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  چكيده

 هيـ نما بخـش  در اسـالم  جهـان  علـوم ي  اسـتناد  گاهيپا رابط طيمح ضعف و قوت نقاطيي  شناسا هدف با حاضر پژوهش: هدف
  . رفتيپذ انجام رانيا علومي استناد

 3 اسـاس  بـر  كـه  بـود ي  وارسـ  اههيسـ  ها دادهي  گردآور ابزار. شد انجامي  ا مكاشفه وهيش به و استي  فيك پژوهش روش: روش
 متخصـصان  پژوهش جامعه. شد نيتدو) 2002 (وريگال و) 1997 لنكستر، (همكاران وي  چر ،)2009 ،يروتيپ (لسنين اههيس

 جمله از (هدفمند روش به يريگ  نمونه. داشتند را رابط طيمح نهيزم در پژوهش ا ي و كار تجربه كه بودند انهيرا و يكتابدار
 انجـام  انـه يرا و يكتابـدار  يهـا   رشـته  در متخصص ابانيارز از نفر 6 كمك بهي  ابيارز. شد انجام)يراحتماالتيغي  ها روش

  .گرفت
 را%) 3/25(مـورد  21 تنهـا ي  وارسـ  اههيسـ  مؤلفـه  8 در شـده، ي  طراح هيگو 83 انيم ازي  داستنا گاهيپا داد نشان ها افتهي: ها افتهي

 اعمال «و» يشناخت بايزي ها جنبه وي كلي طراح«. بود همراهي مشكالت با گريد%) 69/74 (هيگو 62 در و است كرده تيرعا
 اههيسـ ي ارهـا يمع بـا  راي  خـوان  هـم  زانيـ م نيشتريـ ب كه بودنديي  ها مؤلفه جمله از ارها،يمع درصد 50 تيرعا با »تيمحدود

 »تيمحدود اعمال «و» وجو جست «،»مداركي ابيباز«ي ها مؤلفه به مربوط مشكالت، شدت درجه نيشتريب. داشتندي  وارس
 مـورد ي ارهـا يمع تيرعا دري  استناد گاهيپا رابط طيمح ضعف ازي  حاك پژوهشي  ها افتهيي  كل طور به. بود6/2 نيانگيم با

  .است يابيارز
هاي  گاهي، ارزيابي محيط رابط، پايگاه استنادي علوم جهان اسالم، نمايه استنادي علوم ايران،پا  يا  ارزيابي مكاشفه : ها  دواژهيكل

  .اطالعاتي
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  مقدمه

ن و پركاربردترين منابعي هستند كه از طريق اينترنت قابل يتر هاي اطالعات علمي پيوسته، مهم گاهيپا

. ري از اطالعات موجود در اين منابع، به محيطي به نام رابط كاربر نياز استيگ براي بهره. دسترس هستند

رابط كاربر، نخستين نقطه برخورد كاربر با پايگاه اطالعاتي است و به عنوان پل ارتباطي بين انسان و سامانه 

اربران و ن هدف از طراحي رابط كاربر، برآوردن رضايت كيتر به همين دليل، مهم. كند ياطالعاتي عمل م

فرايند طراحي رابط كاربر با تجزيه و تحليل .  استاي يانه راهاي يطمحايجاد تعامل بيشتر و بهتر بين كاربر و 

داشتن فهم و شناخت هرچه بيشتر از كاربران، موجب افزايش كيفيت و . شود يعوامل انساني شروع م

اي كاربران توجه نمايند و در جهت تحقق بنابراين، طراحان بايد به نيازه.  رابط كاربر خواهد شدييكارا

  ).Shneidermann, 1998(انتظارات آنها تالش كنند 

هاي الزم در طراحي رابط كاربر، مشكالتي  ژگييتوجهي طراحان در به كارگيري تمامي شرايط و و يب

براي . )Hansen, 1998(هاي اطالعاتي به وجود آورده است  گاهيدر رابطه با استفاده بهينه كاربران از پا

هاي  گاهيپا ط رابطيتوجهي بسياري از متخصصان علوم رايانه به كاربر در طراحي مح يمثال، به دليل ب

ها از قابليت فهم مناسبي برخوردار نيستند و كاربران در تعامل با آنها  گاهياطالعاتي، تعداد قابل توجهي از پا

دهنده باشند،  ارييها در اغلب موارد بيشتر از آن كه  و رابط آناي يانه رايها سامانه. شوند دچار مشكل مي

  ).1384ساز،  زره(اند  باعث اتالف وقت و سردرگمي كاربر شده

گويي به نيازهاي علمي پژوهشگران و دانشجويان   كه طي ساليان اخير براي پاسخييها از عمده تالش

ي اشاره داشت كه به منزله  استناديها گاهيتوان به توسعه پا يدر محيط وب صورت گرفته است، م

ها،  گاهي درخور توجه اين پايها تيقابل. ديآ ي جديد در ذخيره و بازيابي اطالعات به شمار ميرويكرد

امكانات بسياري را در اختيار پژوهشگران چه در زمينه جستجو و بازيابي اطالعات و چه در عرصه 

  ).1389خسروي و فتاحي، (سنجي قرار داده است  علم

 استنادي نشريات يها  منتشر شده است، گزارش1975 كه در سال 1ز محصوالت تامسون رويترزكي اي

)JCR(رد؛ اما سوگيري آن يگ ياين منبع به منظور ارزشيابي مجالت مورد استفاده پژوهشگران قرار م. است

رو مورد انتقاد نسبت به زبان انگليسي سبب شده است مجالت غيرانگليسي زبان در آن نمايه نشوند و از اين 

  .است

 علوم و فناوري يرسان  اطالعيا منطقهتوسط مركز )ISC2( در ايران پايگاه استنادي علوم جهان اسالم
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2 . www. Isc.gov.ir 
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 سال در 60بعد از اياالت متحده كه .  شده و يك نظام استنادي در سطح كشورهاي اسالمي استيانداز راه

، سومين نظام استنادي 1 و اسكوپوسيترزسون روتام يها مطالعات استنادي تجربه دارد، ايران پس از شركت

اكنون اين فرصت به دست آمده تا شناخت مجالت فارسي از .  كرده استيانداز راه المللي نيرا در سطح ب

  . ميسر شوديسنج علم ژهيابعاد مختلف به و

 نشريات  شده ازيآور پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در بخش فارسي، با استفاده از اطالعات جمع

 مؤسسات علمي و نويسندگان در سطح ملي يبند معتبر فارسي، به تحليل محتوا، ارزيابي مجالت و رتبه

 علوم يرسان  اطالعيا منطقهبرخي از توليدات اين پايگاه براي نشريات معتبر فارسي كه در مركز . پردازد يم

استنادي نشريات فارسي، نمايه استنادي  يها گزارش: و فناوري تهيه و يا در دست تهيه هستند عبارتند از

داران علم ايران، فهرست مندرجات نشريات فارسي، نمايه استنادي علوم ايران، برترين  هيعلوم ايران، طال

 نشريات يها  عملكردي نشريات فارسي، تحليل پايگاه دادهيها هاي علمي فارسي، نظام شاخص شيهما

  ).2012ويكي پديا، (فارسي 
شود، توجه به مباني و  يهاي اطالعاتي كه در كشور طراحي و توليد م گاهيزايش تعداد پابه موازات اف

هاي استفاده  تيرابط كاربر قابل. شود ياصول علمي طراحي رابط كاربر نيز بيش از پيش بااهميت شمرده م

 منابع اهميتي دهد، و در مسيريابي اطالعات در اين يهاي اطالعاتي را افزايش م گاهيها و پا تيسا از وب

ن عامل مؤثر در برقراري ارتباط دوسويه كاربر و نظام، يتر در منابع اطالعاتي الكترونيكي مهم. ويژه دارد

طور كه در منابع چاپي وجود داشته  هاي مناسب را آن ژگيياگر اين ارتباط، ساختار و و. رابط كاربر است

  . بع قرار گيردتواند ميان كاربر و منا ياست، نداشته باشد، هرگز نم

 مورد نظر را يها ت و پايگاه اطالعاتي زمينه استفاده و در نتيجه دستيابي به هدفيسا صرف طراحي وب

هاي اطالعاتي بايد بر اساس اصول، قواعد و استانداردهاي موجود  گاهيها و پا تيسا وب. سازد يفراهم نم

طراحي شوند و از نظر كارايي و ) مده است عملي و مطالعات موردي به دست آيها كه معموالً از تجربه(

پذيرد  ي مختلف صورت ميها ها از زوايا و جنبه ابييارز. كيفيت، مورد ارزيابي و سنجش مداوم قرار گيرند

و رضايي شريف آبادي،  پور عباس(اشاره كرد » رابط كاربر« به ارزيابي توان ي آنها مينتر مهمكه از جمله 

1385.(  

 موجود در ايران است كه روزانه يها گاهيم جهان اسالم يكي از ارزشمندترين پاپايگاه استنادي علو

رسد اين محيط رابط توسط گروهي از  يهرچند به نظر م. كنند يكاربران زيادي از رابط كاربر آن استفاده م

                                                             

1 .Scopus 



 139 تابستان و بهار ،1 شماره ،3 سال                                     مشهدي فردوس دانشگاه ،يرسان اطالع وي كتابدار نامه پژوهش 154

تا  خبره ايران طراحي شده است، اما مشخص نيست يرسان متخصصان رايانه و متخصصان كتابداري و اطالع

چه حد به اصول طراحي كاربردپذيري در طراحي آن توجه شده است، و در صورت توجه آيا اين ميزان به 

ها به  كند يا نه؟ تا چه حد هر يك از مؤلفه ي الزم براي طراحي محيط رابط كفايت ميها كارگيري مؤلفه

 كار گرفته شده كدامند؟  بهيها درستي در اين محيط به كار گرفته شده است؟ و نقاط قوت و ضعف مؤلفه

  .است  از اين دستييها ها و پرسش اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين پرسش

در اين پژوهش قصد آن است كه ضمن سنجش محيط رابط پايگاه استنادي علوم جهان اسالم با 

و مند باشد، نقاط ضعف و قوت آن مشخص،  ست از آن بهرهيبا يمعيارهايي كه يك محيط رابط خوب م

در نهايت سعي خواهد شد با توجه به نتايج به . در رابطه با مشكالت درجه شدت هر مشكل نيز تعيين شود

دست آمده پيشنهادهايي در جهت بهبود محيط رابط اين پايگاه ارائه شود تا به طراحان و مسئوالن پايگاه 

  . احتمالي آينده كمك شوديها شيرايها و و يدر بازنگر

ن كه پايگاه استنادي علوم يتوان حائز توجه دانست؛ اول ا يرا از چند ديدگاه ماهميت اين پژوهش 

 يالملل نيجهان اسالم اولين نظام استنادي در سطح كشورهاي اسالمي و سومين نظام استنادي در سطح ب

كند؛ و در نهايت  ي استنادي به رشد و توسعه علم در كشور كمك ميها ن كه وجود اين نظامياست؛ دوم ا

 تعامل موثر كاربر نظام  دريتوجه اطالعاتي پيوسته، رابط كاربر از نقش قابل يها گاهين كه در پايا

 هاي حاضر و پژوهش توان نتيجه گرفت كه پژوهش يبنابراين از مجموع موارد ياد شده م. برخوردار است

دهند، از اهميت  ي قرار ممورد مطالعه يها  كه مختلف پايگاه استنادي علوم جهان اسالم را از جنبهيمشابه

  .زيادي برخوردار خواهند بود

  

   پژوهشيها پرسش

 دارد؟ي خوان همي ابيارز موردي ارهايمع با زانيم چه اسالم جهان علومي استناد گاهيپا رابط طيمح .١

ي ابيارز موردي ارهايمع با مؤلفه كدام در تر شيب اسالم جهان علومي استناد گاهيپا رابط طيمح .٢

 د؟داري خوان هم

 شتريب اسالم جهان علومي استناد گاهيپا رابط طيمح در ها مؤلفه از كيكدام مشكالت شدت درجه .٣

  است؟

  

  پيشينه پژوهش

 مختلف مورد يها ، جنبه رابطيطمح مربوط به طراحي و ارزيابي يها در پژوهشدر طول ساليان اخير، 
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 يرچشمگ و به دليل توسعه 1990دهه روند توجه جدي به پژوهش در اين حوزه، از . توجه قرار گرفته است

 اطالعاتي يها گاهيافزار و استفاده از وب براي ايجاد دسترسي به پا ژه در زمينه نرمي نوين به وهاي يفناور

 و رايانه، هركدام با توجه به مسائل مطرح در يرسان پژوهشگران علوم كتابداري و اطالع. آغاز شده است

، ي رقوميها كتابخانهافزارها،  ارزيابي محيط رابط نرم. اند ستهيمقوله نگررشته، و رويكرد خاص خود به اين 

  . مورد بررسي پژوهشگران بوده استيها ها از جمله حوزه تيسا ها و وب گاهيپا

به ارزيابي ) Dorner & Curtis, 2004(دورنر و كورتيس  افزارها در رابطه با ارزيابي محيط رابط نرم

 نرم افزار 79در اين پژوهش . پرداختند ي الكترونيكيها مورد استفاده در كتابخانه يافزارها محيط رابط نرم

ها  از معيارها در اين محيط رابط% 75نتايج حاصل از پژوهش نشان داد حدود . مورد بررسي قرار گرفت

  .شد يوجو توسط اكثر آنها پشتيباني م رعايت شده بود و معيار جست

 براي طراحي و ايجاد 1استون  گرينافزار نرمامانه مديريت پايگاه داده هاي عمومي و س ارزيابي قابليت

در اين پژوهش از . انجام پذيرفت) 1390(كتابخانه رقومي پزشكي عنوان پژوهشي است كه توسط اعظمي 

ابزار گردآوري اطالعات سياهه وارسي .  و موردپژوهي استفاده شديا روش پيمايشي به شيوه مكاشفه

 يها تياستون با برخورداري از قابل ني نرم افزار گررابط كاربرها نشان داد محيط  افتهي. دمحقق ساخته بو

رد يگ يپژوهشگر نتيجه م. رسد ي كتابخانه ديجيتال پزشكي به نظر ميانداز مختلف محيط مناسبي براي راه

 آن وجود يها رابط است كه امكان فارسي شدن تمامي ياين نرم افزار از معدود نرم افزارهاي كدمنبع باز

 ديجيتال طراحي يها  كتابخانهيانداز راهدارد و در مقايسه با ساير نرم افزارهاي كدمنبع باز كه براي ايجاد و 

 آن نياز به يها البته در برخي از قسمت. دهد ي ديجيتال را پوشش ميها اند تمامي كاركردهاي كتابخانه شده

  .تغيير وجود دارد

) Yashiana & Widyawatia,2007(اشينا و وايديواتي عبدلي ي دانشگاهيها يتسادر ارزيابي وب 

 مورد يا كارايي محيط رابط فهرست پيوسته عمومي كتابخانه دانشگاه اسالمي مالزي را به روش مكاشفه

 پژوهش نشان داد كه يها افتهي. نيلسن متمركز شديا  اصل مكاشفه10اين مطالعه روي . سنجش قرار دادند

در اين پژوهش، .  تعيين شده مطابقت داشتيريكاربردپذ يها يژگيبا و% 70رابط حداقل اين محيط 

  . شناسايي گرديد رابطيطمح در يريمشكالت اساسي كاربردپذ

 كاربردپذيري بردن باال هدف با را 2يولوژيراد حوزه دري پزشك اي رايانه نظام )Boralv,2004(بورالو

 كه شد استفاده اي پرسشنامه از نظام نيا كاربردپذيريي ابيارزي برا. ادد قرار اي مكاشفهي ابيارز نظام،مورد
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 مطابق و ساده نظامي طراح آسان، نظام از استفاده داد نشان ها يافته. بودي جهان معتبري ابيارزي ارهايمع شامل

 تيقعمو با مناسب ها پيام. داشت وجود نظام در وستهيپ صورت بهيي راهنما و كمك بود،ي كار طيمح با

 تيقابل مداومي طراح باز و بود شده گرفته نظر در نظام در كاربران آموزش شدند، مي ارائه گرفته قرار

  .كرد مي كمك آن بهبود به و داده شيافزا را نظام كاربردپذيري

 جمله آن از كه رفتيپذ انجام رانيا در هايي پژوهش اطالعاتي هاي پايگاه رابط طيمحي ابيارز منظور به

 عباس پور  توسطيا  به روش مكاشفهيرانا ي پژوهشگاه مدارك علمهاي نامه يانبخش پا يابيارز به انتو مي

 يموضوع و حوزه رشته از متخصصان تن او پنج يجامعه آمار.اشاره نمود) 1385(و رضايي شريف آبادي 

 تيرعا بود كه يناز ا ياكح جينتا. پرداختند رابط طيمح ني ايابيارز  بهيوارس ياههاز س استفاده با بودند كه

 يها نامه انيپا اطالعات گاهيپا كاربر محيط رابط في ضعيطراح ،يابيارز  مورديارهايمع از %63/35 تنها

  . بود گاهيپا نيا در موجود مشكالت بودن از حاد يحاك %17/3 شدت درجه نيانگيم و را نشان داد رانيا

 يها گاهيپا رابط طيمح از كاربران درك بر مؤثر عوامل) 1386(و فتاحي اني،انتظاريمشابه در كار

.  ايران را بررسي كرديعلم مدارك و اطالعات پژوهشگاه و يا منطقه  مركزيكيالكترون  مقاالتياطالعات

 زانيم داد نشان جينتا. بود و متخصص يمبتد كاربران شامل  اويآمار و جامعه يا مكاشفه پژوهش روش

 گاهيپا و در متوسط، حد  دريطوركل به لسنين لفهؤم ده با پژوهشگاه التمقا گاهيپا ط رابطيمح يخوان هم

 حوزه سن، ت،يجنس عامل  ششيبررس نيچن هم. بود متوسط حد از شي بيكم يا منطقه مركز مقاالت

 و نترنت،يا در وجو جست يها وهيش  باييآشنا زانيم انه،يرا از استفاده و كار نحوه  باييآشنا زانيم ،يليتحص

 عوامل نيا نيب كل در كه داد نشان يا منطقه و مركز پژوهشگاه مقاالت يها گاهيپا  باييآشنا يزانو م سابقه

 اما،. نداشت  وجوديدار يمعن  تفاوتيبررس مورد يها گاهيپا ط رابطيمح  ازيمبتد كاربران درك زانيم و

  تفاوتيبررس  موردياطالعات يها گاهيپا  رابطيطاز مح يمبتد و متخصص كاربران درك زانيم نيب

  .داشت داري وجود معني

 يشناخت در پژوهشي به ارزيابي پنج پايگاه اطالعاتي كتاب) 1387( بخشيان و اهللاطالچي، گوهري 

 يها گاهي به كمك معيار ارزيابي پا5 و سيد4، پارس مدالين3رانيا ، مگ2مدكس راني، ا1داك رانيفارسي ا

وجو، محدود كردن،  عيار مورد بررسي شامل صفحه مدخل، جستدر دوازده م.  پرداخت6اطالعاتي گاليور

                                                             

1 . Irandoc 
2 . Iranmedex 
3. Magiran 
4 . Parsmedline 
5 . SID 
6 . Guliiver 
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 ركوردها، تصاوير، بازيابي مدارك، خدمات اشاعه گزينشي اطالعات، طراحي يكار مشاهده و دست

مدكس با  رانيها، كمك و راهنمايي در مجموع ا كونيآ يگذار يجا ، طراحي ويشناس كلي، اصطالح

ز كل امتياز، باالترين رتبه و پس از آنها پارس مدالين، سيد و ا% 45داك با كسب  رانيو ا% 8/45كسب 

ها و توجه به رعايت معيارهاي و  گاهيوي نتيجه گرفت نظارت بر طراحي اين پا. ران قرار گرفتنديا مگ

 . در طراحي آن ضروري بوديالملل نياستانداردهاي ب

 يها گاهي محيط رابط پايها يابيشود اكثر ارز يشده مالحظه م يآور گرد يها نهيشيبا توجه به پ

در ايران انتظاريان و .  و با استفاده از سياهه وارسي انجام پذيرفته استيا اطالعاتي به روش مكاشفه

 اطالعاتي مهم و ارزشمند ايران از يها گاهيپور از جمله افرادي هستند كه به ارزيابي محيط رابط پا عباس

 يا با روش مكاشفه»  علوم و فناورييرسان  اطالعيا منطقهمركز «و » پژوهشگاه مدارك علمي ايران«قبيل 

تواند مورد ارزيابي قرار  ي مهم ديگري كه ميها گاهياز جمله پا. پرداختند و به نتايج مهمي نيز دست يافتند

ر د. است» پايگاه استنادي علوم جهان اسالم«مند سازد،  گرفته و كاربران خود را از نتايج اين ارزيابي بهره

اين پژوهش اين پايگاه با توجه به اهميت و كارآمدي در ارتقاي رتبه علمي كشور مورد توجه قرار گرفت 

  . ارزيابي خواهد شديا و با روش ارزيابي مكاشفه

  

  پژوهش  روش

در حوزه . است شده انجام يا  مكاشفهيابيارز روش و به  استيكاربرد نوع و از يفيكش پژوه نيا

 علم رايانه، به يكي از متون آزمايش كارآمدي محيط رابط، ارزيابي يها ، از شاخه1انهتعامل انسان با راي

  ). Wikipedia, 2005(شود  ي گفته ميا مكاشفه

 يها گاهي پايطراح  دريريكاربردپذ مشكالت كشف به كه است  آنيپ در يا  مكاشفهيابيارز

  مورديتعامل نديفرا يكاز  يبخش عنوان به واندبت تا  بپردازد،يانسان يها يژگيو و اصول هيپا  برياطالعات

 به لذا آورد؛ يم فراهم كاربر رابط طي محيطراح  بهبوديبرا  راييشنهادهايپ روش ني ا .رديگ قرار توجه

انتظاريان و (كند  يم دي تأكياطالعات و نظام كاربر نيب تعامل يها يژگيو  رابط،ييبر كارا يعيطب طور

  ).1386فتاحي، 

 و علوم رايانه بودند كه تجربه كار با محيط رابط و يرسان هش متخصصان كتابداري و اطالعجامعه پژو

از  پژوهش نوع ينمعموالً در ا ن كهيبا توجه به ا. يا پژوهش در اين زمينه و نيز پايگاه استنادي را داشتند

                                                             

1. Human computer interaction 
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روش  . قرار گرفتها مالك انتخاب نمونه آماري يژگيشود اين و يم استفاده ابانيارز  ازيكوچك گروه

 ارزياب متخصص 6نمونه پژوهش .  غيراحتماالتي استيها  پژوهش هدفمند و از جمله روشيريگ نمونه

  . كتابداري و اطالع رساني و علوم رايانه بودند كه پژوهش به كمك ايشان انجام پذيرفتيها در حوزه

 حوزه در متخصص ابي ارز3 يبرا يرسان و اطالع ي كتابداريدكتر مدرك بودن دارا به اين منظور

 يها يژگيو كاربر، رابط طيمح ينهدر زم مرتبط يها پژوهش انجام ، و افزون بر آنيرسان كتابداري و اطالع

  .است بوده افراد نيا انتخاب براي نظر مورد

  مختلفياطالعات يها گاهيپا با و كار ييآشنا و سابقه انهي رايمهندس با مدرك انهيرا علوم متخصصان

 انهيرا و اطالعات آمار، مركز در شاغل انهيرا علوم ابي ارز3 يتدر نها و گرفتند قرار انتخاب مالك

  اطالعاتي مختلفيها گاهي سال كار در زمينه طراحي و توليد پا10 مشهد با تجربه بيش از يفردوس دانشگاه

  .به عنوان نمونه پژوهش برگزيده شدند
 قبول و قابل مناسب اههيس يك هي تهيبرا . وارسي بوده استابزار گردآوري داده در اين پژوهش سياهه

 استاندارد يوارس ياههچند س بيترك از اسالم جهان  علومياستناد گاهيپا رابط طي محيابيارز منظور به

 رانيا از و خارج رانيا در مختلف يها پژوهش  دريابيارز اريمع ،ييتنها به هركدام كه... )نيلسن، چري و(

 Pierott and(لسن ين يها اههيس رابط طيمح نهيزم در موجود يها اههيس ياناز م. شد استفاده دبو قرارگرفته

Corporation, 2009(، و همكاران يچر) Lancaster, 1997( 2002 وريگال و)  نقل در طالچي، گوهري و

 8 در يوارس اههيس .دشدن  انتخابياطالعات يها گاهيپا يها مؤلفه با بودن مرتبط ليبه دل )1387اهللا بخشيان، 

 يطراح خطا، و اصالح صيتشخ در كاربر به كمك  كاربر،يراهنما ،يكل اطالعات بخش اصلي شامل

 اعمال و وجو جست  مدارك،يابيباز اطالعات، شينما يها يژگيو ،يباشناختيز يها جنبه  ويكل

  .ن گرديديتدو ،)كنترل از سوي كاربر(ت يمحدود

اعتبار محتواي .و در اين پژوهش از روش اعتبار محتوا استفاده شدجهت سنجش روايي سياهه وارسي 

شود و به قضاوت داوران  ييك آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين م

، از متخصصان نفر 5بدين منظور سياهه وارسي در اختيار ). 1377سرمد و ديگران، (بستگي دارد 

  سياهه وارسييها يدگيچي گرفت و از نظرات ايشان در تصحيح مشكالت و پنظران و اساتيد قرار صاحب

  . استفاده شد

ها نيز، از روش آلفاي كرونباخ   دادهيبه منظور سنجش پايايي سياهه وارسي به عنوان ابزار گردآور

  . از پايايي برخوردار بود70/0سياهه وارسي تهيه شده با درجه آلفاي . استفاده شد
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 ارسالي، يها پس از دريافت پاسخ. سنجي در اختيار ارزيابان قرار گرفت پس از رواييسياهه وارسي 

 كه از ييها  رعايت شده و مؤلفهيها  كه توسط تمامي ارزيابان تأييد شده بودند در رديف مؤلفهييها مؤلفه

در اين ميان .  رعايت نشده قرار گرفتنديها همه ارزيابان پاسخ منفي دريافت كرده بودند در فهرست مؤلفه

 براي ييها بود مصاحبه متفاوت از سوي ارزيابان دريافت كرده بودند،الزم يها  كه پاسخييها براي مؤلفه

  .كشف دليل يا داليل ايشان انجام گيرد

 از طريق نامه الكترونيكي يا در صورت  مصاحبهيها پرسشبه اين ترتيب مرحله دوم پژوهش با ارسال 

  .جام پذيرفتامكان به صورت حضوري ان

 مشكالت هيكل»مشكالت شدت درجه نييتع «يعني پژوهش، سوم مرحله يها  دادهيگردآور منظور به

اعم از مشكالتي كه توسط تمامي ارزيابان به عنوان موارد رعايت نشده، انتخاب شدند و (شده  يافت

 صورت به )رفته شدندطور مواردي كه توسط بيش از دو نفر از ارزيابان به عنوان مشكل در نظر گ نيهم

 شدت يبند درجه يها اسيمق كدام، هر ليذ در سپس و شدند درج مربوط يها نهيزم در وار فهرست

  .كند، آورده شد يم شنهاديپ خود روش در) 2005( لسنين چه آن مطابق مشكالت

  مرحلهدر  كهيكسان  تماميي برايكيالكترون پست قيطر از بود شده ميتنظ بيترت نيا به كه يا اههيس

 درجه فوق يها اسيمق اساس بر تا شد خواسته آنان از و شد فرستاده بودند، كرده شركت پژوهش اول

پس از دريافت نتايج، ابتدا ميانه درجه . بزنند عالمت سياهه وارسي در را مشكالت از يك هر شدت

ت براي هر  ارزياب براي هر مؤلفه مشخص و سپس ميانگين شدت مشكال6 دريافت شده از يها شدت

 . زمينه اصلي سياهه وارسي محاسبه گرديد8كدام از 

  

  پژوهشيها افتهي

 مؤلفه موجود در سياهه وارسي به تفكيك 8اول پژوهش هر كدام از  به منظور پاسخگويي به پرسش

  .  به شكل مصور ارائه شده است1و سپس در نمودار 1تعداد موارد رعايت شده و رعايت نشده در جدول 

 مؤلفهĤورده 8 شده در سياهه وارسي كه در ي طراحيهگو 83كلي نتايج نشان داد كه از ميان به طور 

با مشكالتي همراه %) 69/74( مورد ديگر 62 دارند و يخوان با معيارها هم%) 3/25( مورد آنها 21اند،  شده

از » يص و اصالح خطاكمك به كاربر در شناخت، تشخ«و » راهنماي كاربر« مؤلفه 2با توجه به نتايج، .بودند

 طراحي شده در اين دو يها هيارزيابان به تمامي گو. جمله موارد رعايت نشده پايگاه به حساب آمدند

 8 گويه از 1با رعايت تنها » بازيابي مدارك« سياهه وارسي، يها در ميان ساير مؤلفه.  منفي دادندمؤلفه پاسخ

در مورد . ثبت را از سوي ارزيابان دريافت كرد است كه كمترين پاسخ مييها گويه موجود،از مؤلفه
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 گويه 2نيز وضعيت نسبتاً مشابه وجود داشت؛ زيرا، در اين زمينه نيز » اطالعات كلي« موجود در يها هيگو

در جلب رضايت ارزيابان ناموفق » وجو جست«مؤلفه .  گويه در زمره موارد رعايت شده قرار گرفتند10از 

 يها طراحي كلي و جنبه «يها مؤلفه.  گويه طراحي شده، رعايت شده بود17 از  گويه4در اين مؤلفه . بود

 ييها  موجود در هر قسمت، از جمله مؤلفهيها هيبا رعايت نيمي از گو» اعمال محدوديت«و » زيباشناختي

  .اند بودند كه توسط طراحان پايگاه استنادي بيشتر مورد توجه قرار گرفته
   رعايت شده و رعايت نشدهيها ها از نظر ميزان مؤلفه لفهوضعيت هر يك از مؤ. 1جدول 

 نشده تيرعاي ها هيگو تعداد شده تيرعاي ها هيگو تعداد ها هيگو تعداد مؤلفه

 10 2 12 يكل اطالعات

 9 0 9 كاربري راهنما

 6 0 6 خطا اصالح در كاربر به كمك

 4 4 8 يباشناختيزي ها جنبه

 10 7 17 اطالعات شينماي ها يژگيو

 7 1 8 مداركي ابيباز

 13 4 17 وجو جست

 3 3 6 تيمحدود اعمال

طراحي  «يها  پژوهش، محيط رابط پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در مؤلفهپرسش دومدر پاسخ به 

  رايخوان  هميشترينب درصد معيارهاي مربوط، 50با » اعمال محدوديت«و »  زيبا شناختييها كلي و جنبه

  )2جدول (مورد ارزيابي داشت با معيارهاي 

  
   مورد ارزيابي از نظر نسبت موارد رعايت شدهيها وضعيت هر يك از مؤلفه. 2جدول 

 رتبه )درصد حسب بر( شده تيرعا موارد نسبت ها مؤلفه

 4 6/16 يكل اطالعات

 6 0 كاربري راهنما

 6 0 خطا اصالح در كاربر به كمك

 1 50 يباشناختيزي ها جنبه وي كلي طراح

 2 17/41 اطالعات شينماي ها يژگيو

 5 5/12 مداركي ابيباز

 3 52/23 وجو جست

 1 50 تيمحدود اعمال
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و % 6/16، اطالعات كلي با %52/23وجو با  ، جست%17/41 نمايش اطالعات با هاي يژگي ويها مؤلفه

اهنماي كاربر و كمك به  ريها مؤلفه.  بعدي قرار گرفتنديها به ترتيب در رتبه% 5/12بازيابي مدارك با 

  . كاربر در تشخيص و اصالح خطا با عدم رعايت هيچ كدام از موارد مورد ارزيابي در انتها قرار گرفتند

 بازيابي يها ن درجه شدت، مربوط به مؤلفهيشتريسوم پژوهش، نتايج نشان داد ب  پاسخ به پرسشدر

مؤلفه اطالعات كلي با . است) 6/2و 63/2، 6/2(وجو و اعمال محدوديت با ميانگين  مدارك، جست

  ).3جدول (در انتها قرار گرفت ) 8/1(ن درجه شدت يكمتر

  
   مورد ارزيابييها ميانگين درجه شدت هر يك از مؤلفه. 3جدول 

 شدت درجه مؤلفه

 63/2 وجو جست

 6/2 مداركي ابيباز

 6/2 تيمحدود اعمال

 2 يباشناختيزي ها جنبه وي كلي طراح

 16/2 خطا اصالح و صيتشخ شناخت، در كاربر به كمك

 17/2 كاربري راهنما

 2/2 اطالعات شينماي ها يژگيو

 8/1 يكل اطالعات

  

بازيابي «، »وجو جست«از جمله مشكالت اساسي پايگاه استنادي، مشكالت مربوط به سه مؤلفه 

در زمره 6/2و، 6/2، 63/2بود كه به ترتيب با ميانگين درجه شدت » اعمال محدوديت«، و»مدارك

  .مشكالتي قرار گرفتند كه برطرف كردن آنها از اولويت بااليي برخوردار است

، » زيبا شناختييها طراحي كلي و جنبه«، »ويژگي نمايش اطالعات «يها مشكالت يافت شده در مؤلفه

با به ترتيب » اطالعات كلي«، و»كمك به كاربر در شناخت، تشخيص و اصالح خطا«، »راهنمايي كاربر«

 در رديف مشكالت جزئي قرار گرفتند كه 8/1 و 16/2 ،17/2، 2، 2/2دريافت ميانگين درجه شدت 

  . برطرف كردن آنها اولويت كمي دارد

  .تر به تصوير كشيده شده است نيز به شكلي ملموس 1درجه شدت مشكالت در نمودار 



 139 تابستان و بهار ،1 شماره ،3 سال                                     مشهدي فردوس دانشگاه ،يرسان اطالع وي كتابدار نامه پژوهش 162

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ت
ال
ك
ش
 م
ت
د
ش
ه 
ج
در

ي
كل
ت 
عا
ال
ط
ا

بر
ار
 ك
ي
ما
هن
را

بر
ار
 ك
به
ك 
كم

ي
خت
نا
ش
با
زي
ه 
نب
ج

ت
عا
ال
ط
ش ا
اي
م
ن

ك
ار
د
 م
ي
ياب
از
ب

جو
ست
ج

ت
دي
دو
ح
 م
ل
ما
اع

مؤلفه ها 

  
   مورد ارزيابييها ميانگين درجه شدت هر يك از مؤلفه. 1نمودار 

  

  يريگ جهينت

 يالگوي معتبر جهان كي متعدد به عنوان يها پژوهش لهيكه به وس يا مكاشفه ن پژوهش از الگوييدر ا

ط رابط استفاده يمح يابيمحيط رابط كاربر شناخته شده است، به منظور ارز يريپذ  سنجش استفادهيبرا

ود در محيط رابط پايگاه كه مانع د مشكالت موجيبا ي بيشتر از پايگاه استنادي، ميور براي بهره. ديگرد

  .درك كاربران است شناسايي شوند تا طراحان محيط رابط درصدد رفع مشكالت كار خود برآيند

سياهه  يها با مؤلفهپايگاه استنادي علوم جهان اسالم  يخوان هم زاني به دست آمده نشان داد ميها افتهي

 راهنمايي يها واند تا حدي زيادي متأثر از مؤلفهت يبود كه البته اين عدد م درصد% 25وارسي در حدود

كاربر و كمك به كاربر در شناخت، تشخيص و اصالح خطا باشد كه در آنها هيچ يك از معيارهاي سياهه 

  . وارسي رعايت نشده بود

توانند  ي ارزياب تنها م6 يا 5گفته شده است كه ) 2005( نيلسن يها  الزم به تذكر است در پژوهش

ن كه در پژوهش يبا توجه به ا.  دو سوم مشكالت موجود در محيط رابط كاربر را كشف نمايندنزديك به

حاضر تالش شده است با رعايت تمام مسائل كار مكاشفه، مشكالت كارآمدي نظام را رديابي نمايد، هنوز 

انده باشد و هم اين امكان وجود دارد، مشكالتي وجود داشته باشد كه از ديد ارزيابان اين پژوهش دور م

ك چهارم از معيارهاي مورد ارزيابي، نمايانگر طراحي يرعايت تنها . ايشان موفق به كشف آنها نشده باشند

اين ميزان حتي در مقايسه . ضعيف محيط رابط كاربر پايگاه استنادي در بخش نمايه استنادي علوم ايران بود

؛ انتظاريان و 1385اسپور و رضايي شريف آبادي، عب( مشابه يها  حاصل از نتايج پژوهشيخوان با ميزان هم

از . اندك است و بيانگر وجود مشكالت مختلف در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم است) 1386فتاحي، 

توان به نبود امكانات راهنمايي كاربر، كمك نكردن به كاربر  يجمله مشكالت يافت شده در اين پايگاه م
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 بولي هنگام استفاده، عدم امكان ذخيره تاريخچه يد نامناسب عملگرهادر تشخيص و اصالح خطا، عملكر

قابل توجه . سازي محيط رابط توسط كاربر و نبود گزينه خروج اشاره كرد وجو، نبود امكان شخصي جست

نيز بوده ) 1386(است كه موارد بيان شده از جمله موارد رعايت نشده در پژوهش انتظاريان و فتاحي 

 و محدودسازي نتايج را بر اساس نويسنده يبند  استنادي به طور معمول امكان رتبهيها گاهيپا.است

اند؛ اما پايگاه استنادي فاقد  دهيسازماني، نويسنده نخست، حوزه موضوعي و نوع مدرك تدارك د

  .  محدودسازي بر اساس اين عوامل بوديها نهيگز

 مبهم و يها  از واژهي شد، وجود برخيي شناسايگاه پايناط رابط ي در مح كهيگريمشكالت داز 

البته اين مشكل نيز از جمله مشكالت مشترك ميان پژوهش حاضر با . ط رابط بودينادرست در مح

ارزيابان . است) 1385(پور و رضايي شريف آبادي  و عباس) 1386( انتظاريان و فتاحي يها پژوهش

در . يگاه استنادي ، روشن و قابل فهم نبودنددر پا پژوهش حاضر معتقد بودند واژگان به كار گرفته شده

رفت مطابقت  ي توسط پايگاه به كار برده شده بود كه با عملكردي كه از آن انتظار مييها برخي موارد واژه

 ,Clark & Frost)و كالرك و فراست ) 1385، يزينوكار(نظير پژوهش  ييها با توجه به پژوهش. نداشت

 همه كاربران قابل فهم يد از نظر مفهوم ساده و روشن و برايط رابط بايمحواژگان استفاده شده در  (2003

  .د مورد توجه قرار گيرديبا باشند از اين جهت مشكل فوق از جمله مشكالتي است كه 

 كه ي مشكالتيرسامشكالت و نيز  نيا ديبا ها گاهيپا نيكاربران از ا درك زانيم شيافزا ين، برايبنابرا

 يرساانه نسبت به يط رابط رايمح درك د توجه داشت كهياما با. اره شد، رفع گرددبه آنها اش تر شيپ

 يليخ ها انسان ن علت است كهي از آن به ايبخش. رديگ يكند صورت م يلي اطالعات خيابيباز يها جنبه

در معرض تر است و  مشكل شانيها و رفتارها زهيانگ نيي هستند و سنجش و تعيا انهيرا يها تر از نظام دهيچيپ

  .(Hearst, 1999)  قرار دارنديعيسر راتييتغ

شتر با معيارهاي ارزيابي يها به بازطراحي نياز دارند تا بتوانند هر چه ب گاهيبا توجه به اين نتايج، اين پا

 درك زانيم شيها، سبب افزا ها با اين مؤلفه گاهيپا يخوان هم زانيم شيافزا. كارآمدي مطابقت داشته باشند

 زين ها گاهيپا نيكاربران با ا نهي و تعامل بهيريپذ استفاده جهيط رابط آنها خواهد شد و در نتي از محكاربران

با توجه به اين كه امكان بازطراحي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در آينده . افتيش خواهد يافزا

رفته و در بازطراحي آينده تواند مورد توجه مسئوالن پايگاه قرار گ ينزديك وجود دارد نتايج پژوهش م

 اطالعاتي يها گاهياعمال شود و با توجه به اين كه برخي از مشكالت به دليل فقدان تجربه در استفاده از پا

شود ميزان دسترسي كاربران به پايگاه استنادي افزايش يابد تا ايشان ضمن كسب  يدهد پيشنهاد م يرخ م
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سالم از مزاياي ارزشمند اين پايگاه در ارتقاي رتبه علمي كشور تجربه كار با پايگاه استنادي علوم جهان ا

وجود سومين نظام استنادي جهان در ايران سبب مباهات است و هدف اين پژوهش و . بهرمند شوند

شتر اين پايگاه ارزشمند در كسب رضايت كاربران داخلي و ي از اين دست، موفقيت بييها پژوهش

  . بوده استيالملل نيب

 پايگاه با روش كيفي و توسط كاربران واقعي مورد ارزيابي قرار گيرد تا ين اشود يمن پيشنهاد  در پايا

ن كه پايگاه استنادي علوم جهان ين، با توجه به ايچن هم. نقاط قوت و ضعف آن به شكل عيني نمايان گردد

ها نظير  م از بخشمند است؛ هر كدا اسالم از توليدات ديگري به جز نمايه استنادي علوم ايران بهره

 استنادي ايران، نظام تمام متن مقاالت مجالت جهان يرسان ي استنادي نشريات، نظام آگاهيها گزارش

در صورت بازطراحي محيط .تواند براي ساير پژوهشگران موضوع پژوهش قرار گيرد ياسالم و مانند آن م

شود پژوهشگران پس از بازطراحي  ي مرابط پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در آينده نزديك، پيشنهاد

  . را به طور مشخص محاسبه نمايندييپايگاه به ارزيابي محيط رابط آن بپردازند و ميزان بهبود كارا
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  كتابنامه

 ستميـ س وي  عمـوم ي  هـا  تيـ قابلي  ابيـ ارز). 1390 (نيمحمـدرام  ،ينـادر  و ؛يمهـر  رخ،يـ پر محمـد؛  ،ياعظم

 و علـوم . يپزشـك ي  رقوم كتابخانه جاديا وي  طراحي  برا ستونا نيگر افزار نرم داده گاهيپا تيريمد
  .22 -15 ،5. اطالعاتي فناور

 ياطالعـات  يهـا  گاهيپا رابط طيمح از كاربران درك يبررس). 1386 (اهللا رحمت ،يفتاح و د؛يناه ان،يانتظار

 و علـوم  يرسـان  اطـالع ي  ا  منطقـه  مركـز  يكـ يالكترون يها مقاله گاهيپا سهيمقا و لسنين مدل اساس بر

 وي كتابـــدار. رانيـــا يعلمـــ مـــدارك اطالعـــات پژوهـــشگاه يهـــا مقالـــه گـــاهيپا بـــا يفنـــاور
  .23- 15 ،)12(3،يرسان اطالع

 -215،)2 (32،يتـ يترب علـوم  و يشناسـ  روان. يعلمـ  يهـا  نگارش در استناد كاربرد). 1381 (،محموديقيحق

223  

 در اطّالعاتي  ابيباز و رهيذخ تميالگور و رساختا ليتحل). 1389( اهللا ،رحمتيفتاح و ،عبدالرسول؛يخسرو

  .222-199 ،)2 (26 ،اطالعات يفناور و علوم. يوب ياستناد يها گاهيپا

 و مرغيسـ  افـزار  نـرم  كـاربر  رابـط  در مطرح يها يژگيو و عناصر ليتحل وي  بررس). 1384 (ساز،محمد زره
 از مـشهد ي  فردوسـ  دانـشگاه  يشناسـ   روان و يتـ يترب  علـوم  دانشكده انيدانشجو تيرضا زانيم نييتع

 مـشهد،  يفردوس دانشگاه. يرسان  اطالع و يكتابدار ارشد يكارشناس نامه انيپا. افزار نرم نيا با تعامل

  .يشناس روان علوم تربيتي و دانشكده

  آگاه: تهران. يرفتار علوم در قيتحقي ها روش). 1381. (الهه ،يحجاز و عباس؛ بازرگان، زهره؛ سرمد،

 يشناخت كتاب ياطالعات گاهيپا پنجي  ابيارز). 1387(ي  ليل ان؛يبخش اهللا و محمدرضا؛ ،يگوهر هما؛ ،يطالچ

ي هـا  گـاه يپاي ابيـ ارز اريمع لهيوس بهSID وIrandoc Iranmedex Parsmedline ،Magiranيفارس

  .381-373،)3(8 ،سالمت اطالعات تيريمد. Gulliver2002ي اطالعات

 دهيــچك اطالعــات گــاهيپا كــاربر رابــط يابيــارز). 1385 (ديســع،يآباد فيشــر ييپور،جواد؛رضــا عبــاس
 وي  كتابـدار  ارشـد  يكارشناسـ  نامـه  انيـ پا. رانيـ ا يعلمـ  مـدارك  و اطالعـات  مركـز  يهـا  نامه انيپا

   .يانسان علوم دانشكده مدرس، تيترب دانشگاه. يرسان اطالع

 در ريتأث بيضر با مجله يتناداس -خود يهمبستگ زانيم سنجش). 1388 (هيمرض ،يتاج گل و جعفر؛ مهراد،

 اسـاس  بـر  1386 تـا  1380 يهـا    سـال  در شـده  منتـشر  يمهندسـ  و يفنـ  علـوم  حـوزه  يعلم اتينشر

 و يكتابـدار  قـات يتحق. اسـالم  جهـان  علـوم  ياسـتناد  گـاه يپا يفارس اتينشر ياستناد يها گزارش
  .50-27 ،)51(44 ،يرسان اطالع
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 تيـ قابل و يفارسـ  يا كتابخانـه  جـامع  يافزارها نرم در ابطر طيمح واژگان ليتحل). 1385 (،محسنيزينوكار
 و يكتابـدار ي   دكتـرا  نامـه  انيـ پا .مناسـب  يمفهـوم  يالگـو  كي ارائه منظور به آنها از كاربران فهم

  .يشناس روان و يتيترب علوم دانشكده مشهد، يفردوس دانشگاه. يرسان اطالع

ــيو ــد يك ــاهيپا). 2012 (ايپ ــتناد گ ــومي اس ــان عل ــالم جه ــيو .اس ــد يك ــشنامه ا،يپ ــباز. آزاد دان ــدهي ابي  ش
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