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Ο χρήστης
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Η έννοια του χρήστη

Εσωτερικός χρήστης
Εξωτερικός χρήστης
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Η έννοια του χρήστη
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Ο χρήστης
(εσωτερικός και εξωτερικός)
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Η έννοια του τελικού χρήστη
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Το σύστηµα Βιβλιοθήκη – Χρήστης, 
όταν η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κέντρο



8

Το σύστηµα Βιβλιοθήκη – Χρήστης, 
όταν ο Χρήστης βρίσκεται στο κέντρο
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Το σύστηµα Βιβλιοθήκη – Χρήστης, 
όταν υπάρχει αλληλεξάρτηση
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Η έννοια του χρήστη
στη συµβατική βιβλιοθήκη

Η συµβατική (φυσική) βιβλιοθήκη απευθύνεται σε
ορισµένες οµάδες χρηστών, λιγότερο ή περισσότερο
αυστηρά καθορισµένες µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, 
ανάλογα µε τους σκοπούς και τον προσανατολισµό που
καλείται να έχει.
Έρευνες χρηστών (user studies)
Ανάγκες – επιθυµίες – προσδοκίες χρηστών
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Μελέτες χρηστών

Πληροφοριακή συµπεριφορά (information
behaviour): η συµπεριφορά σε σχέση µε τις πηγές και
τα κανάλια πληροφόρησης
Συµπεριφορά ζήτησης (ψαξίµατος) πληροφοριών
(information seeking behaviour): η ενεργός αναζήτηση
πληροφοριών (µε κάθε τρόπο)
Συµπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών
(information searching behaviour): ζήτηση
πληροφοριών σε αλληλεπίδραση µε αυτοµατοποιηµένα
συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών
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Μελέτες χρηστών
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Μελέτες χρηστών

Στόχος: 
η µείωση της αβεβαιότητας (uncertainty)

Θεωρητική προσέγγιση στην έρευνα των
συστηµάτων ανάκτησης πληροφοριών
Προσδιορισµός των αναγκών και των απαιτήσεων
των χρηστών
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∆ιαδροµές στις έρευνες χρηστών

Αρχικά, οι έρευνες χρηστών περιελάµβαναν συλλογή
και µέτρηση δεδοµένων, είχαν δηλαδή κύρια
ποσοτικό χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια, αποκτούν και ποιοτικό χαρακτήρα µε
την επίδραση των κοινωνικών επιστηµών και την
ανάπτυξη θεωρητικών εννοιών. Οι έρευνες τώρα
απαντούν και στο «γιατί», προσπαθούν να
οδηγήσουν σε µεγαλύτερη κατανόηση των
συµπεριφορών των χρηστών
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∆ιαδροµές στις έρευνες χρηστών

Ακολουθούν εξειδικευµένες έρευνες σε
συγκεκριµένους τοµείς γνώσης και για
συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών
∆ιευρύνονται τα εννοιολογικά δεδοµένα, το µοντέλο
επικοινωνίας Shannon-Weaver εφαρµόζεται, αλλά
δεν επαρκεί για να ερµηνεύσει τα σχετικά ζητήµατα. 
Αναπτύσσονται θεωρητικές προσεγγίσεις για τη
µελέτη των χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς
των χρηστών.
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Προσεγγίσεις στις έρευνες
χρηστών

Οι έρευνες για την αξιολόγηση της απόδοσης των
συστηµάτων σε σχέση µε τη συµπεριφορά των
χρηστών αρχικά περιορίστηκαν στη µελέτη και
σύγκριση της ανάκλησης και της ακρίβειας.
Στη συνέχεια, µελετήθηκε ο µηχανισµός παροχής
πληροφοριών, προκειµένου να καλυφθούν οι
απαιτήσεις και οι ανάγκες των χρηστών. 



17

Προσεγγίσεις στις έρευνες
χρηστών

Οι χρήστες εξετάζονται ως άτοµα ή/και ως οµάδες
∆ιερευνώνται οι ανάγκες ή/και οι επιθυµίες τους

Ανάγκες είναι υποκειµενικές εκδηλώσεις του χρήστη, 
που µπορεί να εντοπιστούν από τους άλλους µέσω
της συµπεριφοράς ή των συγκεκριµένων αναφορών
του
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Μερικές µεταβλητές

Χαρακτηριστικά χρηστών
Χαρακτηριστικά ενδιάµεσων
∆ήλωση του προβλήµατος
Ανάλυση του ερωτήµατος
Στρατηγική της αναζήτησης
Ανακτηθέντα τεκµήρια
Μορφή ανακτηθέντων
Σχετικότητα
Χρήση
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Μελέτες χρηστών – Βιβλιογραφία

Tom Wilson
Wilson, T.; Ellis, D.; Ford, N.; Foster, A.(1999). Uncertainty in 
Information Seeking (Library and Information Commisssion Research 
Report 59). [cited  15/1/2005]. Available from WWW: 
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Wilson, T.; Walsh, C. (1996). Information behaviour: an inter-disciplinary
perspective (British library Research and Innovation Report 10) [cited  
15/1/2005].Available from WWW: 
http://informationr.net/tdw/publ/infbehav/prelims.html
Wilson, T.D. (1994). Information needs and uses: fifty years of progress, 
in: B.C. Vickery, (Ed.), Fifty years of information progress: a Journal of
Documentation review, (pp. 15- 51) London: Aslib. [Available at
http://informationr.net/tdw/publ/papers/1994FiftyYears.html]
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Μοντέλο συµπεριφοράς χρηστών
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Το πλαίσιο ζήτησης πληροφοριών
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Η έννοια του χρήστη
στο σύγχρονο περιβάλλον

Ασάφεια χαρακτηριστικών του χρήστη
Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες & εργαλεία
προσδιορισµού profiles του χρήστη
Συνδυασµός σε επίπεδο θεωρίας συµβατικών και νέων
µοντέλων χρήσης
Πρόσβαση και τεχνολογικές δυνατότητες / 
πληροφοριακός φόρτος και επιλογή
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Η έννοια του χρήστη
στο σύγχρονο περιβάλλον

Πληροφοριακό χάος και νέες πληροφοριακές ανάγκες
(όχι µόνο αναζήτηση σε καταλόγους και ευρετήρια, αλλά και πολύ
ειδική και προσωποποιηµένη πληροφόρηση)

∆υνατότητα παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου
των χρηστών και εφαρµογής τιµολογιακής πολιτικής
(µοντέλο διανοµής της πληροφορίας)
Συνδυασµός σε επίπεδο θεωρίας συµβατικών και νέων
µοντέλων χρήσης
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Εύρος και ανάµειξη χρηστών

∆ιάχυση οµάδων χρηστών
∆ιαφορετικά κριτήρια διαµόρφωσης κοινοτήτων
χρηστών
Χρήστης – ακροατήριο (audience) 
Αυτοµατοποιηµένα εργαλεία διαµόρφωσης κοινοτήτων
χρηστών
Η έννοια & η λειτουργία του χρήστη διατρέχει,  
ταυτόχρονα, ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών,  
συµπεριλαµβανοµένων & εκείνων που δεν ανήκουν στο
χώρο της πληροφόρησης
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Μορφές πρόσβασης του χρήστη
στην πληροφορία

Τοπικά
Υπερτοπικά
Άσχετα από περιορισµούς ή προσδιορισµούς χώρου, 
χρόνου ή διαθεσιµότητας υλικού
Έλεγχος πρόσβασης στην πληροφορία
Ενεργοποίηση της διαδικασίας πληροφόρησης µε
ευθύνη του χρήστη
Πρόσβαση µε ή χωρίς ανθρώπινο ενδιάµεσο
Πρόσβαση µε ή χωρίς αυτοµατοποιηµένο ενδιάµεσο
(πράκτορες σε µορφή λογισµικού)
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Ψυχολογία και συµπεριφορά
του χρήστη

Εξάρτηση & απεξάρτηση του χρήστη
Προβλήµατα µετάβασης του χρήστη από το
συµβατικό στο νέο περιβάλλον πληροφόρησης
∆ιαχείριση, σε ψυχολογικό επίπεδο
(αξιολόγησης, αξιοπιστίας κλπ.) των
πολλαπλών διαύλων πρόσβασης του χρήστη
στην πληροφορία
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Ψυχολογία και συµπεριφορά
του χρήστη

Σχέσεις ανθρώπου και µηχανής – ανθρώπου και δικτύων
Οι άνθρωποι συνοµιλούν εικονικά αλλά δρούν τοπικά
“We talk virtual, but we act local” : 
Ulrich, P. (1999). Taking the big step to the Virtual Library. What the 
virtual library really means for public libraries. In: Sixth International 
Conference "Crimea 99"; Feodosia, Crimea, Ukraine.
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Ψυχολογία και συµπεριφορά
του χρήστη

Επικοινωνία και Κοινωνικότητα
Περιβάλλον
Προγράµµατα συνεργασίας στην αναζήτηση (co-working, 
collaborative browsing) και στην εκµάθηση (co-learning)
Κουλτούρα (organizational culture, corporate culture)
Η βιβλιοθήκη στη µαθησιακή διαδικασία (learning 
organization)
Χρήστης / Πελάτης (user, patron, customer, client)
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Ο χρήστης ως παραγωγός
πληροφορίας

Συµβατικό µοντέλο διανοµής της πληροφορίας
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Ο χρήστης ως παραγωγός
πληροφορίας

Ενσωµάτωση του χρήστη ως τµήµατος της
διαδικασίας παραγωγής των πληροφοριών
Ανασυνδυαµός πληροφοριών και ανασύνθεση
τεκµηρίων µε την ευθύνη του χρήστη
Σχολιασµός και εµπλουτισµός τεκµηρίων µε ευθύνη
του χρήστη & χωρίς αλλοίωση του πρωτογενούς
περιεχοµένου
∆ιαφορετικές εκδοχές του ίδιου τεκµηρίου µε βάση
τις προτιµήσεις του χρήστη
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