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Abstract 
Purpose: this study aimed to identify the status of intra-organizational library software 

in terms of viewpoints made by data entry management. 
Methodology: applied research in terms of its purpose and a survey for its method. 

Data collected using a check list. The research population consisted of two groups: a set of 
five software institutes which were studied based on the criteria of activity, scope of coverage 
and software compatibility and a set of group of 65 librarians from the state universities 
namely Tehran University, Sharif Univeristy of Technology, Shahid Beheshti, Malek Ashtar, 
and Ferdowsi University of Mashhad.  

Findings: according to the librarian's viewpoints UT Oracle 22.90%, Pand 18.26%, 
Mava 46.53%, Simad, 48.44%, Parwan 17.71% are considered to be in a satisfactory 
situation. 

Conclusion: librarians' views on the software capabilities in data entry related to 
Pand, Parwan, Siamad, Oracle and Mava showed significant weaknesses. Given the fact that 
the information entry environment is designed more accurate and more close to library and 
information science standards (not software standards), it streamlines the flow of information 
and search and designers need to pay more attention to this section. 

Keywords: library software, information management, evaluation, in-app software, 
librarians. 
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تحليل ديدگاه كتابداران و ارزيابي بخش مديريت ورود اطالعات در 

 سازماني  اي درون  افزارهاي كتابخانه م  نر
  ٤ابراهيم عمراني/٣اميررضا اصنافي/٢العابديني  محسن حاجي زين/١سحرحبيبي

 )١٠٤- ٨١(صفحات 

  چكيده
سـازماني از لحـاظ مـديريت ورود      اي درون  افزارهـاي كتابخانـه    ي پژوهش حاضر شناسايي وضـعيت نـرم  هدف اصل هدف:

  اطالعات از ديدگاه كتابداران است.
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و از روش پژوهش پيمايشي ارزيابانه براي اجراي آن استفاده شـده اسـت. روش    روش:
اي درون سـازماني شناسـايي شـده در      افـزار كتابخانـه    نـرم  ٢٣استفاده از سياهه وارسي است. جامعه پژوهش شامل  ها، ارزيابي با  گردآوري داده

سازماني، براساس معيارهاي فعال بودن، محـدوده پوشـش     اي درون  افزار كتابخانه ) است، كه از اين بين پنج نرم١٣٩٧پژوهش حبيبي و ديگران (
اي دانشگاهي)، جهت ارزيابي انتخـاب و سـپس كتابـداراني كـه در بخـش ورود اطالعـات ايـن          افزار كتابخانه  رمافزارها (ن و همسنگ بودن نرم

هـاي وابسـته بـه وزارت علـوم (دانشـگاه تهـران، شـريف، شـهيد         نفر از كتابداران كتابخانه دانشگاه ٦٥افزارها مشغول به كار بودند، به تعداد  نرم
  گيري به روش سرشماري انجام شد.   ت تكميل سياهه وارسي انتخاب شدند، كه به دليل محدود بودن، نمونهبهشتي، مالك اشتر، فردوسي) جه

اي دانشگاه تهران، پند (شهيد بهشتي)، مـاوا   افزار كتابخانه هاي پژوهش نشان داد كه در مجموع ميزان مطلوبيت نرم  يافته ها:  يافته
 ٢٦/١٨(شريف)  به لحاظ مديريت اطالعات براساس ديدگاه كتابداران،  در نرم افـزار پنـد   (مالك اشتر)، سيماد (فردوسي مشهد)، پروان 

درصد اسـت. از   ٤٦/ ٥٣افزار ماوا   درصد، نرم ٩٠/٢٢افزار تهران   درصد، نرم ٧١/١٧افزار پروان   درصد، نرم ٠٤/٤٨افزار سيماد   درصد، نرم
هـاي   اه مستند، پايگاه موجـودي)، كتابـداران بيشـترين ميـزان رضـايت را از مولفـه      بين سه شاخص مورد بررسي (پايگاه كتابشناختي، پايگ

 درصد، بيشترين امتياز را از قسمت پايگاه كتابشناختي ٥/٢٣افزار پروان كه با به جز نرم  مربوط به شاخص پايگاه موجودي كسب نمودند.

درصـد،   ١٧/٢افزار پنـد و سـيماد بـا    گاه مستند به دست آورد، نرمهاي مربوط به شاخص پاي و كمترين ميزان رضايت را در قسمت مولفه 
 درصد كمترين امتياز را كسب نمودند. ٢٩/٣٢افزار ماوا با  درصد و نرم ٥٦/١٤افزار تهران با  افزار پروان با صفر درصد، نرم نرم

اي مـورد بررسـي بـه لحـاظ      ابخانـه افزارهـاي كت  هاي پژوهش نشان داد كه در مجمـوع ميـزان مطلوبيـت نـرم     يافته گيري: نتيجه
افزارهـاي تـدوين شـده در ايـن بخـش       . بنابراين، نظرسنجي از كتابداران نشان داد كه نـرم زير پنجاه درصد استمديريت ورود اطالعات 

ها نشـان   يافتهاست. همانطور كه   سازماني حل نشده اي طراحي شده درون  افزارهاي كتابخانه هنوز بديهيات در نرماند و  ضعيف عمل كرده
ها يك اصل و استانداردي غيرقابل كنار گذاشتن است، ايـن   در بخش مستندسازي، كه براي كتابخانه  افزار فعال بررسي شده، نرم ٥از داد 
هــاي ورود اطالعــات،  انــد. همچنــين در قســمت پايگــاه اطالعــات كتابشــناختي، در بخــش افزارهــا بــه ايــن قســمت تــوجهي نكــرده نــرم

ي صفحه ورود اطالعات، داشتن راهنماي فوري هنگام ورود اطالعات و داشتن فيلدهاي كافي و غيره دچار ضـعف هسـتند.   پذير انعطاف
هـاي اسـتاندارد    افزارهـا از بعـد فـراداده   كند ايـن اسـت كـه ايـن نـرم     سازماني توجه را جلب مي افزارهاي درون نكته مهمي كه در همه نرم

اي مانند مارك هم ضعف دارند. با توجه به اينكـه هرچـه محـيط ورود اطالعـات درسـت و        كهنه شدهاي حتي در استانداردهاي  كتابخانه
افـزاري)، گـردش اطالعـات و     تر به استانداردهاي حوزه كتابداري و علوم اطالعات طراحـي شـود (نـه صـرفا اسـتانداردهاي نـرم        نزديك

 وين اين قسمت توجه بيشتري نمايند.  كند، بنابراين، الزم است طراحان در تد  جستجو را آسانتر مي
    افزارهاي درون سازماني، كتابداران. اي، مديريت ورود اطالعات، نرمافزارهاي كتابخانه  : نرمها كليدواژه
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  قدمه و بيان مسئلهم
ــي    ــوايي، يعن فهرستنويســي فرآينــدي اســت كــه طــي آن مشخصــات ظــاهري و محت

هــاي اســتاندارد يــا ركوردهــاي  اتي روي برگــهاطالعــات كتابشــناختي مــواد و منــابع اطالعــ

شود. هدف آن ايجاد فهرستي براي بازيابي مواد است. در طـول تـاريخ    خوان ثبت مي ماشين

شده است، اما يكـي از رخـدادهاي بسـيار مهـم      هاي مختلفي انجام مي  فهرستنويسي به روش

سـوي كتابخانـه كنگـره و بـا      نيمه دوم قرن بيستم استفاده از رايانه در فهرستنويسي بود كه از

افزارهاي مختلفـي ايـن كـار را     خوان (مارك) آغاز شد. اكنون نرم طرح فهرستنويسي ماشين

  ).١٣٨٥(فتاحي و پريرخ، دهند  انجام مي

شناختي، اعـم از   به دليل توانايي ويژه رايانه در ذخيره و بازيابي هر جز اطالعات كتاب

ت توصيفي، مانند نـام ناشـر، محـل نشـر، سـال نشـر و       هاي افزوده و اطالعا سرشناسه، شناسه

هـا از طريـق    ، شماره راهنما و غيره،  و قابليت بازيابي كل مـدخل ١هاي آي.اس.بي.ان شماره

اي و غيره، همچنين افزايش سـرعت و دقـت، اسـتقبال زيـادي صـورت       جستجوي كليدواژه

نويسي منابع خود اسـتفاده   هرستها از نرم افزارها جهت ف  گرفته است و امروزه اكثر كتابخانه

افزارها بايد ايـن قابليـت را داشـته باشـند      كنند. براي اينكه بازيابي دقيقي داشته باشيم، نرم مي

ــه    كــه درســت ورود اطالعــات كننــد. هرچــه محــيط ورود اطالعــات درســت و نزديكتــر ب
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ورود اطالعات در  تيريبخش مد يابيكتابداران و ارز دگاهيد ليتحل

يسازمان  درون يا  كتابخانه يافزارها م  نر
٨٣ 

 يعمران مي/ابراهياصناف ررضاي/امينيالعابد  نيز يحاج /محسنيبيسحرحب

هاي اســتانداردهاي حــوزه كتابــداري و علــم اطالعــات طراحــي شــود (نــه صــرفا اســتاندارد 

  كند.    تر مي  افزاري)، گردش اطالعات و جستجو را آسان نرم

ويـژه ارائـه خـدمات، تـا انـدازه بسـيار        هـا، بـه   از سوي ديگر، بيشتر كاركردهاي كتابخانه

زيادي با اتكاء بر فهرستنويسي و وجود اطالعات كتابشناختي سازماندهي شده اسـت. در واقـع   

هاي ميان كتابـداران و مراجعـان كتابخانـه بـا       ترين واسطهاي از جمله مهم  هاي كتابخانه  فهرست

آينـد.  بنـابراين، توجـه بـه جزئيـات ايـن         رساني به شمار مي  ها و مراكز اطالع  كتابخانه   مجموعه

افزارها در اين قسمت و ميـزان توانمنـد بودنشـان از     هاي نرم  مرحله و شناسايي و ارزيابي قابليت

اند كه بـه داليـل متعـدد      ست. با توجه به اينكه در ايران مراكزي بودهاهميت بااليي برخوردار ا

اي بـر روي   اند، اما هيچ ارزيابي  اي انجام داده  افزارهاي كتابخانه  هايي در زمينه تدوين نرم  تالش

تـوان دريافـت كـه تمركـز      هاي پژوهش مـي   آنها صورت نگرفته است.  در واقع با مرور پيشينه

افـزار مطلـوب، مباحـث نظـري و معرفـي        مردن معيارهـا و اسـتانداردهاي نـرم   آنها، اغلـب برشـ  

اي داخلي و خارجي موجود در بازار بـوده   افزار كتابخانه  هاي يك يا چند نرم امكانات و قابليت

اي افزارهــاي كتابخانــه  هــاي انجــام گرفتــه، بــه وضــعيت نــرماســت. امــا هيچكــدام از پــژوهش

انـد. از   كنندگان آن توجـه نكـرده   ه كتابداران و كاربران و استفادهسازماني، تحليل ديدگا درون

شود، بنابراين عدم توجه بـه    هاي زيادي صرف مي  افزارها سرمايه  طرفي براي تدوين اينگونه نرم

سو و كـاهش كـارايي    اي تدوين شده باعث از دست دادن سرمايه از يك  افزارهاي كتابخانه  نرم

  تابخانه از سوي ديگر خواهد داشت.  و سرعت انجام كارهاي ك

افزارها به ويـژه در بخـش     بنابراين، همانطور كه در باال اشاره شد با توجه به اهميت نرم

وارسي محقـق سـاخته، بـه      ورود اطالعات، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از سياهه 

، پند، پروان، سيماد و مـاوا در  سازماني اوراكل تهران اي درون  افزارهاي كتابخانه ارزيابي نرم

هـاي   هـا و كاسـتي   بخش ورود اطالعات از ديدگاه كتابداران، جهت مشخص شـدن قابليـت  

هـا بـه منظـور نزديـك شـدن بـه وضـعيت مطلـوب و           موجود جهت ارتقاء سـطح كيفـي آن  

همچنين انتقال تجربه از وضعيت بخش ورود اطالعات به مسـئوالن و كتابـداراني كـه قصـد     

  اي را دارند، بپردازد. افزار كتابخانه سازماني نرم راحي درونانجام ط
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  اهداف پژوهش
 هدف كلي پژوهش

اي  افزارهـاي كتابخانـه   هدف اصلي از انجـام پـژوهش حاضـر شناسـايي وضـعيت نـرم      

  سازماني، براساس مديريت ورود اطالعات از ديدگاه كتابداران است. درون

  هاي پژوهش پرسش
سـازماني، براسـاس پايگـاه      اي طراحـي شـده درون   ابخانـه افزارهـاي كت  قابليت نرم .١

  كتابشناختي از ديدگاه كتابداران چگونه است؟  

سـازماني، براسـاس پايگـاه     اي طراحـي شـده درون   افزارهـاي كتابخانـه   قابليت نرم .٢

  مستند از ديدگاه كتابداران چگونه است؟

راسـاس پايگـاه   سـازماني، ب  اي طراحـي شـده درون   افزارهـاي كتابخانـه   قابليت نرم .٣

  موجودي از ديدگاه كتابداران چگونه است؟

هايي صورت گرفته است كه در ادامـه    اي، پژوهش  افزارهاي كتابخانه  در خصوص نرم

  شوند.   ها با پژوهش حاضر، بيان مي  ترين آن  مرتبط

افزارهـاي    هـايي بـراي ارزيـابي كـارآيي نـرم       )، به ارائه شاخص١٣٧٩موسوي چلك (

نويسـي پرداخـت. ارزيـابي      آذرخـش در زمينـه فهرسـت     اي نوسـا، كـاوش و پـارس     كتابخانه

هـا،    آرايـي، آرايـش داده   افزارهاي مـوردنظر شـامل ورود اطالعـات كتابشـناختي، برگـه       نرم

مارك اسـت.   –اي، و انتقال اطالعات از سي دي   هاي رايانه  وجو در فهرست  امكانات جست

امتياز نسـبت بـه    ٥٨٦افزار پارس آذرخش با كسب   ژوهش، نرمهاي حاصل از پ  براساس يافته

  افزار ديگر از وضعيت بهتري برخوردار بود.  دو نرم

افزار  افزارهاي رسا، نرم هاي نرم )، در پژوهش خود به ارزيابي قابليت١٣٨٩قاسم پور ( 

داخـت. ايـن   جامع كتابخانه، مركز اسناد و آرشيو از ديدگاه كاركنان كتابخانه ملي ايـران پر 

 ١٥٤افزار رسا را بـا اسـتفاده از    هاي نرم پژوهش با استفاده از روش پيمايش توصيفي، قابليت

رساني را  آوري، سازماندهي و اطالع هاي فني، فراهم معيار ارزيابي و در چهار بخش ويژگي
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 دهـد كـه از ديـدگاه كاركنـان     هاي پژوهش نشان مـي  مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. يافته

افـزار رسـا، در    هـاي فنـي نـرم    درصد از معيارهاي مربوط به ويژگـي  ٤٠كتابخانه ملي ايران، 

رسـاني   آوري، سـازماندهي و اطـالع   وضعيت مطلوبي قرار دارند. در مقايسه سه بخش فراهم

درصد از معيارهـاي مربـوط    ٣/٥١آوري،  درصد معيارهاي مربوط به بخش فراهم ٥/٧٦نيز، 

رسـاني در وضـعيت    درصد از معيارهاي مربوط به بخش اطـالع  ٥/٥٥به بخش سازماندهي و 

  مطلوب قرار دارند. 

هـاي   اي امكانـات و ويژگـي    نامـه خـود بـه بررسـي مقايسـه      )، در پايـان ١٣٩٢پذيرش (

اي ايران (پارس آذرخش، پيام مشرق، كاوش، نوسـا) و ارائـه الگـويي     افزارهاي كتابخانه نرم

ها نشـان داد    اي با استفاده از سياهه وارسي پرداخت. يافته تابخانهافزارهاي ك براي ارزيابي نرم

هاي ديجيتالي مورد مطالعه و از جمع كل امتيازات مربـوط بـه    كه در مجموع از بين كتابخانه

آذرخـش بـا    اي پـارس  افـزار كتابخانـه   امتيـاز)، نـرم   ٦٦٢گانه مورد بررسي( معيارهاي دوازده

جموع امتياز كل معيارهاي مورد بررسي، بيشـترين امتيـاز را   %) امتياز از م٨٤/٨٥( ٥٧٠كسب 

دوم،   %) امتيـاز در رتبـه  ٩/٧٥( ٥٠٤اي نوسا با كسـب   بدست آورده است. نرم افزار كتابخانه

%) در رتبه  ٧١/٦٦( ٤٤٣%) در رتبه سوم و پيام مشرق با كسب ١٨/٧٠( ٤٦٦كاوش با كسب 

  چهارم قرار دارند. 

هـاي    )، با بررسي ديدگاه كتابـداران دانشـگاه  ١٣٩٦و قياسي (طهماسبي ليموني، امامي 

اي آذرخش نشـان دادنـد     افزار كتابخانه  علوم پزشكي اهواز، بابل و شهيد بهشتي نسبت به نرم

كنندگان، امتياز مربوط به سـه مولفـه قابليـت جسـتجو در انـوع        كه از ديدگاه تمامي شركت

و فرمـول جسـتجو، كمتـر از سـطح متوسـط و امتيـاز        هاي جستجو  فيلدها، انواع ديگر قابليت

هاي نمايش نتـايج جسـتجو و امكانـات كمكـي، بيشـتر از سـطح         مربوط به دو مولفه ويژگي

  متوسط بود. 

)، در پژوهشي به بررسي وضعيت استفاده ١٣٩٧العابديني (  محمدي و حاجي زين ملك

هـاي    شبكه، جستجو و امانت) در كتابخانهاي (  افزارهاي كتابخانه هاي نرم  كتابداران از قابليت

افزارهــاي   هــاي نــرم  تخصصـي شــهر اهــواز پرداختنــد. نتــايج نشــان داد كتابــداران از قابليــت 
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كنند. از امكانات شـبكه    اي در بخش شبكه، جستجو و امانت خيلي زياد استفاده مي  كتابخانه

  است. و امانت بيشترين و از جستجو كمترين استفاده به عمل آمده 

)، در پژوهشـي بـه بررسـي نظـرات كتابـداران در مـورد       ٢٠٠٦( ١و خالد محمود شفيق

افزارهـاي گونـاگوني در    ها نشان داد كـه نـرم   اي الهور پرداختند. يافته افزارهاي كتابخانه نرم

افزارهاي طراحي يا خريداري شده هيج تبـادل   شود. اكثر نرم هاي الهور استفاده مي كتابخانه

هـا بـدون توجـه بـه تجربيـات ديگـر        با يكـديگر ندارنـد. در واقـع بيشـتر كتابخانـه     اطالعاتي 

افزارهـا   اي، اقدام به خريـد ايـن نـرم    افزارهاي كتابخانه ها در خصوص استفاده از نرم كتابخانه

ها  افزار براي كتابخانه كنند و هيچ استاندارد مشخصي براي شناسايي و انتخاب بهترين نرم مي

  وجود ندارد.

 هـاي بـارز  بـه بحـث در مـورد ويژگـي      )، در پژوهشي٢٠١٠( ٢سين و عالم انصاريح

 ٥و ويرچـوا  ٤، آلـيس تحـت وينـدوز   ٣افـزاري ليبسـيس   نويسـي سـه بسـته نـرم    بخش فهرست

افزار آليس تحت ويندوز ويژگـي منحصـر بـه فـرد دنبـال       ها نشان داد كه نرم  پرداختند. يافته

ه دليل پشـتيباني كـردن ويرچـوا از اسـتانداردهاي     كردن سند در يك مكان خاص را دارد. ب

سيسـتم   هـاي مختلـف موجـود در    اي با زبان هاي كتابخانه افزار در مجموعه يوني كد اين نرم

افـزار ديگـر فقـط بـر روي      شود. اين در حـالي اسـت كـه دو نـرم    هاي مختلف اجرا مي عامل

ت قدرتمنـدي را بـراي   شوند. همچنـين، ليبسـيس امكانـا   سيستم عامل مشخص شده اجرا مي

كنـد.  شـناختي فـراهم مـي    هاي كتابها با قالب مارك و غيرمارك در پايگاه دادهورود داده

افزار شامل توليد فهرست، تعمير و نگهداري فهرست و ساخت  نويسي اين نرمبخش فهرست

  باشد.اصطالحنامه نيز مي

افـزار مـديريت     نـرم  )، در پژوهشـي بـه ارزيـابي و مقايسـه    ٢٠١٧كومار، رائو و نيـك ( 

آوري كتــاب،  گيــري، فــراهم از لحــاظ گــزارش ١و ليبســيس ٦اي يكپارچــه ســوئل  كتابخانــه

                                                                                                                   
1. Farzana shafique & Khalid Mahmood 

2. Husain & Ansari 

3. Libsys 

4. Alice For Windows 
5. Virtua 
6. Soul 
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هـاي    هـا نشـان داد تعـداد ويژگـي      نويسي، امانت، وب اپك و غيره پرداختنـد. يافتـه    فهرست

  افزار ليبسيس از سوئل بيشتر است.   عملكردي الزم نرم

اي در  افزارهـاي كتابخانـه   پژوهشي به بررسـي نـرم  )، در ٢٠١٤(٣و بارو ٢هادرون كاري

هاي دانشـگاهي نيجريـه    ها نشان داد كه كتابخانه هاي دانشگاه نيجريه پرداختند. يافته كتابخانه

بـراي عمليـات    ٦، ويرتـا ٥، كوهـا ٤اي از قبيـل سـلم   افزارهـاي كتابخانـه   به طور گسترده از نرم

ننـد كمبـود نيـروي انسـاني مـاهر، فقـدان       هـايي ما  كننـد. چـالش   كتابخانه خـود اسـتفاده مـي   

تــرين مشــكالت  تجهيــزات پيشــرفته نظيــر رايانــه و فقــدان ســرمايه و غيــره بــه عنــوان عمــده

هـايي كـه بـه دنبـال      باشد. همچنين كتابداران در كتابخانه هاي دانشگاهي نيجريه مي كتابخانه

سـلم، كوهـا و ويرتـا را پيشـنهاد      اي افزار كتابخانه اي هستند، استفاده از نرم افزار كتابخانه نرم

  كنند. مي

اي در  افزارهاي كتابخانه )، در پژوهشي به بررسي وضعيت نرم٢٠١٥صديق و محمود (

افـزار   ها از نـرم  ها نشان داد كه اكثر كتابخانه موسسات آموزش عالي پاكستان پرداختند. يافته

كننـد كـه جـزو     فاده مـي رايگان و متنوع مانند وينيزس، ايـن مجيـك، ويرچـوا و كوهـا اسـت     

افزارها در اكثر موارد زبـان ملـي را پشـتيباني     شوند. اين نرم باز محسوب مي افزارهاي منبع نرم

 اي (خارجي) در حد ناچيز بود.   هاي منطقه كنند و توانايي پشتيباني آنها از زبان نمي

ارهـاي  افز هاي بسياري در زمينه نـرم  هاي پژوهش مشخص شد، پژوهش با مرور پيشينه

اي انجام شده است. منـابع گونـاگوني كـه بـه زبـان فارسـي منتشـر شـده اسـت، بـه            كتابخانه

افزار مطلوب، مباحث نظـري و   هاي مختلفي مانند برشمردن معيارها و استانداردهاي نرم جنبه

اي داخلــي و خــارجي و  افــزار كتابخانــه هــاي يــك يــا چنــد نــرم معرفــي امكانــات و قابليــت

افـزار از نظـر كتابـداران و كـاربران و نمـايش و غيـره توجـه         رابـط نـرم  هـاي محـيط    ويژگي

اي را از  افزارهاي كتابخانـه  هايي وجود دارد كه نرم اند. در خارج از كشور نيز پژوهش كرده

                                                                                                                   
1. libsys 
2. Kingdom Hudron Kari 
3. Ebikabowei Emmanuel Baro 
4. Slam 
5. Koha 
6. Virta 
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هـاي انجـام گرفتـه     اند. بنابراين، با مرور پـژوهش  هاي گوناگون مورد ارزيابي قرار داده جنبه

سازماني كـه بـراي طراحـي     اي درون افزارهاي كتابخانه كنون به نرمتوان اذعان كرد كه تا  مي

اي نشـده و پژوهشـي كـه ايـن      شود توجه آن نيروي انساني، زمان و بودجه زيادي صرف مي

افزارها را از لحاظ مديريت ورود اطالعـات مـورد ارزيـابي قـرار دهـد، صـورت نگرفتـه         نرم

  است.  

  روش پژوهش
ردي اسـت و از روش پـژوهش پيمايشـي ارزيابانـه     پژوهش حاضر از نظر هدف كـارب 

هاي پژوهش نياز به فـراهم سـاختن    براي اجراي آن استفاده شده است. براي گردآوري داده

اي، متون و منـابع   وارسي بود. بنابراين، پژوهشگر در ابتدا با روش مطالعه كتابخانه يك سياهه

بر مـورد بررسـي قـرار داد. سـعي شـد بـا       هاي استاندارد و معت مرتبط را به منظور يافتن سياهه

)، موسـوي چلـك   ١٣٧٢هـاي پيشـين ماننـد غـائبي (     هـاي موجـود و پـژوهش    توجه به سياهه

ــم١٣٧٩( ــور ( )، قاسـ ــن ١٣٨٩پـ ــاجي زيـ ــازوكي و داودزاده (  )، حـ ــديني، پـ )، ١٣٩٠العابـ

)، طـاهري و  ١٣٨٢)، فتـاحي، رداد( ١٣٩١)، امـامي ( ٢٠٠٦)، شفيق و محمود (١٣٩٢پذيرش(

اي و نظر متخصصان اين افزارهاي كتابخانه )  و  نيز مشاهده نرم١٣٨٨ي و ناقدي احمد (فتاح

حوزه، مواردي كه همخواني بيشتري با مقتضيات پژوهش حاضر دارد انتخاب و برمبناي آن 

اي جديد تنظيم شـد. در نهايـت، ايـن سـياهه براسـاس سـه شـاخص پايگـاه اطالعـات           سياهه

بنـدي شـد. همچنـين در سـياهه وارسـي       ، پايگـاه موجـودي دسـته   كتابشناختي، پايگاه مستند

ساخته براي ارزيابي فيلدها، شناسايي فيلدهاي شاخص، بر پايه فيلـدهاي اجبـاري و در    محقق

 A summary of commonly usedعـين حـال پـر مصـرف مـارك انجـام شـده كـه از         

Marc21 fields  هاي پرتكرار درجـه اول  در سايت كتابخانه كنگره  گرفته شده است، فيلد

افزارها مطابق فيلدهاي پيشنهاد شـده مـورد    و درجه دوم استخراج شده و در اين پژوهش نرم

افزارهـاي   هـا بـه بررسـي امكـان و قابليـت نـرم        اند. مجموع ايـن شـاخص    ارزيابي قرار گرفته
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ابـل مشـاهده   ق ١پردازد كه  درتصوير سازماني از لحاظ ورود اطالعات مي اي درون  كتابخانه

  است.

  
  افزار در بخش مديريت ورود اطالعات  هاي ارزيابي نرم  . شاخص١تصوير

براي سنجش اعتبار ابزار پژوهش، سياهه وارسي در اختيار شش نفـر متخصـص شـامل    

اي گذاشـته شـد و   افزار و دو نفر كـاربر حرفـه   دو نفر اعضاي هيات علمي، دو نفر طراح نرم

رد سنجش قرارگرفت و پس از رفع نواقص، سياهه وارسـي تكميـل و   اعتبار محتوايي آن مو

در اختيار كتابداران قرار گرفت. به منظور بررسي قابليـت اعتمـاد و پايـايي پرسشـنامه، يـك      

اي دانشـگاه   افزاركتابخانـه  نفر از كتابداران دانشگاه تهران كه با نرم ١٢مطالعه مقدماتي روي 

ام و ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد. عـدد بـه دسـت    تهران در حال كاركردن هستند انج

% بود. پس از انجام اصالح نهايي، سـياهه  ٩٣آمده از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ برابر با 

ها، آزمون مـذكور مجـددا    وارسي در كل جامعه توزيع شد و در مرحله تجزيه و تحليل يافته

% بدسـت آمـد، مشـخص    ٨٩لفـاي  انجام شد. با توجه بـه ايـن كـه در ايـن مرحلـه ضـريب آ      

  وارسي از هماهنگي دروني برخوردارند و سياهه وارسي پاياست.  شود كه سواالت سياهه مي

سازماني شناسايي شده در پژوهش  اي درون  افزار كتابخانه  نرم ٢٣جامعه پژوهش شامل 

اني، براسـاس  سـازم   اي درون  افـزار كتابخانـه   )، كه از اين بين پنج نرم١٣٩٧حبيبي و ديگران (
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اي   افـزار كتابخانـه    افزارهـا (نـرم   معيارهاي فعال بودن، محدوده پوشش و همسنگ بـودن نـرم  

دانشگاهي)، جهت ارزيابي انتخاب و سپس كتابـداراني كـه در بخـش ورود اطالعـات ايـن      

هـاي وابسـته    نفر از كتابداران كتابخانه دانشـگاه  ٦٥افزارها مشغول به كار هستند به تعداد  نرم

به وزارت علوم (دانشگاه تهران، شريف، شهيد بهشتي، مالك اشتر، فردوسي) جهت تكميل 

گيـري بـه صـورت     سياهه وارسي انتخـاب شـدند كـه بـه دليـل محـدود بـودن، روش نمونـه        

در واقع افرادي به عنوان نمونه انتخاب شـدند كـه مسـتقيما در قسـمت     سرشماري انجام شد. 

هـاي آمـار    هـا از روش  بودنـد. بـراي تجزيـه و تحليـل داده    افزار مشـغول    ورود اطالعات نرم

  توصيفي (فراواني، درصد فراواني نسبي) استفاده شد.

  هاي پژوهش  يافته
افزار دانشگاه تهـران، پنـد، سـيماد، پـروان،      هاي نرم  توصيف آماري سنجش قابليت-١

    ماوا در بخش ورود اطالعات از ديدگاه كتابداران

 شناختي عات كتاب. بخش پايگاه اطال١-١

افزاردانشگاه تهران، پنـد، سـيماد، پـروان،     هاي ورود اطالعات نرم براي سنجش قابليت

ــش، روش   ــنج بخ ــژوهش پ ــن پ ــاوا ، در اي ــي  م ــات، ويژگ ــاي ورود اطالع ــورد  ه ــاي رك ه

هـاي   شناختي، ويژگي و ساختار فيلـدها، اسـتفاده از اطالعـات پايـه (مسـتند)، ويژگـي       كتاب

نفـر از   ٣٠افـزار دانشـگاه تهـران توسـط      درنظر گرفته شد كه در نـرم  صفحه ورود اطالعات

افزار سيماد توسط  نفر از كتابداران، در نرم ١٥افزار پند توسط   كتابداران اين بخش و در نرم

افزار  ماوا توسـط   نفر از كتابداران، و در نرم ٥افزار پروان توسط  نفر از كتابداران، در نرم ١٣

  ها پاسخ داده شد. ران اين بخش به آندو نفر از كتابدا

افزارهــاي مــورد نظــر را از  درصــد فراوانــي قابليــت ورود اطالعــات در نــرم ١جــدول 

درصـد از معيارهـاي    ٦٦/٤١دهـد   دهد. آمار توصيفي نشان مي ديدگاه كتابداران نمايش مي

اي مربوط درصد از معياره ١١/٧٦افزار پند،  شناختي نرم هاي ركورد كتاب مربوط به ويژگي

درصـد از معيارهـاي مربـوط بـه      ٦٦/٥١افزا سيماد،  شناختي نرم هاي ركورد كتاب به ويژگي
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درصـد از معيارهـاي مربـوط بـه      ٥٣/٤١افـزار پـروان،    شناختي نرم هاي ركورد كتاب ويژگي

درصـد از معيارهـاي مربـوط بـه      ٧٥افـزار  تهـران،    هاي صـفحه ورود اطالعـات نـرم    ويژگي

افزار ماوا، در وضعيت مطلوبي قرار دارند. بـه عبـارت    شناختي نرم كتابهاي ركورد  ويژگي

افزار پند، سيماد، پـروان،   توان نتيجه گرفت كه كتابداران بخش ورود اطالعات نرم ديگر مي

شـناختي در   هـاي ركـورد كتـاب    شـناختي از ويژگـي   ماوا در بخش پايگـاه اطالعـات كتـاب   

افزار تهـران در قسـمت پايگـاه     خش ورود اطالعات نرمها و كتابداران ب مقايسه با ساير بخش

هـا،   هاي صفحه ورود اطالعات در مقايسه با سـاير بخـش   شناختي، از ويژگي اطالعات كتاب

  ها دارند.  رضايت بيشتري از اين بخش

هاي پايگاه   سازماني، براساس ويژگياي طراحي شده درون افزارهاي كتابخانه . قابليت نرم١جدول
  شناختي از ديدگاه كتابداران كتاباطالعات 

رم
ن

 
ار

فز
ا

 

هاي ورود   روش

 اطالعات

ويژگي هاي ركورد 

 شناختي كتاب

و ساختار    ويژگي

 فيلد

استفاده از پايگاه 

 مستند

ويژگي صفحه ورود 

 اطالعات

 ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد

 ٠٢/١ ٢٨/٩١ ٦٩/٧ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٦٤/٧٢ ٣٥/٢٧ ٢٥ ٣٣/٣٣ ٦٦/٤١ ٥٥/٣٥ ٣٣/٣٣ ١١/٣١ پند

 ٢٨/٣١ ٨٢/١٢ ٨٩/٥٥ ٠ ٤٤/٨٤ ٥٥/١٥ ٠ ٦٩/٧١ ٣٠/٢٨ ٢٢/٧ ٦٦/١٦ ١١/٧٦ ٢٢/٢٢ ١١/٣١ ٤٤/٤٤ سيماد

 ٤٦/١٨ ٩٢/٥٦ ٦١/٢٤ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٥٧/٧٧ ٤٢/٢٢ ١٥ ٣٣/٣٣ ٦٦/٥١ ٦٦/٢٦ ٣٣/٣٣ ٤٠ پروان

 ٦٩/٧ ٧٦/٥٠ ٥٣/٤١ ٠ ٧٥ ٢٥ ٩٣/٠ ٢٤/٨٣ ٨٤/٣ ٦٦/٤١ ٦٦/٤١ ٦٦/١٦ ٣٣/٣٣ ٦٦/٢٤ ٤٢ تهران

 ٤٦/٣٨ ٦٩/٧ ٨٤/٥٣ ٠ ٧٥ ٢٥ ٠ ٩٦/٧١ ٠٣/٢٨ ٦٦/١٦ ٣٣/٨ ٧٥ ٣٣/٣٣ ٦٦/٢٤ ٤٢ ماوا

  هاي پايه) . بخش پايگاه مستند (جدول١-٢

افزار دانشگاه تهران، پند، سـيماد، پـروان، مـاوا در بخـش      هاي نرم براي سنجش قابليت

، كه در اين پژوهش دو بخش ايجاد پايگاه مسـتند و بخـش جسـتجوي پايگـاه     پايگاه مستند

افـزار پنـد    نفر از كتابـدارن، در نـرم   ٣٠افزار دانشگاه تهران  ، در نرم مستند در نظر گرفته شد

افـزار پـروان پـنج نفـر از      نفر از كتابداران، در نرم ١٣افزار سيماد  نفر از كتابداران، در نرم ١٥

 ٢هـا پاسـخ دادنـد. جـدول     افزار ماوا دو نفر از كتابداران اين بخـش بـه آن   نرم كتابداران، در

افزارهـاي مـوردنظر را از ديـدگاه كتابـداران      درصد فراواني قابليت ورود اطالعـات در نـرم  



   
  
  

 

 اطالعات تيريمد فنون و علوم فصلنامه
٩٢ 

 ١٤ ياپيپ شماره ١٣٩٨ بهار  ـ اول شماره پنجم، سال 

 

هـاي   درصد از معيارهاي مربوط بـه ويژگـي   ٧٦دهد  دهد. آمار توصيفي نشان مي نمايش مي

هـاي ايجـاد    درصد از معيارهـاي مربـوط بـه ويژگـي     ٢٠سيماد ،  افزار ايجاد پايگاه مستند نرم

هاي ايجـاد پايگـاه    درصد از معيارهاي مربوط به ويژگي ٥١افزار تهران،  پايگاه مستند در نرم

  افزار ماوا، در وضعيت مطلوبي قرار دارند.  مستند در نرم

براساس ويژگي پايگاه  سازماني، اي طراحي شده درون افزارهاي كتابخانه . قابليت نرم٢جدول 
  مستند از ديدگاه كتابداران

 افزار نرم
 جستجوي پايگاه مستند ايجاد پايگاه مستند

 ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد

 . ١٠٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٠ پند

 ٧٦/٤ ٤٢/٧١ ٨٠/١٣ ٠ ٧٦ ٢٤ سيماد

 ٠ ١٠٠ ٠ ٤ ٩٦ ٠ پروان

 ٨٥/٣٩ ٠٤/٥٣ ٠٩/٧ ٠ ٨٠ ٢٠ تهران

 ٧٦/١٥ ٠٤/١٩ ١٩/٦٩ ٠ ٤٩ ٥١ ماوا

    ها  . بخش پايگاه موجودي و كنترل نسخه٣-١

افـزار دانشـگاه تهـران، پنـد،      هاي بخش اطالعـات موجـودي نـرم    براي سنجش قابليت

نفر  ٣٠افزار دانشگاه تهران  معيار در نظر گرفته شده است. در نرم ١٠سيماد، پروان، ماوا، كه 

نفـر از كتابـداران،    ١٣افزار سـيماد   ابداران، در نرمنفر از كت ١٥افزار پند  از كتابداران، در نرم

افزار ماوا دو نفر از كتابداران ايـن بخـش بـه     افزار پروان پنج نفر از كتابداران و در نرم در نرم

  اند.  ها پاسخ داده آن

افزارهــا از  درصــد فراوانــي قابليــت اطالعــات موجــودي در هريــك از نــرم ٣جـدول   

دهـد در معيارهـاي مربـوط بـه       دهد. آمار توصيفي نشان مـي  مي ديدگاه كتابداران را نمايش

 ٦٦/٦٦افـزار  پنـد،    درصـد نـرم   ٣٣/٣٣ها   هاي بخش پايگاه موجودي و كنترل نسخه  ويژگي

 ٦٦/٦٦افزار تهـران،   درصد نرم ٢٢/٥٢افزار  پروان،  درصد نرم ٥/١٢افزار  سيماد،  درصد نرم

  رار دارند.افزار ماوا در وضعيت مطلوبي ق درصد نرم
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سازماني، براساس ويژگي پايگاه  اي طراحي شده درون افزارهاي كتابخانه . قابليت نرم٣جدول
  موجودي از ديد كتابداران

 افزار نرم
 ويژگي پايگاه موجودي

 ناقص ندارد دارد

 ٥٩/٣٢ ٠٧/٣٤ ٣٣/٣٣ پند

 ٠ ٣٣/٣٣ ٦٦/٦٦ سيماد

 ٠ ٥/٨٧ ٥/١٢ پروان

 ٤٤/٣٨ ٣٣/٩ ٢٢/٥٢ تهران

 ٠ ٣٣/٣٣ ٦٦/٦٦ واما

نيز مشخص است، براي سنجش ديدگاه كتابدارن  ٣در نهايت همانطور كه در جدول 

اي دانشـگاه تهـران، پنـد، مـاوا،      افزارهـاي كتابخانـه   هـاي نـرم   ها در خصوص قابليت كتابخانه

سيماد، پروان در بخش ورود اطالعـات، سـواالت در سـه بخـش مجـزاي پايگـاه اطالعـات        

افزارهـاي   قابليت نرم ٤ايگاه مستند و اطالعات موجودي طراحي شد. جدولشناختي، پ كتاب

ــه ســازماني، براســاس مــديريت ورود اطالعــات از ديــدگاه   اي طراحــي شــده درون كتابخان

هاي  دهد در معيارهاي مربوط به ويژگي  دهد. آمار توصيفي نشان مي كتابداران را نمايش مي

افـزار پنـد،    درصـد نـرم  ٢٦/١٨ديريت اطالعـات،  شناختي در بخش مـ  پايگاه اطالعات كتاب

افزار  تهران،  درصد نرم ٩٠/٢٢افزار  پروان،  درصد نرم ٧١/١٧افزار سيماد  درصد نرم ٠٤/٤٨

در معيارهـاي مربــوط بــه   افـزار مــاوا در وضـعيت مطلــوبي قـرار دارنــد.    درصـد نــرم  ٥٣/٤٦

 ٥٦/١٤افزار سـيماد،   رصد نرمد ٩١/٧٣افزار پند،  درصد نرم ١٧/٢هاي پايگاه مستند،  ويژگي

افـزار مـاوا در وضـعيت مطلـوبي قـرار دارنـد. در        درصـد نـرم   ٦٩/٣٤افزار تهران،  درصد نرم

درصـد   ٦٦/٦٦افزار پند،  درصد نرم ٣٣/٣٣هاي پايگاه موجودي  معيارهاي مربوط به ويژگي

درصـد   ٦٦/٦٦ افـزار تهـران،   درصد نرم ٢٢/٥٢افزار پروان،  درصد نرم ٥/١٢افزار سيماد،  نرم

  افزار ماوا در وضعيت مطلوبي قرار دارند. نرم
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سازماني، براساس مديريت ورود  اي طراحي شده درون افزارهاي كتابخانه . قابليت نرم٤جدول
  اطالعات از ديدگاه كتابداران

 افزار نرم

هاي پايگاه اطالعات   ويژگي

 شناختي كتاب
 ويژگي پايگاه مستند

ويژگي پايگاه 

 موجودي
 عمجمو

 ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد ناقص ندارد دارد

 ٥١/٥ ٢١/٧٦ ٢٦/١٨ ٥٩/٣٢ ٠٧/٣٤ ٣٣/٣٣ ٣٤/٤ ٤٧/٩٣ ١٧/٢ ٧٩/٣ ٤٦/٧٢ ٧٣/٢٣ پند

 ٩٨/٣ ٩٦/٤٧ ٠٤/٤٨ ٠ ٣٣/٣٣ ٦٦/٦٦ ٩١/٧٣ ٩١/٢٣ ١٧/٢ ٠٦/٥ ١٥/٥٩ ٧٨/٣٥ سيماد

 ٤٨/٣ ٨٠/٧٨ ٧١/١٧ ٠ ٥/٨٧ ٥/١٢ ٣٤/٤ ٦٥/٩٥ ٠ ٤٠/٣ ٠٦/٧٣ ٥٣/٢٣ پروان

 ١٦/١٦ ٩٢/٦٠ ٩٠/٢٢ ٤٤/٣٨ ٣٣/٩ ٢٢/٥٢ ٧٣/١٧ ٦٩/٦٧ ٥٦/١٤ ٧٢/١١ ٤٢/٦٣ ٨٥/٢٤ تهران

 ٤٤/٥ ٨٦/٥٩ ٦٩/٣٤ ماوا
٤٣/٦٠  

٣٩/٣٢ 
٤٥/٤ ٤٩ ٥٣/٤٦ ٠ ٣٣/٣٣ ٦٦/٦٦ ١٧/٧ ٤٣/٦٠ 

 

  
  اي به لحاظ مديريت ورود اطالعات  افزارهاي كتابخانه  . ميزان مطلوبيت نرم١نمودار

 نتيجه گيري

سازماني، از  اي طراحي شده درون افزارهاي كتابخانه هدف از اين پژوهش ارزيابي نرم

بـراي  . هاي مـورد اسـتفاده بـود    لحاظ مديريت ورود اطالعات از ديدگاه كتابداران كتابخانه

معيـار در نظـر گرفتـه شـد، پـس از طراحـي پرسشـنامه، نظـر          ١٤٠افزارها، تعداد  ارزيابي نرم

ران بخش ورود اطالعات سنجيده شد. پس از پاسخ به سواالت پژوهش، به بررسـي و  كتابدا
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افزارها  شود و در پايان پيشنهاداتي براي بهبود نرم تحليل نتايج حاصل از پژوهش پرداخته مي

  .شود ارائه مي

ــه  ــداران كتابخان ــدگاه كتاب ــت  براســاس دي ــوص قابلي ــا در خص ــرم ه ــاي ن ــاي  ه افزاره

درصد  ٢٦/١٨اه تهران، پند، ماوا، سيماد، پروان در بخش ورود اطالعات، اي دانشگ كتابخانه

درصـد   ٩٠/٢٢افـزار پـروان،     درصد نرم ٧١/١٧افزار سيماد،   درصد نرم ٠٤/٤٨نرم افزار پند، 

ها حاكي از  افزار ماوا در وضعيت مطلوبي قرار دارند. يافته  درصد نرم ٥٣/٤٦افزار تهران،   نرم

هـا بـا    ين رضايت كتابداران در اين بخش زير پنجاه درصد است. ايـن يافتـه  اين بود كه ميانگ

افزارهاي تجاري انجـام   ) كه بر روي نرم١٣٨٩پور ( )، قاسم١٣٩٢هاي پژوهش پذيرش ( يافته

خـواني   ) هـم ١٣٨٩هاي پژوهش حريري و فيروزي ( گرفته است، همخواني ندارد. اما با يافته

  دارد. 

هـاي  اي امكانـات و ويژگـي  نامـه خـود بـه بررسـي مقايسـه     )، در پايـان ١٣٩٢پذيرش (

اي ايـران (پـارس آذرخـش، پيـام مشـرق، كـاوش و نوسـا) پرداخـت،           افزارهاي كتابخانه  نرم

افزار پـارس آذرخـش    امتياز مربوط به اين بخش، نرم ٦٠دهد كه از مجموع ها نشان مي  يافته

افـزار پيـام مشـرق      درصد) و نـرم  ٦٦/٩١ياز (امت ٥٥درصد)، نوسا و كاوش  ٦٦/٩٦امتياز ( ٥٨

نامـه خـود    )، در پايـان ١٣٨٩پور (  اند. همچنين قاسم  درصد) را كسب كرده ٦٦/٨٦امتياز ( ٥٢

افـزار جـامع كتابخانـه، مركـز اسـناد و آرشـيو از ديـدگاه         هـاي رسـا، نـرم     به ارزيابي قابليـت 

درصد از معيارهاي مربـوط بـه    ٣/٥١كاركنان كتابخانه ملي ايران پرداخت. از نظر كاركنان 

)، بـه سـنجش   ١٣٨٩بخش سازماندهي در وضعيت مطلوبي قرار دارند. حريـري و فيـروزي (  

كننـده   هـاي اسـتفاده    افزار كتابخانه ديجيتال پيام در كتابخانه  رضايت كتابداران و كاربران نرم

جش ميزان رضايت كتابداران بعد مربوط به سن ٨ها نشان داد در بين   از آن پرداختند كه يافته

تـرين ميـزان رضـايت را     ، پـايين ٠٢/٤افزار، ابعاد سازماندهي و ورود اطالعـات بـا     از اين نرم

اند. ابعادي كـه در بعـد سـازماندهي و ورود اطالعـات در پـژوهش حريـري و         كسب نموده

كـه   اند، در اين پـژوهش هـم جـزو ابعـادي بودنـد       فيروزي، رضايت كمتري را كسب نموده

كتابداران رضايت كـاملي از آنهـا نداشـتند، بـه عنـوان مثـال، امكـان فراخـواني موضـوع از          
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ــه     ســرعنوان هــاي موضــوعي، وجــود راهنمــاي مناســب هنگــام ورود اطالعــات و قابليــت ب

روزرساني اطالعات كتابشناختي از طريق منـابع اطالعـاتي اسـتاندارد نظيـر مسـتند مشـاهير،       

افزارهـا    كننـدگان ايـن نـرم     معتبر اطالعاتي، كه بايـد از سـوي تهيـه    نشانه مولف و ساير منابع

  مورد توجه بيشتري قرار گيرند.

هـاي    هـا بـه بررسـي مولفـه      هاي شاخص  در ادامه براي مشخص نمودن برخي از ضعف

هاي مربوط به بخـش مـديريت ورود اطالعـات (پايگـاه كتابشـناختي،        هريك از  از شاخص

  افزارها خواهيم پرداخت.  گاه موجودي) بدون مقايسه بين نرمپايگاه مستند و پاي

 ٤٤/٤٤درصد، نرم افـزار سـيماد    ١١/٣١در بخش روش ورود اطالعات، نرم افزار پند 

درصـد، در وضـعيت مطلـوبي     ٤٢درصد، نرم افزار تهران و ماوا  ٤٠درصد، نرم افزار پروان 

بخش وجـود دارد، يكـي انتقـال داده از    هايي كه در اين  قرار دارند. از نظر كتابداران ضعف

طراحـان آن مـدعي     افـزار دانشـگاه تهـران كـه     هاي ديگر است، به عنوان مثال در نرم پايگاه

هستند، طراحي اوليه آن با نگاه به مارك آمريكا طراحي شده اسـت، امكـان انتقـال اداده از    

افـزار وجـود دارد در ايـن     پايگاه كتابشناختي كتابخانه كنگره  و كتابخانـه ملـي بـه ايـن نـرم     

ــرم ــاه   ن ــال داده از پايگ ــان انتق ــزار امك ــتن      اف ــا نوش ــه ب ــيمرغ (ك ــتثناء س ــه اس ــر ب ــاي ديگ ه

شـود، ايـن امكـان بـراي      هاي دانشـگاه گذاشـته مـي    هايي كه در اختيار كتابخانه كننده تبديل

ين سيمرغ گذاشته شده است)  مانند پارس آذرخش، پيام مشرق و غيره وجود ندارد. همچنـ 

هـاي ديگـر     افـزار در انتقـال داده از پايگـاه     اي پند، اين نرم  افزار كتابخانه  از نظر كتابداران نرم

افزارهاي پروان، مـاوا، سـيماد ايـن     باشد. همچنين از نظر كتابداران نرم  بسيار دچار ضعف مي

افزارها تنهـا   اين نرم اند.  هاي ديگر موفق عمل نكرده  افزارها در بخش انتقال داده از پايگاه  نرم

هاي كتابشناختي ملي و كنگره را دارند كـه در انتقـال داده هـا از     قابليت ورود داده از پايگاه

خورد. همانطور كه مشخص است اسـتفاده از   ها هم مشكالت بسياري به چشم مي  اين پايگاه

ي كـار  هاي قـبال توليدشـده اسـتاندارد بـراي ورود اطالعـات باعـث سـرعت و يكدسـت         داده

نويسي بايد قابليت ورود داده از اكثر  افزارهاي فهرست گردد. بنابراين، نرم نويسي مي فهرست

نويسـي بنيـادي    هاي كتابشناختي به اين شيوه را داشته باشند و با توجه به اينكه فهرست پايگاه
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زمـاني  نويسـي بنيـادي    طلبـد، ايجـاد فهرسـت    بر و نيروي انساني بيشتري را مي بر، زمان هزينه

نويسـي   نويسي براي آن در فهرست كتابخانه و منـابع ديگـر فهرسـت    است كه سابقه فهرست

افزارها بايد در اين زمينه خود را تقويت كننـد تـا بتواننـد از     پيدا نشده باشد. بنابراين، اين نرم

هـاي ورود اطالعـات،    افزارهاي مختلف داده منتقل كنند. همچنـين يكـي ديگـر از روش    نرم

هـاي كتابشـناختي از طريـق     هـايي نظيـر باركـد (قيمـت و غيـره) بـه پيشـينه        ورود داده امكان

اي   افزارهاي مورد مطالعه بـه ايـن روش توجـه     باشد كه در هيچكدام از نرم ها مي باركدخوان

  نشده است.

افـزار پنـد    و براسـاس نظـر كتابـداران، نـرم     ١در بخش ركورد كتابشناختي طبق جدول

افزار تهران   درصد و نرم ٦٦/٥١افزار پروان   درصد، نرم ١١/٧٦افزار سيماد   درصد، نرم ٦٦/٤١

هاي   درصد در وضعيت مطلوبي قرار دارند كه نسبت به ديگر بخش ٧٥درصد و ماوا  ٦٦/١٦

هـايي كـه در     پايگاه كتابشناختي از وضعيت بهتـري برخـوردار اسـت. امـا برخـي از كاسـتي      

شود عبارتند از عدم قابليت پيونـد بـين ركوردهـا، عـدم       ه ميافزارها در اين بخش مشاهد  نرم

اصالح گروهي ركوردها، عدم كنترل اطالعات وارد شده به صورت موقـت قبـل از رويـت    

هايي ماننـد شـماره راهنمـا، شـماره       كاربر و تاييد نهايي و همچنين عدم كنترل خودكار داده

هــا جــزو   سيســتم، همــه ايــن ويژگــي ثبــت، شــماره آي. اس. بــي. ان. و غيــره وارد شــده بــه

هاي مثبت يك نرم افزار در قسمت ركوردها هستند. به عنوان مثال اگر امكان پيونـد   ويژگي

بين ركوردها وجود داشته باشد، برقراري ارتباط بين يك واحـد كتابشـناختي بـا واحـدهاي     

يه ادواري باشد، به عنوان مثـال هنگـامي كـه يـك نشـر      ديگر در مواردي مطلوب و مفيد مي

توان ارتباطي بين عناوين مختلـف ايـن نشـريه برقـرار كـرد.       چندين بار تغيير عنوان داده، مي

افزار ابتدا آنهـا را بـه صـورت موقـت      ها به نرمافزار بتواند پس از ورود داده همچنين اگر نرم

نـان  اي كه براي كاربر قابل رويت نباشد و سپس پـس از بررسـي و اطمي   ذخيره كند، به گونه

تـر كمـك خواهـد كـرد.       تاييد نهايي شود تا قابل رويت براي كاربر باشـد بـه بازيـابي دقيـق    

افزار پند وجـود دارد ايـن اسـت     همچنين يك ضعف اساسي كه در قسمت ركوردها در نرم

توانند ركورد را حذف و يا تغيير  كه بعد از ثبت يك ركورد، كتابداران واحدهاي ديگر مي
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ت دسترسي به ركوردهاي مختلف براي كتابدار وجود نـدارد كـه ايـن    دهند و هيچ محدودي

توانند خواسته يـا ناخواسـته يـك     باشد، زيرا كتابداران واحدهاي مختلف مي يك ضعف مي

  افزار حذف يا تغيير دهند، بدون اينكه كسي متوجه شود. ركورد كتاب را در نرم

مـارك نوشـته    ند كه بر پايـه اسـتاندارد  كنافزارها ادعا ميبا توجه به اينكه همه اين نرم

افزارهـا بـا اسـتفاده از ايـن اسـتاندارد،       پژوهش حاضر براي بررسي اين نرماند، بنابراين،   شده

ابتدا به شناسايي فيلدهاي شـاخص، بـر پايـه فيلـدهاي اجبـاري و در عـين حـال پـر مصـرف          

در سـايت     A summary of commonly used Marc21 fieldsمـارك پرداختـه كـه از    

گرفته شده است، در گام بعـد فيلـدهاي پرتكـرار درجـه اول و درجـه دوم       ١كتابخانه كنگره

افـزار و نظـرات كتابـداران مشـخص       با بررسي اوليه و مشاهده فيلدهاي نـرم  استخراج شدند.

انـد. نتـايج     افزارهاي مورد بررسي هيچ يك استاندارد مارك را كامل رعايت نكرده شد، نرم

 ٣٠/٢٨افـزار سـيماد     درصد، نرم ٣٥/٢٧افزار پند   دهد كه در اين بخش، نرم  نشان مي١جدول

 ٣/٢٨افـزار مـاوا     درصـد، نـرم   ٨٤/٣افـزار تهـران     درصد، نـرم  ٤٢/٢٢افزار پروان   درصد، نرم

  درصد در وضعيت مطلوبي قرار دارند.

زارهـا وجـود دارد   اف  هايي كه در صفحه ورود اطالعات در نرم  از نظر كتابداران ضعف

افزارهاي مورد ارزيابي، صفحه ورود اطالعات از پيش طراحـي   عبارت است از: در همه نرم

كـه امكـان صـفحه ورود اطالعـات       تواند آن را تغيير دهد. در حـالي  شده است و كاربر نمي

پـذيري ورود   هـاي كـاربر بـه انعطـاف     توسط مسئوالن فني كتابخانه و مطابقت آن با خواسته

هـاي    افزار هاي صفحه ورود اطالعات نرم پذيري يكي از ويژگي افزايد. انعطاف اطالعات مي

نويسـان   ا و فهرسـت ه اي است، يعني توانايي ايجاد، حذف، تغيير فيلدها كه كتابخانه كتابخانه

سـازي   خودشان به راحتي بتوانند فيلـدها را اضـافه يـا تغييـر دهنـد. بـا توجـه بـه بحـث غنـي          

ــده،        ــدرجات، چكي ــت من ــردن فهرس ــافه ك ــثال اض ــناختي م ــاي كتابش ــات ركورده اطالع

پذيري صفحه ورود اطالعات در ايجاد فيلدها الزامي است. مانند دارا بودن راهنماي  انعطاف

                                                                                                                   
1. https://www.loc.gov/marc/umb/um07to10.html 
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گـذاري بـين فيلـدها بـه طـور خودكـار.        ورود اطالعات، امكان عالئـم نقطـه   در حين١فوري

افزارهاي تهران، پند، پروان، در هنگام ورود اطالعـات امكـان    همچنين از نظر كتابداران نرم

هاي مهم در صفحه ورود اطالعات، امكان اعالن  اعالن خطاها وجود ندارد. يكي از ويژگي

ت اسـت، مـثال اگـر شـماره مـدرك تكـراري يـا اطالعـات         خطاها و اشتباه در ورود اطالعا

ركوردها مشابه باشد، بالفاصله در هنگام ورود خطاها را اعـالم كنـد و همچنـين الزم اسـت     

افزار راهنماي فـوري در   اي است، نشان دهد. همچنين در اين نرم نوع خطا را كه از چه ناحيه

داشتن راهنماي فوري از امتيازهـاي  كه   قسمت صفحه ورود اطالعات وجود ندارد، در حالي

تـوان بـه جـاي راهنمـاي آفاليـن يـا تمـاس         صفحه ورود اطالعات است. در اين قسمت مـي 

  تلفني، از راهنماي الكترونيكي يا آنالين استفاده كرد. 

افزارهـا يـا     نشان داد كه در بخش پايگاه مستند، يا پايگاه مستند در نـرم  ٢نتايج جدول 

ه است مانند نرم افزار پند و پـروان، يـا اينكـه اگـر تعريـف و طراحـي       تعريف و طراحي نشد

شده بيشتر به صورت يك بانك واژگـان اسـت، و بـه صـورت اسـتاندارد نيسـت. بنـابراين،        

اي و پيوند  افزار كتابخانه امكان ايجاد ارتباط بين مستندات مشاهير، تنالگان و موضوع در نرم

اند  هاي مستند دچار نابساماني شده رسد پايگاه ه نظر ميدروني براي ارجاعات وجود ندارد. ب

ها وجود دارد و امكان ضبط ماخذ هر شناسه  و همچنين امكان خطاي تكراري بودن در داده

اي  هـاي كتابخانـه    افـزار  ها وجود ندارد. اين بخش بـراي نـرم   و هر عنوان مستند در اين پايگاه

هاي جانبي (يا بـه قـول     وزي بايد توان ايجاد پايگاهافزارهاي امر بسيار حائز اهميت است. نرم

هـا از نظـر     هـاي پايـه) را داشـته باشـند. ايـن پايگـاه        افزارنويسان، جدول افزار و نرم برخي نرم

سـويه ولـي ارگانيـك دارنـد،      ساختاري كامال مستقل هستند، ليكن با يكديگر ارتباطي يـك 

هـايي را بـه بانـك كتابشـناختي وارد كـرد، ولـي        يعني اوال، بايد بتوان از بانك مسـتند، داده 

هاي كتابشناسي با همه اجزاي پايگاه   پذير نيست. و دوما، بايد ارتباط پايگاه  عكس آن امكان

مستند برقرار باشد و از اين پايگـاه تنهـا بـه گـرفتن واژه و تايـپ آن در كاربرگـه اطالعـات        

                                                                                                                   
1. online help 
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هــاي   تندها در جسـتجوي از پايگــاه كتابشناسـي اثــر اكتفـا نشــده باشــد، بلكـه ارجاعــات مســ   

  ).١٣٩١كتابشناسي نقش موثري داشته باشند (امامي، 

افزارهايي هم كـه بـه ظـاهر پايگـاه      از نظر كتابداران، نرمدهد كه   نشان مي ٢نتايج جدول

هاي مستند يا ارجـاعي (در ورود اطالعـات)، بسـيار ضـعيف      مستند دارند، در استفاده از پايگاه

شـود كـه از بـين      تـر بـه نتـايج حاصـل از پـژوهش، مشـاهده مـي         با نگاهي دقيق اند. عمل كرده

هـاي افـزوده و    هاي پايگاه مستند، ويژگي امكان پيوند فعال فيلدهاي سرشناسـه، شناسـه    ويژگي

هاي فهرست مستند مشاهير و مولفان، اسامي موسسات و غيره تا سطح ارجاعـات   غيره با پايگاه

كه وجود ارجاعـات مختلـف     زارهاي مورد ارزيابي وجود ندارد. در حالياف  در هيچكدام از نرم

شـود. در هـر    افزارهـا محسـوب مـي    هاي اطالعات كتابشناختي از ضروريات اين نرم در سيستم

نـويس هنگـام تعيـين و درج مقـادير (محتـواي)       تعدادي فيلد وجود دارد كـه فهرسـت    ركورد،

هـاي پايـه اسـتفاده     ام، عنوان يا موضوع) بايد از جدولفيلدهاي مربوط به عناصر كتابشناختي (ن

هـاي مـرتبط بـا داده مسـتند مـوردنظر خـود را بـا تمهيـداتي چنـد كـه در            كند، در واقع پيشـينه 

افزار فراهم شده است، فراخواني نموده و كد و يا شماره آن را در فيلـدهاي يـاد شـده وارد     نرم

كننـده   هـاي مسـتند تـامين    در دسـت تهيـه و پيشـينه   نمايد. بدين ترتيـب پيشـينه كتابشـناختي     مي

  ). ١٣٩١يابند (امامي،  محتواي برخي از فيلدهاي آن پيشينه به يكديگر پيوند مي

ــراي ايجــاد يكدســتي داده ــا اســتفاده از    ب ــد موضــوع (ب هــا در فيلــدها، بخصــوص فيل

ر و مولفـان)،  هاي موضوعي)، فيلد نام پديدآور (با استفاده از فهرست مستند مشاهي سرعنوان

فيلد نام پديدآور (با استفاده از فهرست مستند مشاهير و مولفان)، پديدآور تنالگان (فهرست 

هـا اسـتفاده شـود.     هاي دولتـي) و غيـره الزم اسـت از ايـن پايگـاه      مستند موسسات و سازمان

هاي پايگاه مستند، قابل مـرور و قابـل جسـتجو بـودن آن اسـت. در        همچنين يكي از ويژگي

اليكه براي دسترسي به پايگاه مستند با يك كليك بـر روي بانـك مسـتندات بايـد امكـان      ح

جستجو در مستندات موضوع، نام، عنوان و غيره برقرار باشد. همچنـين امكـان فيلتـر كـردن     

هـاي موضـوعي كتابخانـه ملـي ايـران،        هاي جداگانـه بـراي اسـامي مسـتند و سـرعنوان       نمايه

هــاي پزشــكي بايــد وجــود داشــته باشــد كــه در هيچكــدام از    نكتابخانــه كنگــره و ســرعنوا

  افزارها به آن توجه نشده است.  نرم
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اي  افزارهـاي كتابخانـه   هاي پژوهش نشان داد كه در مجموع ميزان مطلوبيـت نـرم   يافته

از بـين سـه شـاخص    زير پنجاه درصد اسـت.  مورد بررسي به لحاظ مديريت ورود اطالعات 

ابشناختي، پايگاه مستند، پايگاه موجودي)، كتابداران بيشترين ميزان مورد بررسي (پايگاه كت

افـزار  به جز نرم  اند، هاي مربوط به شاخص پايگاه موجودي كسب نموده رضايت را از مولفه

 درصد، بيشترين امتياز را از قسمت پايگاه كتابشناختي كسب نموده است، ٥/٢٣پروان كه با 

هاي مربوط به شاخص پايگـاه مسـتند كـه نـرم     قسمت مولفهو كمترين ميزان رضايت را در  

 ٥٦/١٤افـزار تهـران بـا     افزار پروان با صفر درصد، نـرم  درصد، نرم ١٧/٢افزار پند و سيماد با 

  اند.   درصد  كمترين امتياز را كسب كرده ٢٩/٣٢افزار ماوا با  درصد و نرم

ارهاي تدوين شده در برطرف افز به طور كلي نظرسنجي از كتابداران نشان داد كه نرم

اي   افزارهـاي كتابخانـه   هنوز بديهيات در نـرم اند و  كردن انتظار كتابداران ضعيف عمل كرده

نـرم افـزار فعـال     ٥از ها نشان داد  اند. همانطور كه يافته سازماني حل نشده طراحي شده درون

انداردي غيرقابـل  ها يك اصـل و اسـت   در بخش مستندسازي، كه براي كتابخانه  بررسي شده،

انـد. همچنـين در قسـمت     افزارها به اين قسـمت تـوجهي نكـرده    كنار گذاشتن است، اين نرم

پـذيري صـفحه ورود    هـاي ورود اطالعـات، انعطـاف    پايگاه اطالعات كتابشناختي در بخـش 

اطالعات، داشتن راهنماي فـوري هنگـام ورود اطالعـات و داشـتن فيلـدهاي كـافي و غيـره        

سازماني توجه را جلـب مـي   افزارهاي درون و نكته مهمي كه در همه نرم دچار ضعف هستند

ــرم   ــن ن ــن اســت كــه اي ــد اي ــراداده كن ــد ف ــا از بع ــه  افزاره ــي  هــاي اســتاندارد كتابخان اي حت

اي ماننـد مـارك هـم ضـعف دارنـد؛ لـيكن بـا پيشـرفت فنـاوري و            استانداردهاي كهنه شده

شدن فرايند سازماندهي مدارك موجود، نيـاز بـه   تر  ها و پيچيده  افزايش و تنوع انواع مدرك

  ها احساس خواهد شد. افزار كاراتري در مديريت منابع كتابخانه نرم

هـاي انـدك     شود كه با توجه به زمينه  هاي پژوهش حاضر پيشنهاد مي با در نظر گرفتن يافته 

قـرار گيـرد و    افزارهـا  بودن رضايت كتابداران، اين بخـش مـورد توجـه طراحـان و مسـئوالن نـرم      

افـزار فـراهم شـود.      هاي ارتقـاء نـرم    نسبت به رفع عوامل نارضايتي اقدام و يا اگر امكان دارد زمينه

افزار، به اين بخش و اسـتانداردهاي مربـوط بـه     شود كه در هنگام طراحي نرم  همچنين پيشنهاد مي

    د.  اين بخش توجه كافي صورت پذيرد تا هزينه، زمان، و انرژي به هدر نرو
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