برچسبیکی از این گرایش. ندي اقالم اطالعاتی وجود داردبکنندگان در پیوند با دستهبرخی از شرکت

هاي تقریباً مشابه هایی که برچسببه این معنی که برخی از کاربران تمایل دارند آیتم. هاي اطالعاتی استرفته براي آیتم
اي که از این نظر نیز با آنهـا مشـابه اسـت    دارند را در کنار هم و تحت مقوله...  هاي کتابخانه، راهنماها، ومثل انواع بخش

به این معنی که، هر چه بین برچسب بکار رفته براي اقالم و مقوله اطالعاتی شباهت بیشتري وجود داشته . بندي کننددسته
ولـه  آیـتم و مق (خـواه بـین ایـن دو    . باشد احتمال اینکه کاربران آیتم مورد نظر خود را در آن مقوله قرار دهند بیشتر است

دهنده این نکته است کـه،  این امر نشان. از نظر محتوایی و معنایی هماهنگی وجود داشته باشد و یا نداشته باشد) اطالعاتی
هـاي اطالعـاتی از نظـر    اي در محل قرارگیري آن در میان مقولهکنندهبرچسب بکار رفته براي اقالم اطالعاتی نقش تعیین

  .کاربران برخوردار است
بر پایـه ایـن   . شده استارائه ) 3تصویر(ر پایه آنچه که گفته شد پاسخ پرسش دوم پژوهش در قالب الگو در نهایت ب

. هـاي جداگانـه هسـتند   وعهباشد که هر یک از آنها داراي زیرمجممقوله اصلی می 8سایت شامل صفحه اصلی وب الگو،
نکته مهم در پیوند با این الگو اینکـه کلیـه   . شودیپوشش آن نمایش داده متحت  هايآیتمهر مقوله همراه با  4در تصویر 

                                                
1 . Ludwig Wittgenstein 
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همچنین شـیوه قرارگیـري   . بندي شده استکنندگان در پژوهش دستهشرکت در هر مقوله بر اساس دیدگاه و نظر هاآیتم
د اده زیـا با بسامد اسـتف  هايآیتمیعنی، . مرتب شده است هاآیتمدر هر مقوله بر اساس بسامد استفاده کاربران از آن هاآیتم

   .انددر ابتداي مقوله قرار گرفته
  

  
  ارائه الگوي پیشنهادي پژوهش و پیشنهادها

  

  

  

  

  
  هاي دانشگاهی بر اساس الگوي پژوهشسایت کتابخانههاي پیشنهادي براي صفحه اصلی وبمقوله. 4تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 درباره كتابخانھ 
  ساعت كار كتابخانھ - 
 اطالعات تماس - 

 تماس با كتابخانھ -                  
  الكترونیكي كتابخانھ پست -                  

  بخش ھاي كتابخانھ - 
  بخش مرجع -                  
  امانت -                  
  اداري -                  
  خدمات فني -                  
  دیداري و شنیداري -                  
  نسخ خطي -                  

  نقشھ سایت - 
  تاریخچھ كتابخانھ - 
 آلبوم تصاویر - 

 خدمات كتابخانھ 
  عضویت كتابخانھ - 

 فرم عضویت -                  
  ویرایش اطالعات شخصي -                  

  ايامانت بین كتابخانھ - 
  فھرست مدارك كتابخانھ - 
  پیشنھاد خرید كتاب - 
 خدمات زیراكس - 

 
 خدمات كتابخانھ  منابع الكترونیكي كتابخانھ 

 جستجوي منابع كتابخانھ  اطالع رساني  راھنماي كاربران 

 جستجوي سایت  پیوندھاي مفید 

 درباره كتابخانھ 
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  سازي آنهاهش پیرامون سازماندهی منطقی اقالم اطالعاتی و مرتبالگوي پیشنهادي پژو. 5تصویر

  از دیدگاه کاربران) مراجعه(بر اساس بسامد استفاده 
  

  گیرينتیجهبحث و 
و  نقـش  از یکی از مهمترین بسترهاي دسترسی به اطالعـات بـه شـمار آمـده و     هاسایتامروزي، وباطالعاتی  هدر جامع
براي کتابخانـه   سایتطراحی و ایجاد وب. کاربران برخوردار هستنده خدمات به ئارا وانی رس در امر اطالع زیادي اهمیت

-میها  سازي فرآیندهاي ارتباطات و کاهش هزینه به اطالعات و خدمات مورد نیاز، ساده کاربرانسبب تسهیل دسترسی 

یکی از مهمترین ایـن   باشند، خاصی را دارا هاي ویژگی بایستمی  نقشاین ایفاي  به منظور هاسایتاز این رو، وب. دوش
  .ها سازماندهی منطقی اقالم اطالعاتی استژگی وی

هاي ظاهري و محتوایی آنها صـورت  ژگی ها و ویسایتهمانگونه که پیشتر مطرح گردید، مطالعات بسیاري در زمینه وب
تی در پیوند با دسترسی بهتر اقـالم از رویکـرد   اما در کمتر پژوهشی، به نقش کلیدي سازماندهی اقالم اطالعا. گرفته است

اي که سازماندهی اقالم اطالعاتی آن بـراي  سایت را به گونهاي طراحی وبنبود چنین مطالعه. کاربرمدار اشاره شده است
  .سازدکاربران منطقی باشد را مشکل می

 هعات داخلی و خارجی بدست آمداز این رو، پژوهش حاضر با توجه به این کاستی عمده که بر اساس مرور مطال
اي و مرتب سازي کارتها گویاي این واقعیت است که بین محل از روش مکاشفه بدست آمدهنتایج . صورت گرفته است

 ).کمتر از حد متوسط است(قرارگیري اقالم اطالعاتی با انتظارات کاربران از آن محل، هماهنگی مطلوبی وجود ندارد 
هاي دانشگاهی از نظر سازماندهی اقالم اطالعاتی در برخی سایت کتابخانهنکته است که وب همه این موارد گویاي این

 منابع الكترونیكي كتابخانھ 
  )التین(مجالت الكترونیكي  - 
 )نالتی(كتابھاي الكترونیكي  - 
 پایگاه ھاي فارسي - 
 فھرست مدارك دیجیتالي - 
 مقاالت پایگاه ھاي تعیین میزان ھمپوشاني - 

 اطالع رساني 
  اخبار و تازه ھا - 
 كنفرانس ھا و سمینارھا - 
 پرسش و پاسخ از كتابدار - 
 كارگاه ھاي آموزشي - 

 جستجوي منابع كتابخانھ 
  تمدید منابع كتابخانھ - 
 جستجوي بین كتابخانھ اي - 
 سرعنوان ھاي موضوعي - 

 پیوندھاي مفید 
  سایت ھاي متفرقھ - 
 ثبت اختراعات - 
 فھرست ناشران بین المللي - 

 راھنماي كاربران 
  راھنماي نحوه درخواست كتاب - 
 راھنماي شیوه جستجو در پایگاه ھاي اطالعاتي - 
 انھراھنماي نرم افزار كتابخ - 
 ھاراھنماي ثبت پایان نامھ - 
 راھنماي محل نگھداري كتاب - 
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حداقل از ) هاي اطالعاتی از دیدگاه کاربرانمطلوب نبودن سازماندهی مقوله(ریشه این امر . موارد به بازنگري نیاز دارد
  :دو جنبه قابل بررسی است

متخصصان علوم (شگاهی توسط افرادي خارج از حوزه کتابداري هاي دانسایت کتابخانهنخست این که، وب 
در این حالت، بدیهی است که این افراد شناخت کافی . گیري از نظرات کتابداران طراحی شده استو بدون بهره) رایانه

ازهاي کاربران ها با قابلیت درك و نیاز این رو، نظام طراحی شده توسط آن. کننده ندارندهاي جامعه استفادهاز ویژگی
براي رفع این مشکل ضروري است که نظام در هر مرحله از طراحی، توسط کاربران مورد ارزیابی قرار . همخوان نیست

  .گیري از کتابداران متخصص در این زمینه، به عنوان مشاوران اطالعاتی استراه حل دوم، بهره. گیرد

ابداران و یا متخصصان حوزه کتابداري طراحی شده است، هاي دانشگاهی توسط کتسایت کتابخانهدوم اینکه، وب
اگر چنین فرضی درست باشد ریشـه آن حـداقل از دو جنبـه قابـل     . اما با این وجود از سازماندهی منطقی برخوردار نیست

  : بررسی است
ایـن  . کافی ندارنـد  ها آگاهیکننده به خوبی آشنا نیستند و از نیازهاي آنهاي جامعه استفادهکتابداران با ویژگی) 1
  .کننده باشدتواند ناشی از ارتباط ضعیف کتابداران با جامعه استفادهامر می
هـاي زیـادي در زمینـه    هـاي کتابـداران اسـت و پـژوهش    با وجود آن که سازماندهی اطالعات یکی از تخصـص ) 2

ظام انجـام شـده اسـت، امـا همچنـان      هاي سازماندهی اطالعات در بازیابی اطالعات از ناهمیت طراحی کاربرمدار و شیوه
تواند به دلیل عـدم  این امر می. اطالعاتی از سازماندهی مطلوب برخوردار نیست ها به عنوان یک نظامسایت کتابخانهوب

رسانی بیشتري در در این صورت به اطالع. هاي انجام گرفته در این زمینه باشدآگاهی و توجه کتابداران به نتایج پژوهش
  .هاي کاربردي، بیشتر در دسترس این افراد قرار گیردها به ویژه پژوهشبایست نتایج پژوهشینه نیاز است، و میاین زم

-بنابراین از آن جایی که، این پژوهش وضعیت سازماندهی اقالم را از رویکرد کاربران مورد بررسی قرار داده اسـت مـی  

ها براساس منطق کاربران بیانجامد و به واسطه ارائه عاتی درون مقولهتواند به بازنگري محل قرارگیري برخی از اقالم اطال
هاي دانشگاهی به طراحان سایت کتابخانههاي اطالعاتی به طراحی هر چه بهتر وبالگویی مناسب براي سازماندهی مقوله

پیشنهادهاي کاربردي ارائه هاي بیشتر در این زمینه در ادامه بر اساس آنچه گفته شد وبه منظور انجام پژوهش .کمک کند
  .شودمی

  بیشترهاي پیشنهادهایی براي پژوهش
هـا در  هاي پژوهش حاضر از نظر زمان، امکان بررسی دیدگاه کاربران سـایر دانشـگاه  با توجه به محدودیت -

از ایـن رو، گرچـه تـالش    . هاي مورد بررسی وجود نداشتسایتهاي اطالعاتی وبمورد سازماندهی مقوله
ین پژوهش دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه بـا سـازماندهی   شد در ا

شود در پـژوهش دیگـري دیـدگاه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی دیگـر        اقالم بدست آید اما پیشنهاد می
هـا  ایـن یافتـه  ها در این باره مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسـه گـردد،   دانشگاه

 .اي رهنمودهاي قابل تعمیمی ارائه دهدهاي کتابخانهسایتتواند براي بیشتر وبمی

اي باشد کـه  بایست به گونهها میهاي کتابخانهسایتبا توجه به این نکته که سازماندهی اقالم اطالعاتی وب -
د پژوهشی پیرامـون میـزان منطقـی    شوبراي همه کاربران در هر سطحی قابل فهم و استفاده باشد، پیشنهاد می

ها از دیدگاه دیگر کاربران پذیري برچسب مقولهبینیبودن سازماندهی اقالم اطالعاتی، قابلیت درك و پیش
هـاي ایـن پـژوهش از    یافتـه . نیز انجام شود...) کارمندان، اعضاي هیأت علمی و (ها نظیر سایت کتابخانهوب
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بنـدي اقـالم از دیـدگاه    دست یافتن به منطق کلی در رابطه با دسـته  تواند دانش کافی برايآن جهت که می
  .کاربران فراهم آورد، اهمیت دارد

اي طراحـی شـود و دیـدگاه کـاربران     سایت کتابخانهشود با توجه به الگوي پیشنهادي، یک وبپیشنهاد می -
-پذیر بودن برچسببینیها و پیشمنطقی بودن سازماندهی، قابلیت درك برچسبآن از نظر میزان نسبت به 

، مـورد مطالعـه قـرار گیـرد و بـر      1پـذیري هاي اطالعاتی، در یک آزمون اسـتفاده هاي بکار رفته براي مقوله
  .اساس آن ایرادهاي احتمالی الگو برطرف و در صورت نیاز مواردي به آن افزوده شود

هاي دانشگاهی و سایت کتابخانهشود با توجه به عدم رعایت اصول سازماندهی اطالعات در وبپیشنهاد می -
هـا  سایتاعمال سلیقه شخصی طراحان در این زمینه، پژوهشی در زمینه میزان آگاهی و استفاده طراحان وب

-هاي انجام گرفته در این زمینه انجام شود؛ و دالیل اینکه چرا با وجـود انجـام پـژوهش   هاي پژوهشاز یافته

هـاي اطالعـاتی، هنـوز مشـکالت در ایـن زمینـه وجـود دارد،        ر نظامهاي زیاد در رابطه با طراحی کاربرمدا
 .بررسی شود
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Abstract 
   This research is to investigate users’ view about information organizing (or sorting) 
in Iranian academic libraries websites based on information organizing accordance 
with users’ logic in order to determine suitable sorting. Our population, in one hand, is 
an Iran’s top academic libraries websites and, on the other hand, is higher education 
students in Ferdowsi Mashhad University. Mixed method is used in this research and 
heuristic, cards sorting, and semi-structured interview ways are used for data 
collection. Findings show that information organizing on Iran’s academic libraries 
websites does not follow users’ logic in half of the cases; it means that users have 
faced difficulties when they want to locate their required information items. It is 
approved by interview with 8 students. Finally, logical organization of information 
items is defined by users through cards sorting and then suggested pattern is presented 
for organizing information items on these websites.  
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