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  چکیده
اي کـد منبـع     افزار جامع کتابخانـه   هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مطرح در رابط کاربري نرم هدف:
  باشد.  آذرخش، کاوش و نوسا از دیدگاه کتابداران می  افزارهاي پارس  باز کوها و نرم
اي ایـن پـژوهش   بـراي اجـر   پژوهش حاضر پژوهشی کاربردي است که به روش پیمایشی انجام شده است. شناسی:  روش

ـاپور  يجنـد در دانشـگاه علـوم پزشـکی     موردمطالعهافزارهاي   هاي کاربري نرم  کتابدارانی که با رابط 131از طریق سرشماري تعداد   ش
ـنا بودنـد،              ـیراز و کتابخانـه عمـومی شـهرك بعثـت ماهشـهر آش اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهـواز، دانشـگاه علـوم پزشـکی ش

  آوري اطالعات استفاده شد.  پرسشنامه کوییس با اعمال تغییرات مورد نیاز جهت جمعمشخص گردید. از 
عامل راهنما که در  جز به( موردمطالعهافزارهاي   هاي کاربري نرم  ها نشان داد که وضعیت عوامل مطرح در رابط  یافته ها:  یافته

ـامی        ـایت مشـخص شـد در تم وضعیت ضعیف قرار داشت) از دید کتابداران در وضعیت متوسطی قرار دارند. در بررسـی میـزان رض
ـین            نرم ـاوت ب ـین تف ـا اسـت. همچن ـایت مربـوط بـه عامـل راهنم افزارها بیشترین رضایت مربوط به صفحه نمایش و کمترین میزان رض

  دار بوده است.  افزارها در عامل صفحه نمایش معنی  هاي کاربري نرم  کننده از رابط  استفاده هاي کتابداران  دیدگاه
ـه از دیـد کتابـداران ایـن       افزارهاي پارس  هاي کاربري نرم  بررسی رابط گیري:  نتیجه آذرخش، کاوش، کوها و نوسا نشان داد ک

  اند به طراحان در طراحی رابط کاربري کاربرپسندتر کمک نماید.تو  افزارها داراي چه نقاط ضعفی هستند. همین امر می  نرم
  آذرخش، کاوش، کوها، نوسا، رهیافت کاربرمداري.  افزار کد منبع باز، رابط کاربري، پارس  : نرمها  کلیدواژه
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 مقدمه
ذخیـره و بازیـابی اطّالعـات در     منظـور  بـه اي   افزارهـاي کتابخانـه    امروزه استفاده از نرم

اي   تصـور کتابخانـه   کـه  يطـور  بـه رسانی امري انکارناپذیر اسـت؛    ها و مراکز اطّالع  کتابخانه
هـا بـه     هـا و ورود آن   افـزار مشـکل اسـت. گسـترش روزافـزون اسـتفاده از فنـاوري         بدون نرم
اي   هـاي تـازه    ه در کتابخانـه افـق  افزارها باعث شده کـ   هاي مربوط به نرم  ها و قابلیت  کتابخانه

تهیـه و   درواقعها در معرض تغییرات و تحوالت بسیاري قرار گیرند.   گشوده شود و کتابخانه
سازي، سازماندهی   نگهداري و مجموعه ي نهیدرزماي گامی مهم   افزارهاي کتابخانه  تولید نرم

ساختن اطّالعات بوده و باعث شـده اسـت   پذیر   ي اطّالعات و دسترس  منابع اطّالعاتی، اشاعه
بـه بیـانی دیگـر     .افزارها صورت گیـرد   ي اطّالعات از طریق همین نرم  تا بخش مهمی از ارائه

اسـت،    رو ساخته  ها و مسائل جدي روبه  ها را با چالش  اي، کتابخانه  افزارهاي کتابخانه  رشد نرم
کننـدگان    اسـتفاده  يزود بـه ن تحوالت پیش نرونـد  ها همگام با ای  که اگر کتابخانه يا گونه به

 از برخـی  حاضـر  حـال  در ماننـد.   ي خـدمات بـاز مـی     دهنـد و از ارائـه    خود را از دست مـی 

یلـی  دال یکـی از  .شـوند   مـی  انجام ،دشدهیتول افزارهاي  نرم کمک به اي  هاي کتابخانه  فعالیت
هـاي دیجیتـالی     اي بـراي ایجـاد کتابخانـه     شالودهسازد این است که   هم میرا م افزارها  که نرم
 باشند.  می

 بسـا  چـه افـزار مناسـب بـراي کتابخانـه نیـاز بـه بینشـی عمیـق دارد.           یـافتن نـرم   رو نیازا



   
  
 

 

منبع باز کوها و  افزار جامع کد  نرم يکاربر يها  رابط ییکارا یقیتطب یبررس
 97کتابداران دگاهیآذرخش، کاوش و نوسا از د  پارس يافزارها  نرم

 ریعم  کعب دهیفر /کیزهرا چال /یمیعظ دکترمحمد حسن /یکوکب یدکتر مرتض

افزاري جهت اسـتفاده    هایی که بدون داشتن دیدگاهی درست، دست به انتخاب نرم  کتابخانه
افـزار تهیـه شـده      انـد کـه نـرم     بـه ایـن نتیجـه رسـیده    ي راه   ي خود زده و در میانه  در کتابخانه

بودجه،  ازلحاظ يریناپذ جبرانمتناسب با نیاز کتابخانه نیست؛ که باعث وارد شدن خسارات 
  شود.  زمان، نیروي کاري و مسائلی از این قبیل می

کـه در محـیط    گـردد  یبرمـ  1980ي   اي بـه اواخـر دهـه     افزارهاي کتابخانـه   طراحی نرم
و نظیـر   5، پـرل 4، کوییـک بیسـیک  3، کوبـول 2هایی چون پاسـکال   و با استفاده از زبان 1داس
  ).1385گرفت (فتاحی و پریرخ،   ها انجام می  آن

افزارهایی طراحـی    اي تالش کردند تا نرم  افزارهاي کتابخانه  طرّاحان نرم 1998در سال 
 يهرکجـا از  یسـادگ  بـه بتواند  یهرکسکنند که از قابلیت استفاده در وب برخوردار باشد و 

افزارهـاي    ها دسترسی داشته باشد. بدین ترتیب نرم  ها به فهرست کتابخانه  آن ي لهیوس بهجهان 
هـاي بیشـتري برخـوردار      اي مبتنی بر وب وارد بازار شدند که از امکانات و قابلیـت   کتابخانه

  ).1385بودند (فتاحی و پریرخ، 
 و تولید شد و به سمتی پیش رفت که 6افزارهاي کد منبع باز  این امر منجر به ایجاد نرم

هـایی کـه در مقایسـه بـا       هـا و قابلیـت    بـه دلیـل برخـی از ویژگـی     افزارهـا   نـرم  ایـن  گسترش
  د.گردن اي  کتابخانه افزارهاي  بحث نرم در تحولی افزارهاي تجاري داشتند، باعث ایجاد  نرم

بـه خـود جلـب کـرد      1998مندان بـه رایانـه را از سـال      افزار کد منبع باز نظر عالقه  نرم
 هستند افزارهایی  نرم درواقع باز منبع کد افزارهاي  ). نرم2009، 9و بلیک 8، کورمک7(رنسم

کـه    ایـن  تـر   شاید مهم و دهند  می افزار  نرم تغییري را در هرگونه ي  کاربران خود اجازه به که
 را هـا   آن تـوان   مـی  که يطور به کنند  نمی دریافت اي  هزینه استفاده براي افزارها  نرم گونه  این
 افزارهـا   نـرم  ایـن  از اسـتفاده  بابـت  اگـر  حتّـی  کـرد.  دریافـت  اینترنـت  از رایگان صورت به

                                                                                                                   
1 DOS 
2 Pascal 
3 Cobol 
4 Quick Basic 
5 Perl 
6 Open Source Software 
7 Ransom 
8 Cormack 
9 Blake 
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پـایین و   افزارهـاي تجـاري    هزینه در برابر خرید و اسـتفاده از نـرم   این شود دریافت يا نهیهز
 را هـا  آن تـوان   مـی  شـوند،   می اشکاالتی دچار افزارها  نرم این که یزمانبود.  خواهد صرفه  به

 قرار همگان اختیار در اینترنت از طریق افزار را  ي نرم  ي ویرایش شده  و نسخه نمود ویرایش

 کـاربران  و هسـتند  تـر  باصـرفه  تجـاري  محصـوالت  از بـاز  کـد منبـع   هـاي   برنامـه  داد. ایـن 

نمایند (خوانساري و ربیعی،  استفاده ها  آن کاربردهاي و خدمات از توانند  می نیز نامحدودي
افزارهـاي تجـاري کـه      توانند جایگزینی باشند براي نـرم   افزارهاي کد منبع باز می  نرم .)1384

ها بـر اسـاس نیازهـاي خـاص دشـوار اسـت (عباسـی،          و سفارشی کردن آن اند گرانمعموالً 
1384.(  

تجـاري، کـد منبـع را معمـوالً در اختیـار افـراد دیگـر قـرار         افزارهاي اختصاصی یا   نرم
گونـه    در ایـن  درواقـع کننـد.    تجاري محافظت می -اسرار صنعتی  عنوان بهدهند و از آن   نمی
افـزار را دارد کـه مـانع      افزارها معموالً شـخص یـا شـرکتی حـق انحصـاري بـر روي نـرم         نرم

شـود    افـزار مـی    اصـالح، مطالعـه و بررسـی نـرم    افزار، کپی،   دسترسی عمومی به کد منبع نرم
  ).1384(خوانساري و ربیعی، 

نقش اصلی را در تعامل کاربر و نظام اطّالعـاتی   1رابط کاربرياز سویی دیگر مبحث 
بر عهده دارد، به همین دلیل از اهمیت زیادي در امر ارائـه خـدمات بـه کـاربران برخـوردار      

ارتباط با محیط نظام، نیازمند محیطی است کـه ارتبـاط    است. ایجاد دسترسی و برقرار کردن
نام دارد که تنها بخشـی از یـک نظـام     "رابط کاربري"ثمربخشی را ایجاد نماید. این محیط 
بینـد و بـا آن سـروکار دارد. رابـط کـاربري یـک نظـام          اطّالعاتی است که کاربر آن را مـی 

ي سـاختار    دهنده  ي طرّاح و نشان  و اندیشهدهنده فکر   حائز اهمیت است که انتقال جهت ازآن
ي اطّالعات است. لذا بررسـی رابـط     پذیرکننده  و ارتباط اطّالعات موجود در نظام و دسترس

  تواند براي کتابداران و کاربران کتابخانه مهم باشد.  افزارها می  کاربري در نرم
باز موضوع نسـبتاً جدیـدي    افزارهاي کد منبع  با در نظر گرفتن این امر که موضوع نرم

در کشور ما است، چالشی که وجود دارد این است که شـماري از کتابـداران و متخصصـان    
افزارهاي کد منبـع بـاز هسـتند. همچنـین       نرم ي نهیدرزمرسانی فاقد آگاهی و تخصص   اطّالع

قـرار نگرفتـه و    موردمطالعـه طـور خـاص     افزارهاي کد منبع باز به  عامل رابط کاربري در نرم

                                                                                                                   
1 Interface 



   
  
 

 

افزار جامع کد منبع باز کوها و   نرم يکاربر يها  رابط ییکارا یقیتطب یبررس
 99کتابداران دگاهیآذرخش، کاوش و نوسا از د  پارس يافزارها  نرم

 ریعم  کعب دهیفر /کیزهرا چال /یمیعظ دکترمحمد حسن /یکوکب یدکتر مرتض

بازیـابی اطّالعـات بـه     ي نهیدرزمافزارها   گونه نرم  مشخّص نشده که عملکرد این بخش از این
هـا و تشـابهاتی     افزارهاي کد منبع باز چه تفـاوت   چه صورت است و بخش رابط کاربري نرم

 ضـرورت  هبـ  تـوان   می ذکرشدهافزارهاي تجاري دارد. با توجه به مطالب   در این زمینه با نرم

تجـاري در   افزارهـاي   نـرم  بـا  ها  ي آن  مقایسه و باز منبع کد افزارهاي  نرم ي  مسأله به پرداختن
  .نمود اشاره ها  قسمت رابط کاربري آن

بررسی عوامل مطرح (شامل صفحه نمایش، واژگان هدف انجام این پژوهش  رو نیازا
هـا) در رابـط     سـایر امکانـات و قابلیـت   ها، چگونگی کار بـا رابـط کـاربري، راهنمـا و       و پیام

اي تحـت وب    افزارهاي کتابخانـه   اي کوها و نرم  افزار جامع کد منبع باز کتابخانه  نرم کاربري
  باشد.  آذرخش، نوسا و کاوش از منظر کاربرمداري می  پارس

  شناسی پژوهش  روش
. انجـام شـده اسـت    پیمایشـی  پژوهشـی کـاربردي اسـت کـه بـه روش      حاضر پژوهش

افزارهـا بودنـد، تشـکیل      هایی که در تعامل با این نـرم   ي پژوهش را کتابداران دانشگاه  جامعه
افزارهـاي    دهند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه کوهـا در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز، نـرم            می
افزار کاوش در ماهشهر مورد بررسی قرار   هاي اهواز و نرم  آذرخش و نوسا در دانشگاه  پارس
افزارها بودند بـا اسـتفاده     ي کتابدارانی که در تعامل با این نرم  د. از این رو تعداد جامعهگرفتن

ها پرسشنامه بود که   تعیین گردید. ابزار گردآوري دادهنفر)  131(تعداد از روش سرشماري 
ــط کــاربري هســتند، طرّاحــی گردیــد.    بــر اســاس نکــات و عناصــري کــه در ارتبــاط بــا راب

که ابزار معتبري بـراي سـنجش    1ي استاندارد کوییس  ي پرسشنامه  بر پایه ادشدهیي   پرسشنامه
) ایجـاد گردیـد و   1998، 2باشـد (نـرمن    هاي اطّالعـاتی مـی    رضایت کاربران از تعامل با نظام

هـاي    ي وضـعیت رابـط کـاربري و مؤلفـه      شامل سؤاالتی است که دیدگاه کاربران را درباره
  سنجد.  اي مورد بررسی، میافزاره  حائز اهمیت نرم

جمـع  پرسشـنامه   110کتابدار توزیع گردید. از مجموع این تعـداد،   131پرسشنامه بین 
نـرخ  هاي آماري مورد استفاده قرار گرفتند. همـین امـر     ها در تحلیل  که تمامی آن شد آوري

 بـراي تعیـین روایـی، پرسشـنامه بـین اعضـاء      . دهـد   درصـدي را نشـان مـی    6/84پاسخگویی 
                                                                                                                   
1 QUIS Questionnaire 
2 Norman 
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شناسی دانشگاه شهید چمـران    و دانشجویان دکتري گروه علم اطّالعات و دانش یعلم ئتیه
آوري،   توزیـع و پـس از جمـع   اي بودنـد،    افزارهاي کتابخانه  که متخصص در زمینه نرماهواز 

پایـایی ایـن پرسشـنامه قـبالً     ي نهـایی منظـور گردیـد.      پیشنهادهاي آنان در تدوین پرسشنامه
مورد سنجش قـرار گرفتـه اسـت، امـا پژوهشـگر       )1385ساز،   ري دیگر (زرهتوسط پژوهشگ

هـا    آوري کـل داده   براي اعتبار بیشتر این پژوهش بار دیگر پایایی پرسشنامه را پـس از جمـع  
درصد بوده است. این امر  2/83دست آمده   به گیري قرار داد که آلفاي کرونباخ  مورد اندازه

 از در نهایـت  باشـد.   که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار مـی ي این است   دهنده  نشان
اي مستقل)، تحلیـل واریـانس آنـوا و      اي و تی دو نمونه  هاي آزمون تی (تی تک نمونه  روش
  ها استفاده شد.   به منظور تحلیل داده عاملی

  هاي پژوهش  پرسش
  خ داده شود:هاي زیر پاس  در پژوهش حاضر سعی بر این شد که به پرسش

هـاي کـاربري     هاي مربـوط بـه رابـط     . از دیدگاه کتابداران وضعیت هر یک از عامل1
ها، چگونگی کار با رابط کاربري، راهنما و سـایر امکانـات و     (صفحه نمایش، واژگان و پیام

 آذرخش، کاوش، کوها و نوسا چگونه است؟  افزارهاي پارس  ها) نرم  قابلیت
آذرخش، کاوش،   افزارهاي پارس  هاي کاربري نرم  بداران از رابطرضایت کتا زانیم .2

 کوها و نوسا چگونه است؟
هاي کـاربري    هاي کتابداران استفاده کننده از رابط  . آیا تفاوت معناداري بین دیدگاه3
هـاي مطـرح در رابـط کـاربري       آذرخش، کـاوش و نوسـا از منظـر عامـل      افزار پارس  سه نرم

هـا) بـا     ها، چگونگی کار، راهنمـا و سـایر امکانـات و قابلیـت      اژگان و پیام(صفحه نمایش، و
  ؟1افزار کوها وجود دارد  نرم

هـاي علـم     هاي کتابداران تحصـیل کـرده در رشـته     . آیا تفاوت معناداري بین دیدگاه4
افـزار    هـاي کـاربري سـه نـرم      ها از منظر تعامل بـا رابـط    شناسی و سایر رشته  اطالعات و دانش

  افزار کوها وجود دارد؟  آذرخش، کاوش و نوسا با نرم  پارس

                                                                                                                   
1 طور جداگانـه    ها جهت انجام تحلیل بهتر تجزیه شده و هر کدام از عوامل مربوط به رابط کاربري به  در قسمت یافته 3سؤال  
 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
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هاي کتابـداران داراي مـدارك تحصـیلی متفـاوت       . آیا تفاوت معناداري بین دیدگاه5
هـاي کـاربري سـه      (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) از منظر تعامل بـا رابـط  

 افزار کوها وجود دارد؟  مآذرخش، کاوش و نوسا با نر  افزار پارس  نرم
. آیا تفاوت معناداري بین میزان رضایت کتابداران با سابقه کاري متفاوت و اسـتفاده  6

آذرخـش، کـاوش و نوسـا بـا میـزان رضـایت         افزار پارس  هاي کاربري سه نرم  کننده از رابط  
 ود دارد؟ کننده از رابط کاربري کوها وج  کتابداران با سابقه کاري متفاوت و استفاده

. آیا تفاوت معناداري بین میزان رضایت کتابـداران داراي سـابقه کـاري متفـاوت بـا      7
آذرخش، کاوش و نوسـا بـا     افزار پارس  هاي کاربري سه نرم  کننده از رابط  افزار و استفاده  نرم

ابـط  کننـده از ر   افـزار و اسـتفاده    میزان رضایت کتابداران داراي سابقه کاري متفاوت بـا نـرم  
  افزار کوها وجود دارد؟  نرم کاربري

  ها  بحث و یافته
هـاي کـاربري     هاي مربـوط بـه رابـط     . از دیدگاه کتابداران وضعیت هر یک از عامل1

 آذرخش، کاوش، کوها و نوسا چگونه است؟  افزارهاي پارس  نرم
 دست آمده و مشخص نمـودن وضـعیت    هاي به  در این سؤال براي تعیین سطح میانگین

تـا   1ي میـانگین    افزارها به این صورت عمل شد: محدوده  هاي کاربري نرم  هر عامل در رابط
» متوسـط «بیانگر وضـعیت   67/3تا  34/2ي میانگین   ، محدوده»ضعیف«بیانگر وضعیت  33/2

طور کلی، در این پرسش دیدگاه   به ».خوب«بیانگر وضعیت  5تا  68/3ي میانگین   و محدوده
و  افزارها، احساس آنان (سردرگمی یا عدم سردرگمی  اجع به سهولت کار با نرمکتابداران ر

ــرم   ــا عــدم خســتگی) در هنگــام اســتفاده از ن ــا  خســتگی ی ــ افزاره ــزان انعط ــذیري   افو می   پ
ي این امـر بـود کـه واکـنش       دهنده  در مجموع نتایج این پرسش نشانافزارها پرسیده شد.   نرم

افزارهـاي مـورد مطالعـه از لحـاظ کیفـی در        هاي کاربري نـرم   طکلی کتابداران نسبت به راب
هـاي کمتـري     افزارهاي کاوش و نوسـا داراي میـانگین    ي متوسط قرار دارد. البته نرم  محدوده

ي   انـد هرچنـد از لحـاظ کیفـی همـه       آذرخـش و کوهـا بـوده     افزارهـاي پـارس    نسبت بـه نـرم  
  گیرند.  ي متوسط قرار می  افزارها در محدوده  نرم



   
  
  

 

 102 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

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

  افزارهاي مورد مطالعه  هاي کاربري نرم  هاي مربوط به رابط  : بررسی وضعیت هر یک از عامل1جدول 
افزار و   نرم

 هاي  شاخص
  آماري
  عوامل
 رضایت

 نوسا کوها کاوش آذرخش  پارس

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین تعداد
انحراف 
 معیار

 میانگین تعداد
انحراف 
 معیار

 میانگین تعداد
انحراف 
 معیار

 تعداد

واکنش کلی 
کتابداران نسبت 
  به رابط کاربري

24/3 32/0 44  85/2 25/0 4 47/3 50/0 54 80/2 4/0 8 

ي نمایش   صفحه
 رابط کاربري

57/3 41/0 44 52/3 43/0 4 67/3 33/0 54 80/2 65/0 8 

واژگان و 
هاي رابط   پیام

 کاربري

11/3 57/0 44 78/2 29/0 4 42/3 68/0 54 76/2 2/0 8 

چگونگی کار با 
 رابط کاربري

15/3 60/0 44 14/3 45/0 4 96/2 49/0 54 78/2 22/0 8 

راهنماي رابط 
 کاربري

68/2 56/0 44 75/2 53/0 4 88/2 57/0 54 94/1 48/0 8 

  سایر امکانات و 
هاي رابط   قابلیت

 کاربري

54/3 52/0 44 33/3 49/0 4 68/3 43/0 54 72/2 29/0 8 

  
آذرخش، کـاوش،    افزارهاي پارس  هاي کاربري نرم  میزان رضایت کتابداران از رابط.2

 کوها و نوسا چگونه است؟
 اي اسـتفاده شـد، نسـبت خـاص      گزینـه  5براي پاسخ به این پرسش، از طیـف لیکـرت   

، میانگین فرضی با در نظر گرفته شد و سپس میانگین هر گروه 3(میانگین فرضی) در جامعه 
فزارهـاي مـورد مطالعـه    ا  هـاي کـاربري نـرم     جهت سنجش میزان رضایت کتابداران از رابـط 

  .مقایسه گردید
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هـاي    در این بخـش سـعی شـد میـزان رضـایت کتابـداران از عوامـل مطـرح در رابـط         
هـا،    افزارهاي مورد مطالعه (شـامل: رضـایت از صـفحه نمـایش، واژگـان و پیـام        کاربري نرم

نتایج ایـن   ها) سنجیده شود.  کاربري، راهنما و سایر امکانات و قابلیت چگونگی کار با رابط
   باشد:  طور کلی به صورت زیر می  به مشاهده کرد، این نتایج 2توان در جدول   پرسش را می
آذرخش، کاوش و کوهـا کمتـرین میـزان رضـایت مربـوط بـه         افزارهاي پارس  در نرم

یزان رضایت مربوط بـه صـفحه نمـایش بـوده اسـت. در      افزار و بیشترین م  عامل راهنماي نرم
راهنمـاي   بوده است ضمن اینکه عامل میزان رضایت کم 5هر در افزار نوسا   حالی که در نرم

 افزار کمترین میزان رضایت را داشته است.  رابط کاربري این نرم
تعامـل   توان گفت که کتابداران از  با در نظر گرفتن طیف تعریف شده در این باره می

آذرخش، کاوش و کوها در مجموع در حد متوسط   افزارهاي پارس  هاي کاربري نرم  با رابط
  افزار نوسا در حد پایین رضایت دارند.  کننده از نرم  و کتابداران استفاده

کنندگان از تعامل با   طور که پیش از این مطرح شد، تعیین میزان رضایت استفاده  همان
گونـه کـه     باشـد. همـان    هـا مـی    اي یکی از ابعاد مهـم تعیـین کـارایی آن نظـام      هاي رایانه  نظام

ي تعامـل انسـان بـا رایانـه، یکـی از معیارهـاي         ) و برخی از محققان حوزه1992( 1شنایدرمن
هـاي    قابل سنجش در یک رابط کاربري را تعیین میزان رضـایت کـاربران از تعامـل بـا نظـام     

هـا نیـز     هاي تعیین کـارایی رابـط کـاربري ایـن نظـام       ا یکی از روشدانند و آن ر  اي می  رایانه
  اند.  دانسته

آذرخـش، کـاوش     افزارهاي پارس  با توجه به رضایت متوسط کتابداران از تعامل با نرم
از دیـدگاه   افزارهـا   راحـان ایـن نـرم   افـزار نوسـا، ط    و کوها و رضایت پـایین از تعامـل بـا نـرم    

دارد که براي افزایش میزان رضایت   و آنان را وا می گردند  کننده آگاه می  داران استفادهکتاب
ها و نقاط ضعف اشاره شـده توسـط ایـن      افزارهاي خود به چالش  کننده و کارایی نرم  استفاده

   ها را برطرف نمایند.  افزارها، آن  هاي بعدي نرم  ها و ویرایش  گروه توجه نمایند و در نسخه

                                                                                                                   
1 Shneiderman 
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حظات صورت پذیرد، بدون شـک در آینـده شـاهد افـزایش رضـایت      چنانچه این مال
 افزارها خواهیم بود.  افزارهاي مورد مطالعه و کارایی نرم  کنندگان از تعامل با نرم  استفاده

افزارهاي   نرم کاربري هاي  رابط از کتابداران رضایت میزان جهت سنجش اي  نمونه تک تی آزمون : نتایج2جدول 
  مورد مطالعه

  هاي آماري  شاخص
  عوامل رضایت

 افزارهاي مورد مطالعه  به تفکیک نرم

 میانگین
انحراف 
 معیار

 درجه آزادي مقدار تی
سطح 
 داري  معنی

 آذرخش  پارس

  000/0  43  53/53 41/0 57/3 ي نمایش رابط کاربري  صفحه
  000/0  43  78/30 57/0 11/3 هاي رابط کاربري  واژگان و پیام

  000/0  43  03/30 60/0 15/3 رابط کاربري چگونگی کار با
  000/0  43  31/26 56/0 68/2 راهنماي رابط کاربري

  000/0  43  50/38 52/0 54/3 سایر امکانات رابط کاربري

 کاوش

  001/0  3  94/14 43/0 52/3 ي نمایش رابط کاربري  صفحه
  001/0  3  85/15 29/0 78/2 هاي رابط کاربري  واژگان و پیام

  001/0  3  01/12 45/0 14/3 چگونگی کار با رابط کاربري
  003/0  3  60/8 53/0 75/2 راهنماي رابط کاربري

  001/0  3  54/11 49/0 33/3 سایر امکانات رابط کاربري

 کوها

  000/0  53  77/74 33/0 68/3 ي نمایش رابط کاربري  صفحه
  000/0  53  08/32 68/0 42/3 هاي رابط کاربري  واژگان و پیام

  000/0  53  86/37 49/0 96/2 چگونگی کار با رابط کاربري
  000/0  53  43/31 57/0 88/2 راهنماي رابط کاربري

  000/0  53  09/54 43/0 67/3 سایر امکانات رابط کاربري

 نوسا

  000/0  7  05/11 65/0 80/2 ي نمایش رابط کاربري  صفحه
  000/0  7  89/32 2/0 76/2 هاي رابط کاربري  واژگان و پیام

  000/0  7  10/29 22/0 78/2 چگونگی کار با رابط کاربري
  000/0  7  78/8 48/0 94/1 راهنماي رابط کاربري

  000/0  7  40/21 29/0 72/2 سایر امکانات رابط کاربري
  

هـاي کتابـداران     به منظور مشخص کردن این امر که آیا تفاوت معناداري بین دیـدگاه 
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آذرخـش، کـاوش و نوسـا از منظـر       افـزار پـارس    هاي کاربري سه نـرم   رابطاستفاده کننده از 
ها، چگـونگی کـار، راهنمـا و      (صفحه نمایش، واژگان و پیام عوامل مطرح در رابط کاربري

افـزار کوهـا وجـود دارد، در ادامـه عوامـل رابـط کـاربري          با نـرم  ها)  سایر امکانات و قابلیت
  ار گرفتند.طور جداگانه مورد بررسی قر  به

هـاي    هـاي کتابـداران اسـتفاده کننـده از رابـط       . آیا تفاوت معناداري بـین دیـدگاه  3-1
آذرخـش، کـاوش و نوسـا از منظـر عامـل صـفحه نمـایش رابـط           افزار پارس  کاربري سه نرم
  افزار کوها وجود دارد؟  کاربري با نرم

ردید کـه نتـایج آن در   اي استفاده گ  از آزمون تی تک نمونه براي پاسخ به این پرسش
کـه در سـطح    شـود   هاي این جدول مشاهده می  دادهمشخص شده است. با توجه به  3جدول 
توان نتیجه گرفت که بین دیـدگاه    )، می002/0داري=   (سطح معنی 05/0داري کمتر از   معنی

نوسـا و   آذرخش، کـاوش و   افزار پارس  هاي کاربري سه نرم  کتابداران استفاده کننده از رابط
داري وجـود دارد. بـا     هـاي کـاربري، تفـاوت معنـی      کوها از منظر عامل صفحه نمایش رابـط 

افزار کوهـا،    توان گفت که کتابداران استفاده کننده از نرم  می 3هاي جدول   توجه به میانگین
افـزار دارنـد. ایـن نتیجـه       دیدگاه بهتري نسبت به عامل صفحه نمایش رابط کاربري ایـن نـرم  

افزار اسـتفاده شـده     تري که در این نرم  تر و متنوع  هاي جذاب  تواند در اثر استفاده از رنگ  یم
  افزار باشد.  است، و همچنین به دلیل سازماندهی مناسب مطالب در صفحه نمایش این نرم

 کاربري هاي  رابطداري تفاوت میان صفحه نمایش   معنی به سنجش مربوط اي  نمونه تک تی آزمون : نتایج3جدول 
  کوها با افزارهاي پکن  نرم

  ردیف
  عامل صفحه نمایش

  افزار  نرم
  میانگین

انحراف 
  معیار

 مقدار تی
درجه 
 آزادي

 داري  سطح معنی

  108  -50/2  25/6  53/41  1پکن  1
002/0  

  48/94  -52/2  03/4  05/44  کوها  2

  
                                                                                                                   
1 اي جدید به   آماري، جامعه هاي  افزار کاوش و نوسا و ایجاد مشکل در تحلیل  دهنده به نرم  ي پاسخ  با توجه به کم بودن جامعه 

افـزار    باشـد، ایجـاد شـد. حـروف اول نـام هـر نـرم         آذرخش، کاوش و نوسا می  افزار پارس  نام پکن که در واقع ترکیب سه نرم
دهد.  (پ.ك.ن) در کنار هم قرار گرفته و نام آن را تشکیل می  
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هـاي    از رابـط  کننـده  اسـتفاده هـاي کتابـداران     . آیا تفاوت معنـاداري بـین دیـدگاه   3-2
هـاي رابـط     آذرخش، کاوش و نوسا از منظر عامل واژگان و پیـام   افزار پارس  کاربري سه نرم
  افزار کوها وجود دارد؟  کاربري با نرم

اي استفاده گردید کـه نتـایج آن در     از آزمون تی تک نمونه براي پاسخ به این پرسش
کـه در سـطح    شـود   هاي این جدول مشاهده می  ادهدمشخص شده است. با توجه به  4جدول 
توان نتیجه گرفت که بین دیدگاه کتابداران اسـتفاده کننـده از     ، می05/0داري بیشتر از   معنی
کوها از منظر عامل واژگان  آذرخش، کاوش و نوسا با  افزارهاي پارس  هاي کاربري نرم  رابط
  گردد.  مشاهده نمیداري   هاي رابط کاربري، تفاوت معنی  و پیام

دهنده همـه    دهنده اشاره نمود. زیرا گروه پاسخ  توان به گروه پاسخ  از دالیل این امر می
ي   کتابدارانی بودند که به میزان زیادي با واژگان کتابداري و کامپیوتر (به دلیل ماهیت رشته

ارهـا مشـکلی را   افز  و در هنگـام کـار بـا نـرم    شناسـی) آشـنایی داشـته      علم اطالعات و دانش
هـاي مختلـف     دهنده را دانشـجویان رشـته    ي پاسخ  اگر جامعه که یدرحالاند،   احساس ننموده

هـاي تخصصـی کتابـداري داشـته       دادند، شاید به دلیل آشنایی کمـی کـه بـا واژه     تشکیل می
  خورد.  باشند، نتایج به صورتی دیگر رقم می

 هاي  هاي رابط  داري تفاوت بین واژگان و پیام  به سنجش معنی مربوط اي  نمونه تک تی آزمون : نتایج4جدول 
  کوها با افزارهاي پکن  نرم کاربري

  ردیف
عامل واژگان و 

  ها  پیام
  افزار  نرم

  میانگین
انحراف 
  معیار

 مقدار تی
درجه 
 آزادي

سطح 
 داري  معنی

  108  - 29/3  77/3  28/21  پکن  1
16/0  

  54/100  -28/3  80/4  24  کوها  2
هـاي    هـاي کتابـداران اسـتفاده کننـده از رابـط       آیا تفاوت معناداري بـین دیـدگاه  . 3-3

آذرخش، کاوش و نوسا از منظر عامـل چگـونگی کـار بـا رابـط        افزار پارس  کاربري سه نرم
  افزار کوها وجود دارد؟  کاربري با نرم
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 ریعم  کعب دهیفر /کیزهرا چال /یمیعظ دکترمحمد حسن /یکوکب یدکتر مرتض

اي استفاده گردید کـه نتـایج آن     براي پاسخ به این پرسش نیز از آزمون تی تک نمونه
کـه در   گـردد   هاي این جدول مشـاهده مـی    دادهمشخص شده است. با توجه به  5در جدول 
بین دیدگاه کتابداران اسـتفاده کننـده    توان نتیجه گرفت  ، می05/0ر از داري بیشت  سطح معنی
از منظـر عامـل   کوهـا  وسـا بـا   ناوش و کـ آذرخش،  ارسافزارهـاي پـ    هاي کاربري نرم  از رابط

  گردد.  داري مشاهده نمی  چگونگی کار با رابط کاربري، تفاوت معنی
توان به نوع گروه مورد پژوهش کـه کتابـداران     در تحلیل نتایج به دست آمده، باز می

اند کـه از روش آزمـون و     باشند، اشاره نمود. به این دلیل که بیشتر کتابداران اظهار نموده  می
توانـد بـر     اند. این امـر خـود مـی     هاي کاربري را فرا گرفته  نگی کار با رابطي چگو  خطا نحوه

هاي آموزشی،   ي طراحی، قراردادن دستنامه  نتایج تأثیرگذار باشد و توجه طراحان را به نحوه
  افزار جلب نماید.  ي نرم  هاي آموزشی قبل از ارائه  برگزاري کالس

 هاي  داري تفاوت میان چگونگی کار با رابط  به سنجش معنی مربوط اي  نمونه تک تی آزمون : نتایج5جدول 
  کوها با افزارهاي پکن  نرم کاربري

  ردیف
  عامل چگونگی کار

  
  افزار  نرم

انحراف   میانگین
  معیار

 داري  سطح معنی درجه آزادي مقدار تی

  108  42/1  95/3  73/21  پکن  1
26/0  

  86/106  43/1  43/3  72/20  کوها  2
  
هـاي    هـاي کتابـداران اسـتفاده کننـده از رابـط       آیا تفاوت معناداري بـین دیـدگاه   .3-4

آذرخش، کاوش و نوسا از منظر عامل راهنماي رابط کـاربري بـا     افزار پارس  کاربري سه نرم
  افزار کوها وجود دارد؟  نرم

مشـخص شـده    6گونه کـه در جـدول     اي، همان  با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه
)، 99/0داري=   (سـطح معنـی   05/0داري بیشـتر از    که در سطح معنی گردد  ست، مشاهده میا

افزارهاي   هاي کاربري نرم  بین دیدگاه کتابداران استفاده کننده از رابط ن نتیجه گرفتتوا  می
کوهـا از منظـر عامـل راهنمـاي رابـط کـاربري، تفـاوت         وسـا بـا  ناوش و کـ آذرخش،   ارسپ

  گردد.  مشاهده نمیداري   معنی
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گونـه کـه در     افزارهـا (همـان    شاید به این دلیل که راهنماي تمـامی نـرم   توان گفت  می
افزارهـا    ترین قسـمت مربـوط بـه نـرم      هاي قبلی مشخص شد) از دید کتابداران ضعیف  تحلیل

ین هاي ارائه شده در هر صفحه کم بوده، چنـ   بوده و به این دلیل که میزان کمک و راهنمایی
  اي حاصل شده است.  نتیجه

کاربري  هاي  داري تفاوت میان راهنماي رابط  به سنجش معنی مربوط اي  نمونه تک تی آزمون : نتایج6جدول 
  کوها با افزارهاي پکن  نرم

  ردیف
  عامل راهنما

  افزار  نرم
  میانگین

انحراف 
  معیار

 داري  سطح معنی درجه آزادي مقدار تی

  108  -72/2  24/4  07/18  پکن  1
99/0  

  97/107  -72/2  02/4  22/20  کوها  2

  
هـاي    هـاي کتابـداران اسـتفاده کننـده از رابـط       . آیا تفاوت معناداري بـین دیـدگاه  3-5

آذرخــش، کــاوش و نوســا از منظــر عامــل ســایر امکانــات و   افــزار پــارس  کــاربري ســه نــرم
  افزار کوها وجود دارد؟  هاي رابط کاربري با نرم  قابلیت

مشـاهده   7گونـه کـه در جـدول      اي، همـان   با توجه بـه نتـایج آزمـون تـی تـک نمونـه      
ان نتیجـه  تـو   )، مـی 09/0داري=   (سـطح معنـی   05/0داري بیشـتر از    ، در سـطح معنـی  شود  می

ــت  ــط    گرف ــده از راب ــتفاده کنن ــداران اس ــدگاه کتاب ــین دی ــرم    ب ــاربري ن ــاي ک ــاي   ه افزاره
هـاي رابـط     ا از منظـر عامـل سـایر امکانـات و قابلیـت     کوهـ  وسا باناوش و کآذرخش،   ارسپ

  گردد.  داري مشاهده نمی  کاربري، تفاوت معنی
هـا، مسـائلی چـون سـرعت پاسـخگویی، اتصـال بـه          در عامل سایر امکانـات و قابلیـت  

هـاي    هاي اطالعاتی دیگر، سـهولت تصـحیح اشـتباهات چـاپی و عبـارت       ها و بانک  کتابخانه
، نبـود  دیـ آ یبرمـ کـه از نتـایج    گونـه  همانباشد.   از این قبیل مطرح می وجو و مواردي  جست

تواند به دلیل عدم توجه مناسب طراحان به موارد ذکر شده باشـد. توصـیه     تفاوتی معنادار می
شود در این مورد، طراحان بیشتر به رفع موانع فنی در جهت افزایش هر چه بیشتر سرعت   می

  اقدام نمایند. افزارها نیز  پاسخگویی نرم
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 ریعم  کعب دهیفر /کیزهرا چال /یمیعظ دکترمحمد حسن /یکوکب یدکتر مرتض

هاي   داري تفاوت میان سایر امکانات و قابلیت  به سنجش معنی مربوط اي  نمونه تک تی آزمون : نتایج7جدول 
  کوها با افزارهاي پکن  کاربري نرم هاي  رابط

  ردیف
عامل سایر 
  امکانات

  افزار  نرم
  میانگین

انحراف 
  معیار

 داري  سطح معنی درجه آزادي مقدار تی

  108  -74/2  41/3  50/20  پکن  1
09/0  

  48/102  -76/2  59/2  09/22  کوها  2

  
هـاي علـم     هاي کتابداران تحصـیل کـرده در رشـته     آیا تفاوت معناداري بین دیدگاه .4

افـزار    هـاي کـاربري سـه نـرم      ها از منظر تعامل بـا رابـط    شناسی و سایر رشته  اطالعات و دانش
  افزار کوها وجود دارد؟  آذرخش، کاوش و نوسا با نرم  پارس

تحلیـل واریـانس عـاملی اسـتفاده شـده اسـت.       ز آزمـون  براي پاسخ بـه ایـن پرسـش ا   
داري   ي سـطح معنـی    دهنـده   ي آزمون نشـان   نتیجه شود  مشاهده می 8همانگونه که در جدول 

دار بـین    ي نبود تفاوتی معنی  دهنده  باشد که نشان  ) می26/0داري=   (سطح معنی 05/0بیشتر از 
هـا    شناسی و سایر رشـته   هاي علم اطالعات و دانش  دیدگاه کتابداران تحصیل کرده در رشته

افـزار    آذرخش، کـاوش و نوسـا بـا نـرم      افزار پارس  هاي کاربري سه نرم  از منظر تعامل با رابط
  باشد.  کوها می

)، مهراد 1388یزي ()، طبرسا و نوکار1385ساز (  هاي زره  هاي پژوهش  این نتیجه، یافته
نماید؛ هـر چنـد     را تأیید می )1997( 1پاركو ) 1391پور (  جلیل )،1386و عصاري شهري (

  هـاي مختلـف تشـکیل      هاي ذکر شده، گـروه پژوهشـی را دانشـجویان رشـته      که در پژوهش
) 1391راستا با پژوهش مجیري و همکـاران (   دادند. از سویی دیگر نتایج این پژوهش هم  می
باشد. در واقع با توجه به نتـایج ایـن     یدادند، م  گروه پژوهشی آن را کتابداران تشکیل می که

تـأثیري  ي تحصـیلی هـیچ     که رشتهتوان چنین نتیجه گرفت   هاي دیگر می  پژوهش و پژوهش
  ندارد. اي  افزارهاي کتابخانه  رابط کاربري نرم از هاي مختلف  بر رضایت دانشجویان رشته

                                                                                                                   
1Park 
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ز لحاظ تعامل با با رشته تحصیلی متفاوت اکتابداران  ي  مربوط به مقایسه دوطرفهنتایج تحلیل واریانس : 8 جدول
  افزارهاي پکن با کوها  هاي کاربري نرم  رابط

  شاخص آماري
  متغیر مستقل

 داري  سطح معنی Fمقدار   درجه آزادي  میانگین مجذورات

  افزار  نرم
  ي تحصیلی  رابط کاربري   رشته

  افزار و رشته تحصیلی  نرم

36/2458  
80/34  
39/302  

1  
2  
1  

27/10  
07/0  
26/1  

200/0  
93/0  
26/0  

  
هاي کتابـداران داراي مـدارك تحصـیلی متفـاوت       آیا تفاوت معناداري بین دیدگاه .5

هـاي کـاربري سـه      (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) از منظر تعامل بـا رابـط  
  افزار کوها وجود دارد؟  آذرخش، کاوش و نوسا با نرم  افزار پارس  نرم

اسـتفاده گردیـد.    یـز از آزمـون تحلیـل واریـانس عـاملی     براي پاسخ بـه ایـن پرسـش ن   
(ســطح  05/0داري بیشــتر از   کنــیم ســطح معنــی  مشــاهده مــی 9طــور کــه در جــدول   همــان
داري بـین دیـدگاه     تـوان گفـت کـه تفـاوت معنـی       باشد. بنابراین مـی   ) می49/0داري=   معنی

افـزار    هاي کاربري سه نـرم   کتابداران داراي مدارك تحصیلی متفاوت از منظر تعامل با رابط
  افزار کوها وجود ندارد.  آذرخش، کاوش و نوسا با نرم  پارس

)، مهـراد و عصـاري   1388هـاي طبرسـا و نوکـاریزي (     هـاي پـژوهش    این نتیجـه، یافتـه  
نماید؛ هر چند   ) را تأیید می1391پور (  ) و جلیل1389فر (  یگانهزاده و   )، هاشم1386شهري (

هـاي مختلـف تشـکیل      هاي ذکر شده، گـروه پژوهشـی را دانشـجویان رشـته      که در پژوهش
) 1391راستا با پژوهش مجیري و همکـاران (   دادند. از سویی دیگر نتایج این پژوهش هم  می

باشد. اما نتایج این پژوهش با نتـایج    دادند، می  یکه گروه پژوهشی آن را کتابداران تشکیل م
افزار سـیمرغ در بـین دانشـجویان پرداختـه       ) که به رابط کاربري نرم1385ساز (  پژوهش زره

ساز در پژوهش خود نشان داد کـه بـین دیـدگاه و میـزان رضـایت        بود، مغایرت داشت. زره
افـزار  تفـاوت     از نظر تعامل با نـرم دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد 

افـزار    معناداري وجود دارد و میزان رضایت دانشـجویان کارشناسـی ارشـد از تعامـل بـا نـرم      
  تر است.  اي سیمرغ بیش  کتابخانه
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دارند که افراد داراي سـطوح تحصـیلی مختلـف،      ) بیان می1388طبرسا و نوکاریزي (
اي دارنـد. وضـعیت     افزارهـاي کتابخانـه    بت بـه نـرم  ي ذهنی متفـاوتی نسـ    داشته  تجربه و پیش

مطلوب و مورد انتظار نیز این است که افراد داراي سطح تحصیلی باالتر بـه دلیـل آشـنایی و    
افزارها و عوامل مطـرح در آن    افزار، درك باالتري از رابط کاربري نرم  ي بیشتر با نرم  تجربه

  گردد.  بهتر کاربران از رابط کاربري می ي  داشته باشند که این عامل باعث استفاده

ز لحاظ تعامل با مدارك تحصیلی متفاوت اکتابداران  ي  مربوط به مقایسه دوطرفهنتایج تحلیل واریانس : 9 جدول
  افزارهاي پکن با کوها  هاي کاربري نرم  رابطبا 
  شاخص آماري

  متغیر مستقل
  میانگین مجذورات

درجه 
  آزادي

 Fمقدار 
سطح 

 داري  معنی

  افزار  نرم
رابط کاربري   مدرك 

  تحصیلی
  افزار و مدرك تحصیلی  نرم

77/872  
96/82  
40/172  

1  
3  
2  

58/3  
34/0  
70/0  

06/0  
79/0  
49/0  

  
. آیا تفاوت معناداري بین میزان رضایت کتابداران با سابقه کاري متفاوت و اسـتفاده  6

آذرخـش، کـاوش و نوسـا بـا میـزان رضـایت         افزار پارس  هاي کاربري سه نرم  کننده از رابط  
  کننده از رابط کاربري کوها وجود دارد؟   کتابداران با سابقه کاري متفاوت و استفاده

جهت پاسخ به این پرسش از آزمـون تحلیـل واریـانس تـک متغیـري (آنـوا) اسـتفاده        
 05/0 داري بیشـتر از   در سـطح معنـی   شـود   مشاهده مـی  10گونه که در جدول   گردید. همان
داري بین کتابداران با سابقه کاري   توان گفت که تفاوت معنی  ) می28/0داري=   (سطح معنی

آذرخـش،    افزارهـاي پـارس    هاي کاربري نـرم   متفاوت و میزان رضایت آنان از تعامل با رابط
  افزار کوها وجود ندارد.  کاوش و نوسا با نرم

ي   دهنـده   ) نشـان 1391و همکـاران (  هاي پژوهش مجیـري   این در حالی است که یافته
این امر است که سابقه کار در کتابخانه بر میزان رضایت کتابداران تأثیرگذار بوده و تفاوت 

  داري را ایجاد نموده است.  معنی
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ي میـزان    : نتایج تحلیـل واریـانس تـک متغیـري (آنـوا) مربـوط بـه مقایسـه        10 جدول
هاي سابقه کاري متفاوت از لحاظ تعامل   در گروه رضایت کتابداران با سابقه کاري متفاوت

  افزارهاي پکن با کوها  هاي کاربري نرم  با رابط
  شاخص آماري

  متغیر
سابقه کاري در 

  کتابخانه
  داري  سطح معنی F  درجه آزادي

  میزان رضایت

  سال 5کمتر از 
  سال 6-10
  سال 11-15
  سال 16-20
  سال 21-25

  سال 25بیشتر از 

4  26/1  28/0  

  
. آیا تفاوت معناداري بین میزان رضایت کتابـداران داراي سـابقه کـاري متفـاوت بـا      7

آذرخش، کاوش و نوسـا بـا     افزار پارس  هاي کاربري سه نرم  کننده از رابط  افزار و استفاده  نرم
کننـده از رابـط     افـزار و اسـتفاده    میزان رضایت کتابداران داراي سابقه کاري متفاوت بـا نـرم  

  افزار کوها وجود دارد؟  نرم کاربري
براي پاسخ به این پرسش، همانند پرسش قبل از تحلیل واریانس تـک متغیـري (آنـوا)    

هـاي ایـن     دادهمشخص شـده اسـت. بـا توجـه بـه       11استفاده گردید که نتایج آن در جدول 
 توان نتیجه گرفـت   ) می001/0ري= دا  (سطح معنی 05/0داري کمتر از   در سطح معنیجدول 

افـزار و میـزان رضـایت آنـان از تعامـل بـا         بین کتابداران داراي سابقه کاري متفـاوت بـا نـرم   
افـزار کوهـا تفـاوت      بـا نـرم   وسـا ناوش و کـ آذرخـش،    ارسافزارهاي پ  هاي کاربري نرم  رابط
  داري وجود دارد.  معنی

شـهري   )، مهـراد و عصـاري  1388هاي طبرسا و نوکاریزي (  نتایج این پژوهش، با یافته
ي ایـن    دهنـده   ها نتـایج نشـان    ) مطابقت ندارد، زیرا در این پژوهش1385ساز (  ) و زره1385(

افزارهـا ندارنـد،     امر بود که سابقه کار تأثیري در میزان رضایت کاربران از رابط کاربري نرم
) 1387ان (نماید. در واقع در پژوهش انتظاریـ   ) را تأیید می1387اما نتایج پژوهش انتظاریان (
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ي بیشتري در استفاده از رابط کـاربري    مشخص شد که میان میزان درك کاربرانی که سابقه
  داري وجود دارد.  باشند و کاربرانی که مبتدي هستند تفاوت معنی  هاي اطالعاتی می  پایگاه
تـوان نتیجـه گرفـت کـه تخصـص و تجربـه از عوامـل مـؤثر در میـزان            طور کلی می  به

  افزارها هستند.  هاي کاربري نرم  کنندگان از رابط  زان درك استفادهرضایت و می
طـور پیوسـته بـا رابـط       ) نیز در پژوهش خود نشان داد که افرادي کـه بـه  2006( 1رامایا

کننـد، اصـطالحات را بـا وضـوح بیشـتري درك        هـاي دیجیتـالی کـار مـی      کاربري کتابخانه
شـود و در نتیجـه میـزان رضـایت       تر مـی   آنان آسان نمایند، استفاده از رابط کاربري براي  می

  یابد.  آنان در استفاده از رابط کاربري افزایش می

ي میزان رضایت کتابداران با سابقه کاري   : نتایج تحلیل واریانس تک متغیري (آنوا) مربوط به مقایسه11 جدول
افزارهاي پکن با   هاي کاربري نرم  تعامل با رابطهاي سابقه کاري متفاوت از لحاظ   افزار در گروه  متفاوت با نرم

  افزار کوها  نرم

  شاخص آماري
  متغیر

سابقه کار با 
افزار در   نرم

  کتابخانه
  داري  سطح معنی F  درجه آزادي

  میزان رضایت
  سال 5کمتر از 

  سال 6-10
  سال 11-15

2  84/119  000/0  

هـاي سـابقه     بـین کـدام گـروه   هـا    به منظور مشخص نمودن این امر که تفاوت میانگین
دهـد کـه بـین      نشان مـی  12جدول  استفاده گردید. 2کاري بوده است، از آزمون تعقیبی شفه

گونـه    داري وجود دارد. همـان   افزار با یکدیگر تفاوت معنی  هاي سابقه کار با نرم  کدام گروه
  شود.  داري مشاهده می  یها با یکدیگر، تفاوت معن  آید بین تمام گروه  که از این جدول بر می

   

                                                                                                                   
1 Ramayah 
2 Sheffe 
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هاي   گروه در افزار نرم با متفاوت کاري سابقه کتابداران داراي ي  مقایسه براي شفه تعقیبی آزمون : نتایج12جدول 
  افزار کوها  نرم با پکن افزارهاي  نرم کاربري هاي  با رابط تعامل لحاظ از مختلف سابقه کاري

  شاخص
 ها گروه

 میانگین
 5کمتر از 
 سال

 سال 11-15 سال 10-6

  سال 5کمتر از 
  سال 6-10
 سال 11-15

85/1 -- * * 

1 * -- * 

1 * * -- 

  گیري  نتیجه
ي اینترنـت    هـا از طریـق شـبکه     کـه دسترسـی بـه آن    –اي وب پایـه    هاي رایانه  فهرست
بـر  از منابع و ابزارهاي اطالعاتی مهم و بـا ارزشـی هسـتند کـه روز بـه روز       -باشد  ممکن می

هـاي مهـم ایـن منـابع، رابـط کـاربري         شـود. یکـی از ویژگـی     ها افزوده می  تعداد و تنوع آن
ل شـده اسـت کـه    ها است. هر رابط کاربري از عوامل متفاوت و متنوعی تشکی  ي آن  پیشرفته

  گذارد.  کنندگان تأثیر می  وجو و بازیابی استفاده  و فرایند جست بر چگونگی درك نظام
 -اي  افزارهاي کتابخانـه   از جمله نرم –هاي اطالعاتی   رسد که طراحان پایگاه  به نظر می

ي تأثیرگـذاري ایـن     به دلیل عدم آشنایی و داشتن دانـش انـدك راجـع بـه ماهیـت و نحـوه      
کنند که بـراي    کنندگان، اغلب رابط کاربري طراحی می  یابی استفاده  عوامل در فرایند اطالع

  باشد.  فهم و استفاده نمی کنندگان قابل  استفاده
اي در   افزارهـاي کتابخانـه    هاي کاربري نـرم   یکی از دالیل دیگري که سبب شده رابط

ــازخوردگیري از    حــد مطلــوب نباشــد، عــدم پــیش  بینــی یــک ســاز و کــار مناســب بــراي ب
لیـل  افزارهـا بـه د    باشد. در حقیقت سازندگان و طراحـان نـرم    افزارها می  کنندگان نرم  استفاده

کننـدگان و تنهـا بـا تکیـه بـر        هـاي واقعـی اسـتفاده     ها و خواست  عدم توجه به نیازها، واکنش
نماینـد. بـه     اي مـی   افزارهـاي کتابخانـه    هاي کاربري نرم  دانش فنی خود اقدام به طراحی رابط
 افزارها تنها پاسخگوي بخشی از نیازهـا و توقعـات واقعـی     همین دلیل است که اغلب این نرم

  باشند.  کنندگان خود می  استفاده
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کننـدگان از    گونه که پیش از این نیز عنوان شـد، تعیـین میـزان رضـایت اسـتفاده       همان
اي یکی از ابعاد مهم تعیین کارایی آن نظام است. از این رو با توجـه    هاي رایانه  تعامل با نظام

اي از تعامل با   افزارهاي کتابخانه  به رضایت متوسط کتابداران به عنوان بخشی از کاربران نرم
افزارهـا از    توان اعالم کرد که این نـرم   آذرخش، کاوش، کوها و نوسا می  افزارهاي پارس  نرم

باشـند. ایـن نتیجـه از یـک سـو        کننده داراي کارایی متوسـطی مـی    دیدگاه کتابداران استفاده
سـازد و آنـان را     افزارهاي خود آگاه می  کننده از نرم  طراحان را از دیدگاه کتابداران استفاده

افزارها و رضایت کتابداران به عنوان بخشـی از کـاربران     دارد براي افزایش کارایی نرم  وا می
ها و نقاط ضعف اشاره شده توسط این گروه توجـه نماینـد. از سـویی دیگـر       خود، به چالش
ي مناسـب از    نهایی را در استفادهي هدایت و راهنمایی کاربران   که وظیفه –براي کتابداران 

توانـد حـائز اهمیـت باشـد کـه بـا برگـزاري          از آن جهـت مـی   -افزارهـا بـر عهـده دارنـد      نرم
گـردد و تمـام نکـات و      هاي آموزشی که توسط طراحان براي کتابداران برگـزار مـی    کالس
نان با میزان سـودمندي  شود، آ  افزارها به آنان آموزش داده می  ي کامل از نرم  ي استفاده  نحوه
هـا و    هاي خود براي هدایت کاربران نهـایی آشـنا، بـراي اصـالح ایـن روش       ها و رویه  روش
افزاري کاراتر و سودمندتر براي کاربران نهـایی    ها ترغیب و همچنین جهت انتخاب نرم  رویه

  کتابخانه کمک نماید.
آذرخش،   افزارهاي پارس  نرمهاي کاربري   در بررسی میزان رضایت کتابداران از رابط

افزارهـا    کاوش، کوها و نوسا مشخص شد که بیشـترین میـزان رضـایت آنـان در تمـامی نـرم      
مربوط به عامل صفحه نمایش و کمترین میزان رضایت آنان مربوط به عامل راهنماي رابـط  

  باشد.   افزارها می  کاربري نرم
کاربران تمایل چندانی به استفاده از راهنمـاي  ) نشان داد که بسیاري از 1385ساز (  زره

افزار ندارند. یکی از دالیل این امـر دشـواري درك محتـواي راهنمـا ذکـر شـده اسـت.          نرم
) بر لزوم وجـود راهنمـا بـا وضـوح بیشـتر و      2006) و رامایا (1385مهراد و عصاري شهري (

طور مثبتی با سهولت درك   ر بهافزا  قابل استفاده براي عموم تأکید کردند. چون راهنماي نرم
گــر عـدم توجــه مناســب طراحــان    اسـتفاده از نظــام کتابخانــه همبسـته اســت. ایــن امـر نشــان   
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گردد طراحان بیشتر به این عامل توجـه    منظور پیشنهاد می  افزارها به این عامل است. بدین  نرم
از راهنمـایی راهبـردي و   اي   افزارهـاي کتابخانـه    هاي کـاربري نـرم    نمایند و در طراحی رابط

  منعطف استفاده نمایند.
ارتبـاط   اي  هـاي کتابخانـه  افزار  با توجه به مطالب ذکر شده، بهتر است که طراحان نـرم 

افـزار بهتـر و     خود را با کتابداران بیشتر کنند تا از نظرات آنان در مورد عملکرد نظـام و نـرم  
اي از   طـور دوره   تواننـد بـه    افزارهـا مـی    رمبیشتر اطالع یابند. همچنین طراحان و سـازندگان نـ  

هایی بین آنان از نظرات کتابداران و کاربران   طریق نظرخواهی از کتابداران و انجام پیمایش
افزارهاي تولیدي خود آگـاه شـوند. همچنـین کتابـداران بـا پیشـنهادهاي خـود در          نهایی نرم

  ه طراحی بهتر آن کمک کنند.توانند ب  افزارها، می  ي رابط کاربري نرم  زمینه
افزارهـاي کـاوش و نوسـا در تعامـل       این پژوهش در زمینه تعداد کتابدارانی که با نـرم 

بودند، داراي محدودیت بود. در خصوص کاهش تأثیر این امـر بـر نتـایج پـژوهش تصـمیم      
افــزار   اي جدیــد بــه نــام پکــن کــه در واقــع ترکیــب حــرف اول ســه نــرم  گرفتــه شــد جامعــه

  باشد، ایجاد گردد.  آذرخش، کاوش و نوسا می  پارس
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