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  چکیده
اي شـبکه،   افزارهـاي کتابخانـه   هـاي نـرم   از قابلیـت  بررسی وضعیت اسـتفاده کتابـداران   هدف پژوهش، هدف:

  هاي تخصصی شهر اهواز بوده است. جستجو و امانت در کتابخانه
تحلیلـی اسـت. جامعـه پـژوهش      –پیمایشی  روش، و از لحاظپژوهش از نظر هدف کاربردي  روش شناسی:
نفر است که به دلیل محدود بودن، کـل جامعـه انتخـاب     74هاي تخصصی شهر اهواز به تعداد  تمامی کتابداران کتابخانه

بـوده و بـراي تجزیـه و تحلیـل      هـا، پرسشـنامه    گیري به صورت سرشماري انجام شد. ابزار گردآوري داده و روش نمونه
  استفاده شد. 22افزار اس پی اس اس  هاي تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، پیرسون و نرم ها، از آزمون ادهد

اي در بخـش شـبکه، جسـتجو و امانـت      افزارهـاي کتابخانـه   هاي نرم نتایج نشان داد کتابداران از قابلیتها:  یافته
متـرین اسـتفاده بـه عمـل آمـده اسـت. تحلیـل متغیرهـاي         خیلی زیاد، از امکانات شبکه و امانت بیشترین و از جسـتجو ک 

شناختی نشان داد که جنسیت، سابقه کـار و رشـته تحصـیلی تفـاوت معنـاداري در میـزان اسـتفاده کتابـداران از          جمعیت
  اي ندارد ولی از نظر سن معنادار است. افزارهاي کتابخانه هاي نرم قابلیت

اي دارنـد   افزارهاي کتابخانـه  هاي شبکه و امانت نرم استفاده از قابلیتکتابداران توانایی خوبی در گیري:  نتیجه
هــاي ایــن قســمت، طراحــان  ولــی در بخــش جســتجو الزم اســت ضــمن آمــوزش و آگــاهی دادن کتابــداران از قابلیــت

  اي با توجه به نیازهاي کتابداران آن را مورد بازنگري قرار دهند. افزارهاي کتابخانه نرم
    تخصصی، کتابداران.  اي، کتابخانه افزارهاي کتابخانه هاي نرم از، قابلیتاهوها:  کلیدواژه
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  مقدمه
هـاي اطالعـاتی    هاي حاصل از فناوري اي تحت تأثیر پیشرفت در دنیاي امروز هر حرفه

طـوري کـه   رسانی نیز از این امر مسـتثنی نیسـت، بـه    و ارتباطی است. علم کتابداري و اطالع
پـذیري بیشـتر اطالعـات و ارائـه      رسانی همواره با چـالش دسـترس   ها و مراکز اطالع کتابخانه

ها و مراکز  اند. به بیان دیگر، براي رفع نیازهاي کاربران در کتابخانه خدمات بهتر مواجه بوده
دمات رسانی، نیاز به ابزارهایی است که با کاهش فرایندهاي دستی کتابخانه، انـواع خـ   اطالع
اي  افزارهـاي کتابخانـه   اي را با سرعت و سهولت بیشتري به کاربران ارائه دهند. نـرم  کتابخانه

انـد. در چنـد دهـه اخیـر تمـام تـالش طراحـان         در پاسخ بـه ایـن ضـرورت بـه وجـود آمـده      
افزارهاي کاربرپسـندتر و نیـز افـزایش     اي در جهت طراحی و تولید نرم افزارهاي کتابخانه نرم

اي حـائز اهمیـت در ایـن میـان مطـرح       افزارها بوده است، لـیکن نکتـه   هاي نرم بلیتارتقاي قا
افزارهـا در محـیط    هـاي ایـن نـرم    شود و آن عدم توجه کافی بـه اسـتفاده بهینـه از قابلیـت     می

هـا و   افزار هستند باید بـا قسـمت   کتابخانه است. کتابداران که مسئول راه اندازي و کار با نرم
هـاي مختلـف    هـا در قسـمت   آن آشـنایی داشـته باشـند تـا بتواننـد از آن      هاي مختلف قابلیت

هاي موجود در  کتابخانه استفاده کنند. بدیهی است که اگر کتابداران توان استفاده از قابلیت
اي را نداشـته باشــند، از دسـت دادن سـرمایه از یــک سـو و کــاهش      افزارهـاي کتابخانــه  نـرم 

اي حتمــی خواهــد بــود  انــه از ســوي دیگــر نتیجــهکــارایی و ســرعت انجــام کارهــاي کتابخ
تـر و   ). از طرف دیگر، کتابداران با آشنایی بیش1391(کوکبی، عصاره، عظیمی، و هاشمی،

اي قـادر خواهنـد    افزارهـاي کتابخانـه   هاي نـرم  ها، امکانات و ویژگی تر نسبت به قابلیت عمیق
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ت کارکردهـاي کتابخانـه بـه عمـل     ها در جه تر و مؤثرتري از آن گیري بیش بود نه تنها بهره
افزارهـا نیـز در ارائـه محصـوالت کارآمـدتر و       آورند، بلکه خواهند توانست به طراحان نـرم 

  ).1391تر کمک کنند (علیپور حافظی،  کامل
اي براي ذخیـره، پـردازش و بازیـابی اطالعـات      اي در واقع برنامه رایانه افزار کتابخانه نرم

اي  افـزار کتابخانـه   شود. استفاده از نـرم  نویسی رایج نوشته می برنامه هاياست که با یکی از زبان
براي مـدیریت اطالعـات اکنـون بـه صـورت یـک نیـاز مبـرم در آمـده و حرفـه کتابـداري و            

رسانی با آگاهی از توان رایانه در افزایش سرعت، دقت و سـهولت فراینـدهاي کـاري و     اطالع
). 1385گیرد (فتاحی و پریـرخ،   ین ابزار سودمند بهره میعملیاتی کتابخانه، به طور گسترده از ا

اي بهـره نگرفتـه    افزارهـاي کتابخانـه   شود کـه از عملکـرد نـرم    اي پیدا می امروزه کمتر کتابخانه
هـاي   باشد؛ اما آنچه که در این میان اهمیت دارد، این است که تا چه حد امکانات و توانمنـدي 

). امـروزه  1389پـور،   مطابق با نیازهاي کاربران است (قاسم اي افزارهاي کتابخانه موجود در نرم
ها و خـدمات   اي به منظور افزایش سرعت، دقت و کیفیت فعالیت افزارهاي کتابخانه اهمیت نرم

وري  سازي کارکردهاي کتابخانه و در نتیجه باال بردن بهـره  ها و همچنین بهینه مختلف کتابخانه
هـاي تخصصـی    هـا از جملـه کتابخانـه    یاري از کتابخانـه ها به روشنی مشخص شده است. بس آن

هایی اقدام به خریـد،   شهر اهواز به منظور ارائه خدمات بهتر و افزایش سرعت با پرداخت هزینه
جـویی   نمایند و از طرف دیگر جهت صرف اي می افزار کتابخانه نگهداري، روزآمد کردن نرم

اي خریـداري   افـزار کتابخانـه   داف اساسـی نـرم  در بودجه، وقت، نیروي انسانی و دستیابی به اه
افـزار مـذکور    هـاي نـرم   گیـري شـود تـا از قابلیـت     ریزي و تصمیم اي برنامه شده بایستی به گونه

بیشترین استفاده به عمل آید.با توجه به موارد ذکـر شـده، پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا         
هـاي تخصصـی شـهر اهـواز از      انـه اي مناسب به بررسی وضعیت استفاده کتابـداران کتابخ  شیوه
  اي طراحی شده بپردازد. افزارهاي کتابخانه هاي نرم قابلیت

افزارهـاي   هاي نرم از آنجا که پژوهش حاضر در نظر دارد تا میزان به کارگیري قابلیت
رود تا نتـایج پـژوهش تـا حـدودي      اي مورد استفاده را مشخص سازد، لذا انتظار می کتابخانه
هـاي تخصصـی مـورد بررسـی در      ضعف و قوت عوامل متعدد کتابخانه کننده نقاطمشخص
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هـاي مـورد    اي مورد اسـتفاده باشـد. بنـابراین کتابخانـه     افزارهاي کتابخانه استفاده بهینه از نرم
توانند با توجه به دستاوردها و نتایج به دست آمده از نقاط ضعف و قـوت خـود    پژوهش می

افزارهـاي مـورد اسـتفاده خـود      هـا و امکانـات نـرم    بلیـت اطالع حاصل نموده تـا بتواننـد از قا  
شود تا  برداري بیشتري نمایند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر افزون بر این که باعث می بهره

هاي تخصصی مورد نظر در خصوص به کـارگیري   ارزیابی درستی از میزان استفاده کتابخانه
اشیم و همچنـین میـزان اسـتفاده از امکانـات     افزارهاي مورد استفاده را داشته ب هاي نرم قابلیت
هـا،   هـاي مختلـف ماننـد مـدیریت کتابخانـه، شـبکه، خروجـی        افزارها به تفکیـک بخـش   نرم

تواند اطالعات مهمی  جستجو، امانت و سازماندهی و ورود اطالعات را بیان نماییم، بلکه می
هـاي   هـا و کاسـتی   محـدودیت  اي در زمینه افزارهاي کتابخانه کنندگان نرم را در اختیار تولید
افزارها ارائه دهد تا در جهـت رفـع    افزارها از نظر کتابداران و کاربران واقعی نرم احتمالی نرم

هـاي   مشکالت احتمالی و بهسازي محصوالت خـویش گـامی بهتـر برداشـته و بـراي نسـخه      
  ).1382افزارها اقدامات الزم انجام شود (داودزاده سالستانی،  جدید نرم
هـاي   ن رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اسـتفاده کتابـداران از قابلیـت   از ای

  .هاي تخصصی شهر اهواز است اي در کتابخانه افزارهاي کتابخانه نرم
اي امکان استفادة تمامی کـاربران اعـم از    افزارهاي کتابخانه یکی از عوامل مهم در نرم

است. با این وجود، براي انتخـاب و  افزار  متخصص و غیر متخصص، پیشرفته و مبتدي از نرم
افـزار   اي باید از یک روش قابل اطمینان براي ارزیابی کیفی نـرم  افزار کتابخانه یا سفارش نرم

اي  افزارهـاي کتابخانـه   ). با توجه به وجود و اهمیت روزافزون نـرم 1374بهره جست (غائبی، 
زیـابی آنهـا همـواره مـورد     ها دارند وضعیت اسـتفاده، سـنجش و ار   که در کارکرد کتابخانه

ــژوهش  ــوده اســت. تحقیقــات و پ ــه،   توجــه پژوهشــگران ب ــه در ایــن زمین هــاي انجــام گرفت
انـد؛ امـا در    افزارهـا داشـته   رویکردهاي متفاوتی به وضعیت استفاده و سنجش و ارزیابی نـرم 

 هـاي  اي در کتابخانـه  افزارهـاي کتابخانـه   هـاي نـرم   زمینۀ بررسی وضعیت اسـتفاده از قابلیـت  
هـایی کـه    تخصصی در داخل کشور پژوهشی صورت نگرفته است. از ایـن رو، بـه پـژوهش   

  شود. مشابهت بیشتري با پژوهش حاضر دارد، اشاره می
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افزارهـا بـا اسـتفاده از معیارهـاي سـنجش و ارزیـابی        ها، مقایسه نرم در برخی پژوهش 
 10) اشاره کـرد کـه   1372توان به پژوهش غائبی ( مورد توجه بوده است که از آن جمله می

اي مـورد بررسـی    افـزار کتابخانـه   معیار سنجش نـرم  144اي را با استفاده از  افزار کتابخانه نرم
 8/4افـزار پـارس آذرخـش     امتیاز، نرم 1/6افزار نوسا  قرار داد و با توجه به نتایج ارزیابی، نرم

  امتیاز کسب نمود. 8/4امتیاز، و کاوش 
افزارهـاي   هـایی بـراي ارزیـابی کـارآیی نـرم      شـاخص  ) به ارائـه 1379موسوي چلک (

نویسی پرداخته اسـت. ارزیـابی    اي نوسا، کاوش و پارس آذرخش در زمینۀ فهرست کتابخانه
هـا،   آرایـی، آرایـش داده   افزارهاي مورد نظر شـامل ورود اطالعـات کتابشـناختی، برگـه     نرم

اسـت.   1مارك - دي ت از سیاي، و انتقال اطالعا هاي رایانه وجو در فهرست امکانات جست
امتیاز نسـبت بـه    586آذرخش با کسب  افزار پارس هاي حاصل از پژوهش، نرم بر اساس یافته

  افزار دیگر از وضعیت بهتري برخوردار بود. دو نرم
) در پژوهشی با بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطالعـات در  1379فتاحی و پریرخ (

افـزار   ۀ رهنمودهایی براي بهبود آن نشـان دادنـد کـه نـرم    اي داخلی و ارائ هاي رایانه فهرست
  تري برخوردار است. نوسا از نظر کیفیت نمایش از وضعیت مناسب

اي نوسـا،   افزارهـاي کتابخانـه   ) در پژوهشـی بـه ارزیـابی نـرم    1389نوروزي و نعمتـی ( 
د. پارس آذرخش و نمایه در بازیـابی اطالعـات بـا اسـتفاده از یـک سـیاهه وارسـی پرداختنـ        

افزارهاي مورد بررسی در پنج ویژگی شامل قابلیت جسـتجو، فرمـول جسـتجو،     وضعیت نرم
امکان انواع جستجو، نمـایش نتـایج جسـتجو، نمـایش نتـایج و چگـونگی نمـایش امکانـات         

افزار نوسا با کسـب   ها، نرم کمکی (راهنما) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته
کل امتیازات به لحاظ معیارهاي مورد مطالعه در پژوهش رتبـه اول   درصد از میانگین 34/93
درصد امتیـاز از معیارهـاي مـورد بررسـی در      55/83افزار پارس آذرخش نیز با کسب  و نرم

  درصد در رتبه سوم قرار دارند. 35/51افزار نمایه با  رتبه دوم و نرم
هـاي   کتابـداران دانشـگاه  ) با بررسی دیـدگاه  1396طهماسبی لیمونی، امامی و قیاسی (

                                                                                                                   
1.CD-MARC 
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اي آذرخش نشـان دادنـد    افزار کتابخانه علوم پزشکی اهواز، بابل و شهید بهشتی نسبت به نرم
قابلیت جستجو در انـواع   "که از دیدگاه تمامی شرکت کنندگان، امتیاز مربوط به سه مولفه 

متوسـط و  تـر از سـطح    کـم  "فرمول جستجو "و  "هاي جستجو انواع دیگر قابلیت"، "فیلدها
بیشـتر   "امکانـات کمکـی  "و  "هاي نمایش نتایج جستجو ویژگی "امتیاز مربوط به دو مولفه 

  از سطح متوسط بود.
رسـانی،   افـزاري بـراي اطـالع    نـرم ") پژوهشی تحـت عنـوان   1992سیورتز و دیگران (

انـد کـه بـه صـورت سلسـه       انجام داده" سنجش، مقایسه و ارزیابی ذخیره و بازیابی اطالعات
افـزار   هاي نرم ها و توانایی االت ارائه شده است. در این پژوهش، ارتباط منطقی بین قابلیتمق

شود که انتخاب نهایی برنامه به حـد   گیري می خورد و نیز نتیجه ها به چشم می و قیمت برنامه
  کنندگان وابسته است. وسیعی به نیازهاي استفاده

هـاي دانشـگاهی،    کتابـداران کتابخانـه  ) بـه بررسـی دیـدگاه    2007کو و محمود (شفی
اي پرداختند. نتـایج نشـان داد بیشـتر     افزارهاي کتابخانه عمومی و تخصصی الهور درباره نرم

افـزار   ها بدون این که از تجارب یکدیگر استفاده کنند اقدام به خرید یا توسـعه نـرم   کتابخانه
شود و هـیچ ابـزار    به کار گرفته می ها افزارهاي مختلفی به وسیله کتابخانه کنند و نرم خود می

  افزار وجود ندارد. یا راهنماي استانداردي براي انتخاب و ارزیابی نرم
اي  افـزار مـدیریت کتابخانـه    ) در پژوهشـی بـه ارزیـابی نـرم    2017کومار، رائو، و نیـک ( 

پرداختند. هدف از این پژوهش مشـاهده امکانـات و کارکردهـاي     Libsysو  SOULیکپارچه
اسـت. آخـرین    Libsysو SOULافزار مـدیریت کتابخانـه یکپارچـه،    در هر بخش نرم متفاوت

کنند. هـر چـک    ها هستند که براي ارزشیابی نرم افزار آماده می فنون استفاده شده، چک لیست
. امانـت  4. فهرستنویسـی  3. فراهم آوري کتـاب  2ها  . گزارش1لیست شامل هفت مقوله است. 

هاي افـزوده شـده. در نهایـت سیسـتم مـدیریت       . دیگر ویژگی7. وب اپک 6. کنترل سریال 5
هــاي  هــا / عملکردهــا مقایســه شــد. تعــداد وپژگــی اي بــر اســاس ویژگــی اطالعــات کتابخانــه

کتابخانـه   بیشتر است. این پژوهش براي کتابدارانSOUL از Libsys عملکردي الزم نرم افزار
  اي خیلی مفید است. جهت انتخاب بهترین سیستم مدیریت اطالعات کتابخانه
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اي، وضعیت اسـتفاده از ایـن    افزارهاي کتابخانه رویکرد پژوهشی دیگر، در بررسی نرم
  هاي زیر اشاره نمود. توان به پژوهش افزارهاست که در این حوزه پژوهشی می نرم

ــی ــوائی (لطف ــرم   1378ن ــتفاده از ن ــعیت اس ــی وض ــه بررس ــی ب ــاي  ) در پژوهش افزاره
%  25هاي دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخت. نتایج نشـان داد کـه    نهاي در کتابخا کتابخانه
%،  5/37افزار پارس آذرخـش و   %، نرم 5/37افزار نوسا و  هاي مورد پژوهش، نرم از کتابخانه

  اند. افزار کاوش خریداري کرده نرم
افزارهـاي   هـاي نـرم   ) با بررسی وضـعیت اسـتفاده از قابلیـت   1382زاده سالستانی ( داود
ــه ــه کتابخان ــگاه  اي در کتابخان ــاي مرکــزي دانش ــتر    ه ــه بیش ــان داد ک ــران نش ــهر ته ــاي ش ه
درصد از امکانات و  2/50افزار سیمرغ استفاده کرده و تنها  هاي مورد بررسی از نرم کتابخانه
انـد و در مجمـوع از امکانـات شـبکه و      اي اسـتفاده نمـوده   افزارهاي کتابخانـه  هاي نرم قابلیت

استفاده و از امکانات سفارشات و امانـت کمتـرین اسـتفاده بـه عمـل آمـده        جستجو بیشترین
  است.

اي فارسـی در مـورد    افزارهاي جامع کتابخانه هاي نرم ) با بررسی قابلیت1387اصنافی (
اي  افـزار کتابخانـه   هـا نشـان داد کـه نـرم     منابع آرشیوي، از دیدگاه کتابـداران و آرشیویسـت  

ــا فراوانــی   ــارس آذرخــش ب ــداران و   3/68( 28پ درصــد) بیشــترین اســتفاده را توســط کتاب
درصـد)، و   2/12( 5افـزار سـیمرغ بـا فراوانـی      هـا داشـته اسـت. پـس از آن، نـرم      آرشیوست

ها قـرار گرفتـه    درصد) مورد استفادة کتابداران و آرشیوست 8/9( 4افزار نوسا با فراوانی  نرم
  است.

اي  افــزار کتابخانــه توانمنــدي نــرم) در پژوهشــی بــه بررســی معیــار 1388زاده (قاضــی
آذرخش در پنج قسمت اخطار دیرکـرد، تغییـر در زمـان امانـت، رزرو منـابع، جریمـه        پارس

افـزار مزبـور    دیرکرد و تسویه حساب پرداخت. نتایج حاصل از پـژوهش نشـان داد کـه نـرم    
 هاي رزرو، تسویه حساب، جریمه دیرکـرد، زمـان امانـت و    ضعف عمده در قسمت 5داراي 

  اخطار دیرکرد بوده و نتوانسته نظر کتابداران بخش امانت را به خوبی برآورده سازد.
) بـا بررسـی عوامـل مـؤثر بـر آگـاهی و       1391کوکبی، عصـاره، عظیمـی و هاشـمی (   
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هــاي شــهید چمــران و علــوم پزشــکی جنــدي شــاپور اهــواز از  اســتفاده کتابــداران دانشــگاه
پارس آذرخش نشان دادنـد کتابـداران توانـایی کمـی      اي افزار جامع کتابخانه هاي نرم قابلیت

  اي پارس آذرخش دارند. افزار جامع کتابخانه هاي نرم در استفاده از قابلیت
نامه کارشناسی ارشـد خـود بـه بررسـی وضـعیت اسـتفاده        ) در پایان1391نژاد ( اولیائی

ی شهر مشـهد پرداخـت.   هاي عموم اي در کتابخانه افزار کتابخانه هاي نرم کتابداران از قابلیت
هـاي   اي که جهت تعیین میـزان اسـتفاده کتابـداران از قابلیـت     مؤلفه 75نتایج نشان داد که از 

هاي مختلـف در نظـر گرفتـه شـده اسـت، کتابـداران بـه طـور          اي در بخش افزار کتابخانه نرم
یـب از  هاي شبکه و جستجو و به میزان زیاد و خیلی زیـاد بـه ترت   هاي بخش متوسط از قابلیت

سـازي اسـتفاده    هاي امانت، سازماندهی ورود اطالعات و خروجی و آماده هاي بخش قابلیت
  کنند.   می

اي  افـزار کتابخانــه  ) در پژوهشـی بـه بررســی کـاربرد نـرم    2010مـوال و چندراشـکارا (  
هاي مهندسی در کارناتاکا پرداختند. نتایج نشـان داد کـه    هاي دانشکده یکپارچه در کتابخانه

شـود و   هاي مهندسی کارناتاکـا اسـتفاده مـی    هاي دانشکده فزارهاي مختلفی در کتابخانها نرم
شود شـامل پشـتیبانی بخـش     افزار انجام می ها توسط نرم عملکردهاي مطلوبی که در کتابخانه

بندي هستند. سـایر عملکردهـایی کـه     آوري و رده امانت از طریق بارکد خوان، اپک، فراهم
شـود شـامل کنتـرل سـریال،      شوند ولی به طور مرتب اسـتفاده نمـی   م میافزار انجا توسط نرم

  ها هستند. حسابها، وب اپک و صورت کننده ارجاعات، یادآوري
هـاي   سـایت  افزار و منابع وب ) در پژوهشی نقش جنسیت و استفاده از نرم2010( 1کیم
بـین کـاربران زن و   هاي دانشگاهی را بررسی کرده است. او به این نتیجه رسید کـه   کتابخانه

  افزار تفاوت معناداري وجود دارد. مرد در استفاده از نرم
اي در  افـزار کتابخانـه   ) در پژوهشی بـه بررسـی وضـعیت نـرم    2015صدیق و محمود (

افـزار رایگـان متنـوع و     هـا از یـک نـرم    موسسات آموزش عالی پاکستان پرداختند. کتابخانـه 
کننـد کـه اکثـر کـاربران از آن اسـتفاده       فاده مـی اي اسـت  سیستم مدیریت اطالعات کتابخانـه 

                                                                                                                   
1.Kim  



   
  

 

 

در  يا کتابخانه يافزارها  نرم يها تیاستفاده کتابداران از قابل تیوضع یبررس
 85ها چالش شهر اهواز یتخصص يها کتابخانه

  ینیالعابد نیز یمحسن حاج/يمحمد ملک دیسع

يمحمد جان میمر

هایی  مجیک، کوها و ویرچوا هستند که تقریبا نمونه افزارها، وینیزس، این کنند. دیگر نرم می
شـود در   هـا اسـتفاده مـی    افزاري کـه در کتابخانـه   افزار منبع باز هستند. نرم پذیرفته شده از نرم

اي  هـاي منطقـه   و توانـایی پشـتیبانی آن از زبـان    کنـد  اکثر موارد زبان ملـی را پشـتیبانی نمـی   
  (خارجی) در حد ناچیز بود.
دهـد کـه پژوهشـگران تـا حـد زیـادي بـه         هاي پیشین نشان می بررسی و مرور پژوهش

ــه ــرم  زمین ــه هــاي موضــوعی ن ــا در هــیچ یــک از   اي توجــه داشــته افزارهــاي کتابخان ــد، ام ان
اي  افزارهـاي کتابخانـه   هاي نرم از قابلیت هاي انجام شده، به بررسی وضعیت استفاده پژوهش

هاي تخصصی پرداخته نشـده اسـت. بنـابراین، پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت تـا          در کتابخانه
هـاي تخصصـی شـهر     اي در کتابخانـه  افزارهـاي کتابخانـه   هاي نرم وضعیت استفاده از قابلیت

  اهواز را مورد بررسی قرار دهد.
  هاي پژوهش حاضر عبارتند از:پرسش

هـا و امکانـات    هاي تخصصی شهر اهـواز از قابلیـت   به چه میزان کتابداران کتابخانه. 1
  کنند؟ شبکه استفاده می  اي در بخش افزارهاي کتابخانه نرم

هـا و امکانـات    هاي تخصصی شهر اهـواز از قابلیـت   . به چه میزان کتابداران کتابخانه2
  کنند؟ میجستجو استفاده   اي در بخش افزارهاي کتابخانه نرم

هـا و امکانـات    هاي تخصصی شهر اهـواز از قابلیـت   . به چه میزان کتابداران کتابخانه3
  کنند؟امانت استفاده می  اي در بخش افزارهاي کتابخانه نرم

اي  افزارهـاي کتابخانـه   ها و امکانات نـرم  بیشترین و کمترین میزان استفاده از قابلیت. 4
  ها است؟ مربوط به کدام یک از بخش

هـاي مختلـف    هـاي شـهر اهـواز از قابلیـت     . آیا بین میزان استفاده کتابداران کتابخانه5
  اي رابطه معناداري وجود دارد؟ افزارهاي کتابخانه کتابخانه در نرم

شناختی پژوهش کتابداران (جنسیت، سابقه کـار، سـن،    هاي جمعیت . آیا بین ویژگی6
اي رابطـه   افزارهـاي کتابخانـه   هـاي نـرم   بلیـت رشته و مقطع تحصیلی) بـا میـزان اسـتفاده از قا   

  معناداري وجود دارد؟
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  شناسی پژوهش روش
تحلیلـی اسـت.   -پژوهش از نظر هـدف کـاربردي و از لحـاظ روش شناسـی پیمایشـی     

هاي تخصصـی شـهر اهـواز بودنـد،      نفر از کتابداران کتابخانه 74جامعه آماري مورد بررسی،
کردند. بـا مراجعـه    اي استفاده می افزار کتابخانه از نرمهاي روزانه خود  که براي انجام فعالیت

هاي ایران و همچنین با مراجعه  به سایت کتابخانه ملی و جستجو در بانک اطالعات کتابخانه
ها (همچنین به صورت حضـوري) واقـع در شـهر     ها و سازمان ها، شرکت به سایت بیمارستان

کتابخانــه  39شــد. در شــهر اهــواز اهــواز، اطالعــات در مــورد جامعــه پــژوهش گــردآوري 
کننـد کـه یکـی از     اي استفاده مـی  افزار کتابخانه کتابخانه از نرم 24تخصصی وجود دارد که 

هـاي اداري و قـانونی، حاضـر بـه همکـاري نشـد و از جامعـه         ها به دلیل محدودیت کتابخانه
ورت سـنتی بـه   اي نداشـته و بـه صـ    افزار کتابخانـه  کتابخانه نیز نرم15پژوهش حذف گردید. 

سازمان، شرکت  26دهند و از طرف دیگر، در شهر اهواز  کنندگان خدمات ارائه می مراجعه
گیري انجام نشـد و جامعـه بـه     و بیمارستان وجود دارند که کتابخانه ندارند. از این رو، نمونه

هـا، پرسشـنامه روزآمـد     صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت. ابـزار گـردآوري داده  
) بود و بـراي محاسـبه روایـی    1391) و اولیایی نژاد(1382نامه داودزاده سالستانی ( پایانشدة 

نظـر  پرسشنامه، ابتدا در دو نوبت پرسشـنامه، بـین تعـدادي از کتابـداران بـا سـابقه و صـاحب       
هـاي جمـع آوري شـده در هـر دو      هاي تخصصی شهر اهواز توزیـع شـد کـه پاسـخ     کتابخانه

و براي محاسبۀ ضریب پایایی پرسشنامه، از فرمول کرونباخ استفاده  نوبت، شبیه به هم بودند
/. اسـت کـه   959محاسـبه شـد و برابـر بـا     SPSS افـزار  شد و ضریب آلفاي کرونبـاخ بـا نـرم   

هاي پرسشنامه و در نتیجه پایایی آن است. پرسشـنامه   دهنده هماهنگی درونی بین سوال نشان
ول پرسشـنامه، شـامل اطالعـات جمعیـت     پژوهش، در دو بخـش تنظـیم شـده بـود. بخـش ا     

افزار کتابخانه، سطح تحصیالت، سن، سابقۀ کار و مرتبط  شناختی مربوط به جنسیت، نام نرم
سوال مربوط بـه متغییرهـاي پـژوهش     66بودن رشتۀ تحصیلی و بخش دوم پرسشنامه، شامل 

 29جسـتجو ( سـوال)، امکانـات مربـوط بـه       6مولفه، امکانات مربوط بـه شـبکه (   3در قالب 
سـوال) بـود. سـواالت مربـوط بـه مولفـه امکانـات         31سوال) و امکانات مربوط بـه  امانـت (  
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 2سـوال)، فرمـول جسـتجو (    11جستجو به چهـار مولفـه قابلیـت جسـتجو در انـواع فیلـدها (      
سوال) تقسـیم شـد.    8هاي نمایش جستجو ( سوال) و ویژگی 8سوال)، امکان انواع جستجو (

ر به صورت مقیاس لیکرت شش حالتی (هیچ، خیلی کم، کم، متوسـط،  سوال مزبو 66پاسخ 
زیاد، خیلی زیاد) ارائه و به هر گزینه از صفر (هیچ) تا پنج (خیلی زیـاد) امتیـاز داده شـد. در    

هاي تی مسـتقل، تحلیـل واریـانس یـک      ها از آزمون این پژوهش، براي تجزیه و تحلیل داده
  استفاده شد. 22اس  افزار اس پی اس طرفه، پیرسون و نرم

  ها یافته
هـاي   هـاي توزیـع شـده در بـین کتابـداران کتابخانـه       پس از تجزیه و تحلیل پرسشـنامه 

هـاي کتابخانـه اسـتفاده     اي در انجام فعالیت افزارهاي کتابخانه تخصصی شهر اهواز که از نرم
ي تخصصی شهر ها هایی به شرح زیر حاصل گردید که ابتدا به تعداد کتابخانه کنند، یافته می

شـناختی   هـاي جمعیـت   اي مـورد اسـتفاده و سـپس بـه ویژگـی      افزار کتابخانه اهواز و نوع نرم
  شود. جامعه پژوهش اشاره می

اي پـارس   افـزار کتابخانـه   درصد) از نـرم  26/78کتابخانه ( 18از جامعه پژوهش مورد بررسی، 
درصـد) از   04/13کتابخانه ( 3مرغ و اي سی افزار کتابخانه درصد) از نرم 70/8کتابخانه ( 2آذرخش، 
ـتفاده کـرده     افزارهاي کتابخانه سایر نرم افـزار پـارس    انـد کـه نـرم    اي (کاوش، کتابـدار و گنجینـه) اس

هاي  ها به دلیل محدودیت آذرخش بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. یکی از کتابخانه
ــه همکــاري نشــد و از جامعــه  ــانونی، حاضــر ب ــژوهش حــذف گردیــد. ویژگــی  اداري و ق هــاي  پ

 12درصد) از جامعه پژوهش را زنان و   81نفر ( 51دهد که  شناختی جامعه پژوهش نشان می جمعیت
  دهند که تعداد زنان از مردان بیشتر است. درصد) را مردان تشکیل می 19نفر (

درصـد) داراي   5/9نفـر (  6جامعه پژوهش مورد بررسـی، از نظـر میـزان تحصـیالت،     
درصـد) داراي   7/58نفـر (  37درصـد) داراي مـدرك کـاردانی،     6/1نفر ( 1رك دیپلم، مد

 6/1نفـر (  1درصـد) داراي مـدرك کارشناسـی ارشـد و      6/28نفر ( 18مدرك کارشناسی، 
درصد) داراي مدرك دکتري بودند کـه بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه  دارنـدگان مـدرك        

  .درصد) بود 7/58نفر ( 37کارشناسی به تعداد 



   
  
  

 

 88 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

نفـر   33جامعه پژوهش مورد بررسی، از نظر مرتبط بودن رشته تحصیلی با محیط کار، 
درصد) غیرمرتبط با محـیط کـار در کتابخانـه بودنـد.      6/47نفر ( 30درصد) مرتبط و  4/52(

درصد) مربوط به افرادي بـود کـه داراي مـدرك علـم اطالعـات و       4/52بیشترین فراوانی (
  شناسی بودند. دانش

سـال   5تا  1درصد) بین  8/23نفر ( 15ژوهش مورد بررسی، از نظر سابقه کار، جامعه پ
 15تـا   11درصـد) بـین    6/28نفـر (  18سال سابقه،  10تا  6درصد) بین  3/33نفر ( 21سابقه، 

 25تـا   21درصـد) بـین    6/1نفـر (  1سال سابقه،  20تا  16درصد) بین  8/4نفر ( 3سال سابقه، 
اند. بیشترین فراوانی مربـوط   سال به باال سابقه کار داشته 26رصد) د 9/7نفر ( 5سال سابقه و 

درصـد)   3/33نفـر (  21هـا   سال سابقه کار داشته و تعـداد آن  10تا  6به کسانی است که بین 
  بودند.

 11سـال،   25درصـد) کمتـر از    2/3نفر ( 2جامعه پژوهش مورد بررسی، از نظر سنی، 
نفـر   32سـال و   36تـا   31درصـد) بـین    6/28نفر ( 18 سال، 30تا  25درصد) بین  5/17نفر (

  سال به باال است. 37اند که بیشترین فراوانی مربوط به  سال به باال داشته 37درصد)  8/50(
 شـهر اهـواز   یتخصص يها کتابخانههاي شبکه در  براي بررسی میزان استفاده از قابلیت

اسـت. در ایـن پـژوهش بـا توجـه بـه       ، به ترتیب آمده 1مؤلفه استفاده شد که در جدول  4از
اي، فقــط میــزان اســتفاده از  افــزار کتابخانــه هــا و معیارهــاي ارزیــابی هــر قابلیــت نــرم مولفــه
  گیرند. هاي امانت و جستجو مورد بررسی قرار می قابلیت
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افزار  هاي شبکه به تفکیک نوع نرم هاي تخصصی شهر اهواز از قابلیت . فراوانی میزان استفاده کتابخانه1جدول
  مورد استفاده

  ردیف

میزان 
 استفاده

هاي  مولفه
  مورد مطالعه

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  100  23  04/13  3  70/8  2  26/78  18  امانت  1

2  
سازماندهی و 
  100  23  04/13  3  70/8  2  26/78  18  ورود اطالعات

خروجی و   3
  سازي آماده

18  26/78  2  70/8  3  04/13  23  100  

  100  23  04/13  3  70/8  2  26/78  18  جستجو  4
  100  23  04/13  3  70/8  2  26/78  18  میانگین

  

 اتیـ شهر اهـواز عمل  یتخصص يها کتابخانه آید که ، چنین بر می1هاي جدول  از داده
و جسـتجو را تحـت شـبکه     يسـاز  و آمـاده  یو ورود اطالعـات، خروجـ   یامانت، سازمانده

 يهـا  تیـ افزار پـارس آذرخـش از قابل   نرم يها دارا درصد کتابخانه 60/82که  دهند یانجام م
درصـد   70/8و  مرغیافـزار سـ   نـرم  يکـه دارا  ییهـا  بـه کتابخانـه   ربوطدرصد م 70/8 ،شبکه

و کتابـدار)   نـه یگنجکاوش،( يا کتابخانـه  يافزارهـا  نـرم  ریکه از سـا  ییها مربوط به کتابخانه
هاي تخصصی مورد بررسی در شهر اهواز بـه میـزان     . بنابراین، تمام کتابخانهکنند یاستفاده م

بیشـترین   افـزار پـارس آذرخـش    نـرم کننـد کـه    هاي شبکه استفاده مـی  درصد از قابلیت 100
  اختصاص داده است.د را به خوفراوانی 

ازیـابی اطالعـات یکـی از مهمتـرین     اي در جسـتجو و ب  افزارهاي کتابخانه هاي نرم قابلیت
اي  افـزار مـورد نظـر بـه ویـژه فهرسـت رایانـه        عواملی است که موجب رضایت کاربران از نـرم 

اي تعداد نقاط بازیـابی قابـل تـوجهی را     اي توسط فهرست رایانه افزارهاي کتابخانه شود. نرم می
کمتـرین اطالعـات، بـه     توانـد بـا داشـتن    گـذارد. بنـابراین، کـاربر مـی     در دسترس کاربران می

). بنـابراین، بـراي بررسـی    1373جستجو و بازیابی اثر یا آثار مورد نظر خـود بپـردازد (فتـاحی،    
  ) مورد توجه قرار گرفت.2مولفه و معیار (جدول  29میزان استفاده از امکانات بخش جستجو، 
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  افزار مورد استفاده یک نوع نرمهاي بخش جستجوبه تفک . فراوانی میزان استفاده کتابداران ازقابلیت2جدول 

ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
 میزان استفاده      

 هاي مولفه
  مورد مطالعه

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

مجموع   فراوانی  امتیاز
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

 فیلد عنوان  1
51  

224  
8  

40  
4  

19  63  100  
100  100  100  

 فیلد پدید آورنده  2
51  

222  
8  

40  
4  

17  63  100  
100  100  100  

 فیلد موضوع  3
50  

216  
8  

40  
4  

17  62  41/98  
03/98  100  100  

 فیلد شماره ثبت  4
49  

178  
8  

40  
4  

12  61  83/96  
07/96  100  100  

 فیلد فروست  5
49  

196  
8  

39  
4  

12  61  83/96  
07/96  100  100  

 فیلد شماره بازیابی  6
49  

202  
7  

34  
4  

17  60  24/95  
07/96  5/87  100  

 فیلد محل نشر  7
51  

210  
8  

40  
4  

17  63  100  
100  100  100  

 فیلد ناشر  8
50  

210  
8  

40  
4  

17  62  41/98  
03/98  100  100  

 فیلد محل نگهداري  9
49  

203  
8  

40  
3  

5  60  24/95  
07/96  100  75  

 فیلد یادداشت  10
51  

169  
8  

40  
4  

14  63  100  
100  100  100  

 فیلد چکیده  11
51  

137  
8  

38  
3  

10  62  41/98  
100  100  75  

جستجوي مجدد در هر مرحله از   12
 جستجو

48  
173  

7  
32  

3  
10  58  06/92  

11/94  5/87  75  

سازي فرمول هاي قبلی ذخیره   13
 جستجو شده

49  
138  

5  
22  

2  
0  56  89/88  

07/96  5/62  50  
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ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
 میزان استفاده      

 هاي مولفه
  مورد مطالعه

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

مجموع   فراوانی  امتیاز
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

14  
جدا کردن فیلدهاي جستجوي 

 هاي فارسی و التینکتاب

50  
168  

8  
35  

4  
17  62  41/98  

03/98  100  100  

15  
امکان جستجوي همزمان کتاب 
 هاي فارسی و التین

48  
142  

8  
34  

4  
17  60  24/95  

11/94  100  100  

16  
امکان جستجوي همزمان منابع 

مختلف اعم از کتاب، مقاله، سند 
 و ...

50  
195  

8  
33  

4  
18  62  41/98  

03/98  100  100  

امکان ساختن مجموعه هاي   17
 جستجو و تلفیق آن ها

51  
147  

8  
33  

3  
3  62  41/98  

100  100  75  

امکان مشاهده تزاروسی یا   18
 فهرست واژگان

47  
154  

6  
19  

3  
3  56  89/88  

15/92  75  75  

امکان نمایش رکوردهاي   19
 کتابشناختی

49  
173  

7  
28  

4  
16  60  24/95  

07/96  5/87  100  

20  
نمایش و چاپ نتایج حاصل از 

جستجو روي صفحه تصویر و بر 
 روي چاپگر

50  
190  

8  
38  

4  
17  62  41/98  

03/98  100  100  

21  
هاي بازیابی اعالم تعداد کتاب

شده در باال یا پایین صفحه 
 نمایش

49  
188  

8  
36  

4  
17  61  83/96  

07/96  100  100  

22  
نشان دادن اطالعات وضعیت 

کتاب (محل آن در کتابخانه، در 
 امانت بودن و ...) 

51  
213  

8  
39  

4  
18  63  100  

100  100  100  

 جستجوهاامکان نمایش سابقه   23
49  

176  
8  

39  
4  

10  61  83/96  
07/96  100  100  

24  
جستجوي بولی به وسیله 

-ANDعملگرهاي منطقی (

OR-NOT( 

48  
161  

8  
37  

4  
12  60  24/95  

11/94  100  100  

  65/93  59  7  3  39  8  101  48جستجو  در محدوده خاص به   25
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ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
 میزان استفاده      

 هاي مولفه
  مورد مطالعه

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

مجموع   فراوانی  امتیاز
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

= ،<،>وسیله عملگرهاي ریاضی(
( 

11/94  100  75  

ذخیره نتایج حاصل از جستجو در   26
 فایل

50  
174  

8  
39  

3  
10  61  83/96  

03/98  100  75  

امکان ترکیب نتایج حاصل از   27
 جستجو با جستجوي جدید

49  
151  

8  
38  

3  
0  60  24/95  

07/96  100  75  

امکان ذخیره نتایج حاصل از   28
 isoجستجو در فایل 

48  
170  

7  
34  

4  
4  59  65/93  

11/94  5/87  100  

29  
وجود راهنماي مناسب به صورت 
راهنماي فوري یا زیرنویس براي 

 استراتژي جستجو

50  
117  

7  
31  

4  
4  61  83/96  

03/98  5/87  100  

  میانگین
48/49  

5098  
65/7  

1037  
65/3  

340  79/60  50/96  
02/97  14/99  38/91  

  
ــدول   از داده ــود در ج ــاي موج ــی 2ه ــر م ــین ب ــانگین   ، چن ــه می ــد ک ــد  100آی درص
، "محل نشر"، "پدیدآورنده"، "عنوان"هاي تخصصی شهر اهواز فیلدهاي جستجو  کتابخانه

(محـل آن در   "وجـود قسـمتی بـراي نشـان دادن اطالعـات وضـعیت کتـاب       "و  "یاداشت"
دهنـد   ار مـی کتابخانه، در امانت بودن و ...) را به عنوان فیلدهاي جسـتجو مـورد اسـتفاده قـر    

جدا "، "فیلد چکیده"، "فیلد ناشر"، "فیلد موضوع"ها به ترتیب از  درصد کتابخانه 41/98و
امکـان جسـتجوي همزمـان منـابع     "، "هاي فارسـی و التـین  کردن فیلدهاي جستجوي کتاب

امکان ساختن مجموعـه هـاي جسـتجوي و تلفیـق     "، "مختلف اعم از کتاب، مقاله، سند و ...
ــا ــایش "آن ه ــر روي       و نم ــفحه تصــویر و ب ــتجو روي ص ــل از جس ــایج حاص ــاپ نت و چ
  گیرند. کمک میچاپگر

نتایج به دست آمده، حاکی از آن اسـت کـه میـانگین کـل میـزان اسـتفاده کتابـداران        



   
  

 

 

در  يا کتابخانه يافزارها  نرم يها تیاستفاده کتابداران از قابل تیوضع یبررس
 93ها چالش شهر اهواز یتخصص يها کتابخانه

  ینیالعابد نیز یمحسن حاج/يمحمد ملک دیسع

يمحمد جان میمر

درصـد   50/96و معیارهـاي قابلیـت جسـتجو     هـا   هاي تخصصی شهر اهواز از مولفـه  کتابخانه
هــایی کــه داراي  امتیــاز) از کتابخانــه 5098( درصــد 02/97بــوده کــه در ایــن بــین میــانگین 

کننـد و   و معیارهاي قابلیـت جسـتجو اسـتفاده مـی     ها  افزار پارس آذرخش هستند از مولفه نرم
ــانگین  ــاز)  و  1037درصـــد ( 14/99میـ ــب از  340درصـــد ( 38/91امتیـ ــاز) بـــه ترتیـ امتیـ
وش، کتابـدار و سـیمرغ)   افزارهـا (کـا   افـزار سـیمرغ و سـایر نـرم     هایی که داراي نرم کتابخانه

  دهند. هستند که فیلدهاي جستجوي مناسب را مورد استفاده قرار می
توانـد در تحلیـل و ارزیـابی میـزان اسـتفاده از       هاي خودکار امانت مـی  استفاده از نظام

اي  سـازي منـابع کتابخانـه نیـز نقـش تعیـین کننـده        منابع اطالعاتی مختلف، وجین و مجموعه
). 1388هـا کمـک کنـد (قاضـی زاده،      گیـري  ها در تصـمیم  یران کتابخانهداشته باشد و به مد

معیـار   31اي  افزار کتابخانه براي بررسی میزان استفاده کتابداران از امکانات بخش امانت نرم
  و مولفه در نظر گرفته شده است.



   
  
  

 

 94 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

  اي مورد بررسی هاي کتابخانه زاراف افزاري مربوط به امانت در نرم نرم  . میزان استفاده کتابداران از قابلیت3جدول 

ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
  قابلیت

افزاري  نرم
مربوط به 
  امانت

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

  امتیاز

مجموع   فراوانی
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

1  

امکان امانت 
 مدارك به

روش سیستم 
 بارکد خوان

49  

156  

7  

27  

4  

7  60  24/95  
07/96  5/87  100  

2  

امکان امانت 
مدارك از 

طریق صفحه 
  کلید
 

51  

213  

8  

35  

4  

18  63  100  
100  100  100  

3  

امانت کتاب 
از سیستم 
- امانت رایانه

 اي

51  

210  

8  

36  

4  

18  63  100  
100  100  100  

4  
امانت مقاله از 
سیستم امانت 
  ايرایانه

51  
148  

8  
5  

4  
17  63  100  

100  100  100  

5  
امانت نقشه از 
سیستم امانت 
  ايرایانه

51  
71  

8  
5  

4  
12  63  100  

100  100  100  

6  

امانت 
کاتالوگ از 
سیستم امانت 
  ايرایانه

51  

71  

8  

5  

4  

8  63  100  
100  100  100  

7  
امانت کاست 

از سیستم 
- امانت رایانه

50  
64  

8  
6  

4  
9  62  41/98  

03/98  100  100  



   
  

 

 

در  يا کتابخانه يافزارها  نرم يها تیاستفاده کتابداران از قابل تیوضع یبررس
 95ها چالش شهر اهواز یتخصص يها کتابخانه

  ینیالعابد نیز یمحسن حاج/يمحمد ملک دیسع

يمحمد جان میمر

ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
  قابلیت

افزاري  نرم
مربوط به 
  امانت

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

  امتیاز

مجموع   فراوانی
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

  اي

8  

امانت عکس 
از سیستم 
- امانت رایانه

  اي

50  

61  

8  

1  

4  

15  62  41/98  
03/98  100  100  

9  

امانت بریده 
جرید از 

سیستم امانت 
  ايرایانه

50  

38  

8  

1  

4  

0  62  41/98  
03/98  100  100  

10  

امانت 
هاي  کتاب

بریل از 
سیستم امانت 
  ايرایانه

50  

32  

8  

6  

4  

0  62  41/98  
03/98  100  100  

11  

امانت لوح 
فشرده از 

سیستم امانت 
  ايرایانه

51  

151  

8  

26  

4  

15  63  100  
100  100  100  

12  

امانت 
گزارش از 

سیستم امانت 
  ايرایانه

49  

141  

8  

15  

4  

18  61  82/96  
07/96  100  100  

13  

امانت 
دیسکت از 

سیستم امانت 
  ايرایانه

51  

49  

8  

10  

4  

2  63  100  
100  100  100  

  41/98  62  9  4  10  8  35  50امانت فیلم از   14



   
  
  

 

 96 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
  قابلیت

افزاري  نرم
مربوط به 
  امانت

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

  امتیاز

مجموع   فراوانی
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

سیستم امانت 
  100  100  03/98  ايرایانه

15  

امانت نشریه 
از سیستم 
- امانت رایانه

  اي

50  

115  

8  

6  

4  

13  62  41/98  
03/98  100  100  

16  

امانت اسالید 
از سیستم 
- امانت رایانه

  اي

50  

38  

8  

5  

4  

1  62  41/98  
03/98  100  100  

17  

امانت رساله 
از سیستم 
- امانت رایانه

  اي

49  

118  

8  

5  

4  

11  61  82/96  
07/96  100  100  

18  
امکان تمدید 
 مدرك

51  
215  

8  
40  

4  
18  63  100  

100  100  100  

امکان رزرو   19
 مدرك

51  
196  

8  
40  

4  
18  63  100  

100  100  100  

20  

امکان 
دیرکرد 

مدرك به 
صورت 

یادآوري، 
 فهرست و ...

50  

160  

8  

40  

3  

13  61  82/96  
03/98  100  75  

امکان تهیه   21
لیست اعضا 

51  191  8  40  
4  

18  63  100  
100  



   
  

 

 

در  يا کتابخانه يافزارها  نرم يها تیاستفاده کتابداران از قابل تیوضع یبررس
 97ها چالش شهر اهواز یتخصص يها کتابخانه

  ینیالعابد نیز یمحسن حاج/يمحمد ملک دیسع

يمحمد جان میمر

ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
  قابلیت

افزاري  نرم
مربوط به 
  امانت

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

  امتیاز

مجموع   فراوانی
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

با تاریخ 
  100 معتبر

100  

22  

امکان تهیه 
لیست اعضا 
با تاریخ غیر 
 معتبر

46  

134  

8  

39  

4  

18  62  41/98  
19/90  100  100  

23  
امکان تهیه 
کارکرد 
 اعضا

51  
197  

8  
39  

4  
16  63  100  

100 100  100 

24  
امکان تهیه 

کارکرد یک 
 عضو

51  
198  

8  
39  

4  
17  63  100  

100  100  100  

25  
امکان صدور 

کارت 
  عضویت

51  
180  

8  
40  

4  
17  63  100  

100  100  100  

26  
امکان تهیه 

کارکرد یک 
 مدرك

50  
190  

8  
36  

3  
13  61  82/96  

03/98  100  75  

27  
امکان تهیه 
کارکرد 
 مدارك

48  
183  

7  
35  

3  
13  58  06/92  

11/94  5/87  75  

28  

امکان تهیه 
لیست 

مدارك در 
 امانت

50  

183  

8  

40  

4  

18  62  41/98  
03/98  100  100  

  100  63  18  4  40  8  144  51امکان تهیه   29



   
  
  

 

 98 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

ف
ردی

  

  افزار نام نرم  معیارها
  قابلیت

افزاري  نرم
مربوط به 
  امانت

  کل  افزارها سایر نرم  سیمرغ  پارس آذرخش
مجموع   فراوانی

  امتیاز

مجموع   فراوانی
  امتیاز

مجموع   فراوانی
  درصد  درصد  درصد  درصد  فراوانی  امتیاز

نمودارهاي 
کارکرد 
 بخش امانت

100  100  100  

30  
امکان صدور 
بارکد جهت 
 عضو

50  
153  

7  
30  

3  
10  60  23/95  

03/98  5/87  75  

31  

امکان تهیه 
لیست تعداد 

امانات 
(برحسب 
هاي دوره

 زمانی معین)

48  

165  

6  

30  

3  

13  57  47/90  
11/94  75  75  

  میانگین کل  
09/50  

4200  
84/7  

732  
84/3  

397  90/61  26/98  
23/98  98/97  96/95  

  
هــاي  آیــد کــه کتابــداران کتابخانــه ، چنــین بــر مــی3هــاي موجــود در جــدول  از داده

تخصصـی شـهر اهـواز جهــت امانـت دادن منـابع اطالعـاتی بیشــتر از صـفحه کلیـد اســتفاده         
لـوح  ، کاتـالوگ ، نقشـه ، مقاله، درصد منابع اطالعاتی مانند کتاب 100به میزان کردند و  می

 100دهنـد و همچنـین، بـه میـزان      اي به امانت مـی  رایانهرا از طریق سیستم  دیسکتو فشرده 
، اي از قبیـل تمدیـد مـدرك    افـزار کتابخانـه   امکانات بخش امانـت نـرم  ها و  درصد از قابلیت
، تهیه کارکرد یک عضو، تهیه کارکرد اعضا، تهیه لیست اعضا با تاریخ معتبر، رزرو مدرك

کننـد. میـانگین    اسـتفاده مـی   انتصدور کارت عضویت و تهیه نمودارهاي کارکرد بخش ام
و معیارهاي مربـوط بـه    ها  هاي تخصصی شهر اهواز از مولفه میزان استفادهکتابداران کتابخانه

امتیـاز) از   4200درصـد (  23/98درصد بوده که در این بین، میـانگین   26/98قابلیت امانت، 



   
  

 

 

در  يا کتابخانه يافزارها  نرم يها تیاستفاده کتابداران از قابل تیوضع یبررس
 99ها چالش شهر اهواز یتخصص يها کتابخانه

  ینیالعابد نیز یمحسن حاج/يمحمد ملک دیسع

يمحمد جان میمر

و معیارهـاي قابلیـت     هـا  افـزار پـارس آذرخـش هسـتند از مولفـه      هایی که داراي نرم کتابخانه
امتیاز)  397درصد ( 96/95امتیاز) و  732درصد ( 98/97کنند و میانگین  جستجو استفاده می
افزارهـا (کـاوش، کتابـدار و     افزار سیمرغ و سایر نرم هایی که داراي نرم به ترتیب از کتابخانه
  دهند. میهاي مربوط به قابلیت امانت را مورد استفاده قرار  سیمرغ) هستند، مولفه

اي (شـبکه،   افـزار کتابخانـه   با توجه به میانگین کل به دسـت آمـده از سـه قابلیـت نـرم     
 100هـاي مـورد بررسـی، از امکانـات شـبکه (      افزارهـاي کتابخانـه   جستجو و امانت) در نـرم 

درصد) کمترین اسـتفاده   5/96درصد) بیشترین استفاده و جستجو ( 26/98درصد) و امانت (
  به عمل آمده است.

افـزاري   هـاي نـرم   ها نشان داد که در قابلیـت  با استفاده از آزمون آنوا و تی مسقل، یافته
افزارهـا (کـاوش،    پارس آذرخش ( به جز متغیر سن و مقطع تحصیلی)، سـیمرغ و سـایر نـرم   

هاي مورد بررسـی،   شناختی کتابداران و قابلیت   هاي جمعیت کتابدار و گنجینه)، بین ویژگی
  ي وجود ندارد.دار تفاوت معنا

اي  افـزار کتابخانـه   نتایج نشان داد که در جامعه مـورد بررسـی، کتابـدارانی کـه از نـرم     
کنند بین متغیر جنسیت، سـابقه کـارو رشـته تحصـیلی کتابـداران       پارس آذرخش استفاده می

/. از نظـر میـزان اسـتفادة آنـان از     05هاي مورد بررسی، تفاوت معنـاداري در سـطح    کتابخانه
افزاري مورد بررسی در این پژوهش وجود ندارد ولی از نظـر میـزان اسـتفادة     هاي نرم قابلیت

افزاري مورد بررسی، بین متغیر سن (به جـزء قابلیـت امانـت) و مقطـع      هاي نرم آنان از قابلیت
تحصیلی (به جز قابلیت جسـتجو و امانـت) تفـاوت معنـاداري وجـود دارد کـه نتـایج آن در        

  جدول زیر آمده است.



   
  
  

 

 100 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 11 یاپیپ شماره 1397 تابستان  ـ دوم شماره چهارم، سال 
 

  اي پارس آذرخش افزار کتابخانه هاي نرم . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر سن و قابلیت4دولج

هاي  شاخص
  آماري

  منابع تغییرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

 Fمقدار
سطح 

  داري معنا

  بین گروهی

  درون گروهی

  کل

644/9041  

383/22927  

027/31969  

3  

33  

36  

881/3013  

769/694  
338/4  011./  

  
بـه  ) Sig=/.011داري ( آید که سـطح معنـا   ، چنین برمی4هاي موجود در جدول از داده

است. با توجـه بـه    )=3df() بوده و مقدار =a/.05گیري ( مراتب فراتر از مقدار آلفاي تصمیم
ارس اي پـ  افـزار کتابخانـه   هـاي نـرم   نتیجه آزمون تحلیل واریانس، بـین متغیـر سـن و قابلیـت    

  داري وجود دارد.   آذرخش تفاوت معنا

اي  افزار کتابخانه شبکه در نرم  . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر مقطع تحصیلی و قابلیت5جدول 
  پارس آذرخش

هاي       شاخص
  آماري

  منابع تغییرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

  داري سطح معنا Fمقدار

  بین گروهی

  درون گروهی

  کل

447/314  

533/1270  

980/1584  

3  

47  

50  

816/104  

033/27  
877/3  015./  

  
بـه  ) Sig=/.015داري ( آید که سطح معنا ، چنین بر می5هاي موجود در جدول  از داده

است. با توجـه بـه    )=3df() بوده و مقدار =a/.05گیري ( مراتب فراتر از مقدار آلفاي تصمیم



   
  

 

 

در  يا کتابخانه يافزارها  نرم يها تیاستفاده کتابداران از قابل تیوضع یبررس
 101ها چالش شهر اهواز یتخصص يها کتابخانه

  ینیالعابد نیز یمحسن حاج/يمحمد ملک دیسع

يمحمد جان میمر

افـزار   هـاي نـرم   نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، بین متغیر مقطع تحصـیلی و قابلیـت  
  داري وجود دارد.  اي پارس آذرخش تفاوت معنا کتابخانه
دانیم در مبحث همبستگی، ارتباط بین دو متغیر یا چند متغیـر آزمـون    طور که میهمان

تغییـرات یـک صـفت، بـر حسـب      شود. دو صفت در صورتی مستقل از یکدیگرنـد کـه    می
مقادیر مختلف صفت دیگر تغییر نکند. در غیر این صورت، بین دو صفت همبستگی وجـود  

گیـرد   ) قرار می-1+ و 1). ضریب همبستگی عددي است که در فاصله (1387دارد (هویدا، 
یا، توان میزان و جهت همبستگی بین دو متغیر را تعیین کـرد (خردمنـدن   و با استفاده از آن می

هاي مورد بررسی به صـورت دو بـه دو،    ). براي مشخص شدن همبستگی میان شاخص1387
، ضـریب همبسـتگی هـر کـدام از     6از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـد. در جـدول     

  ها به صورت دو به دو ارائه شده است. شاخص

  به صورت دو به دو هاي مورد بررسی  . ضریب همبستگی پیرسون براي اثبات رابطه بین مؤلفه6جدول 

  اي افزار کتابخانه قابلیت نرم

  امانت  جستجو  شبکه
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افـزار پـارس    آید که با انجام آزمون پیرسون، در نـرم  ، چنین بر می6هاي جدول از داده

آذرخش با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده بین شبکه با بخش 
اي معنـادار وجـود    هـا رابطـه   توان گفت بین قابلیت شبکه با سایر قابلیت جستجو و امانت، می
افزارها (کـاوش، کتابـدار و    ار سیمرغ (به جز قابلیت جستجو) و سایر نرمافز دارد ولی در نرم
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گنجینه) با توجه به مقدار منفی ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده بین شبکه بـا بخـش   
اي  ها با یکدیگر رابطه ها و سایر قابلیت توان گفت بین قابلیت شبکه با سایر قابلیت امانت، می

  معنادار وجود ندارد.

  گیري و نتیجه بحث
اي پارس  افزار کتابخانه هاي تخصصی شهر اهواز، نرم دهد در کتابخانه ها نشان می یافته

درصد) بیشتر مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. ایـن یافتـه بـا       26/78( 18آذرخش با فراوانی 
) همخوانی 1387) و اصنافی (1379)، موسوي چلک (1378هاي پژوهش لطفی نوائی ( یافته
  .دارد

هـاي تخصصـی شـهر اهـواز      اي در کتابخانـه  افزارهاي کتابخانـه  دهد نرم نتایج نشان می
افـزار   هـاي نـرم   هاي مورد بررسـی، تمـامی قابلیـت    تحت شبکه بوده و کتابداران در کتابخانه

هــاي پــژوهش داودزاده  دهنــد و ایــن یافتــه بــا یافتــه اي را تحــت شــبکه انجــام مــی کتابخانــه
افزار (اعم از سیمرغ،  هاي استفاده کننده از نرم ان داد تمامی کتابخانه) که نش1382سالستانی(

هـا و   درصـد از قابلیـت   60پارس آذرخش تحت ویندوز و جامع پـارس آذرخـش) بـیش از    
) کـه  1391هاي پژوهش اولیـائی نـژاد (   اند و همچنین یافته افزاري استفاده کرده امکانات نرم

درصـد) ایـن عملیـات را تحـت      80هاي عمـومی مشـهد (   نشان داد بیشتر کتابداران کتابخانه
کـو  هاي پژوهش شفی دهند، از وضعیت بهتري برخوردار بوده است و با یافته شبکه انجام می

  ) همخوانی ندارد.2015) و صدیق و محمود (2007و محمود (
افـزار سـیمرغ    امتیاز، نرم 10538افزار پارس آذرخش با  هاي پژوهش نشان داد نرم یافته

هـا و   امتیاز از بـین مولفـه   845افزارها (کاوش، کتابدار و گنجینه) با  امتیاز و سایر نرم 1997با 
انـد. بنـابراین،    هاي اول تا سوم را کسب کرده معیارهاي ارزیابی مورد بررسی، به ترتیب رتبه

مـوده  هاي مورد ارزیابی را کسب ن افزار پارس آذرخش بیشترین امتیاز از معیارها و مولفه نرم
افـزار سـیمرغ و    است. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر بـه ویـژه در رابطـه بـا دو نـرم     

هـاي   توان نتیجه گرفت که یافتـه  هاي پیشین می پارس آذرخش و مقایسۀ آن با نتایج پژوهش
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)، موسـوي  1378هـاي لطفـی نـوائی (    هـاي مربـوط بـه پـژوهش     پژوهش حاضر با نتایج یافته
) بـا پـژوهش حاضـر همخـوانی     1992) و سیورتز و دیگران (1387()، اصنافی 1379چلک (

افزار پارس آذرخش از وضعیت بهتري برخوردار بوده اسـت   دارد و در این سه پژوهش، نرم
) همخـوانی  1389) و نوروزي و نعمتی (1382هاي پژوهش داود زاده سالستانی ( ولی با یافته

  ندارد.
درصـد   14/99افـزار سـیمرغ    هـاي داراي نـرم   هاي پژوهش نشان داد که کتابخانه یافته
انـد. ایـن مـورد دربـاره      افزارشان را در بخش جستجو به کـار گرفتـه   ها و امکانات نرم قابلیت
درصـد   02/97افزار پارس آذرخش نیز صـادق اسـت کـه بـه میـزان       هاي داراي نرم کتابخانه
افزارهـا (کـاوش، کتابـدار و     نـرم  هایی که از سایر اند ولی کتابخانهها را استفاده کرده قابلیت

درصـد)   38/91افزار پارس آذرخـش و سـیمرغ (   اند،  کمتر از دو نرم گنجینه) استفاده نموده
هـاي مـورد    ، گویاي این مطلب است که کتابخانـه 2هاي جدول  بوده است. در مجموع داده

جسـتجو را   اي در بخـش  افزارهاي کتابخانه درصد قابلیت و امکانات نرم 90پژوهش بیش از 
اي، بیشترین  افزار کتابخانه اند. از آنجایی که قابلیت جستجوي هر نرم مورد استفاده قرار داده
هـاي   کنندگان و کتابداران دارد، میـزان اسـتفاده کتابـداران کتابخانـه     استفاده را براي مراجعه

سـنجش قـرار   مورد بررسی، طبق چهار مولفه و معیار  نسبت به این قابلیت، مـورد ارزیـابی و   
  گرفت.

هـا و   هاي تخصصی شهر اهواز خیلی زیاد از قابلیـت  نتایج نشان داد کتابداران کتابخانه
اسـتفاده   "قابلیـت جسـتجو در انـواع فیلـدها    "اي خـود در بخـش    افزار کتابخانـه  امکانات نرم

بـه  تواننـد   کنند که با داشتن اطالعات در مورد یکی از فیلدهاي کتابشناختی به راحتی می می
میـزان  "جستجو در فیلدهاي مورد نظر پرداخته و اطالعـات خـود را بازیـابی کننـد. از جنبـۀ      

ــه "اســتفاده ــا یافت ــژوهش داودزاده سالســتانی (هــاي  ب ــوروزي و نعمتــی (1382پ ) 1389)، ن
) کـه  1396هاي پـژوهش طهماسـبی لیمـونی و همکـاران (     همخوانی داشته است ولی با یافته

یت جستجو در انواع فیلـدها کمتـر از سـطح متوسـط بـوده، همخـوانی       نشان دادند میزان قابل
  ندارد. 
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افـزار   هـاي مـورد بررسـی، کتابـدارانی کـه از نـرم       نتایج نشان داد در کتابخانـه            
اسـتفاده   "عملگرهـاي منطقـی و ریاضـی   "کنند خیلی زیاد از  اي سیمرغ استفاده می کتابخانه
سـازند.   ها و عالئم، بیان فرایتدهاي منطقی و ریاضی را امکانپذیر مـی  کنند که این فرمول می

تواند مفاهیم مختلف را با هم ترکیب کرده و بـا گسـترش    از این قابلیت، کاربر می با استفاده
ها، با نتـایج پیـوهش   و کاهش دامنۀ جستجو، نتایج مرتبط و جامعی را بازیابی کند. این یافته

هـاي   )همسـو بـوده و نسـبت بـه یافتـه     1389) و نوروزي و نعمتی (1382داودزاده سالستانی (
هـاي   ) از وضعیت بهتري برخوردار اسـت، ولـی نسـبت بـه یافتـه     1391( پژوهش اولیایی نژاد

) که نشـان دادنـد کـه میـزان اسـتفاده از معیـار       1396پژوهش طهماسبی لیمونی و همکاران (
هاي جستجو کمتر از متوسط بوده است، همخوانی ندارد. از طرف دیگر، کتابـدارانی   فرمول
اي (کاوش، کتابدار  افزارهاي کتابخانه سایر نرم اي پارس آذرخش و افزار کتابخانه که از نرم

کننـد   کنند به طور متوسط از عملگرهاي منطقی و ریاضی استفاده مـی  و گنجینه) استفاده می
هـاي جسـتجو در هنگـام     که شاید علت این وضعیت، عـدم آشـنایی و عـدم نیـاز بـه فرمـول      

هـاي پـژوهش اولیـایی نـژاد      یافته هاي جستجو باشد. این یافته با استفاده از امکانات و قابلیت
  ) همخوانی دارد.1396) و طهماسبی لیمونی و همکاران (1391(

اي  افـزار کتابخانـه   هاي مورد بررسی، کتابدارانی که از نـرم  نتایج نشان داد در کتابخانه
(بـه   "هـاي جسـتجو   انواع دیگر قابلیـت "کنند به میزان خیلی زیاد ازمولفه  سیمرغ استفاده می

کننـد و نسـبت بـه دو     فه امکان مشاهده تزاروسی یـا فهرسـت واژگـان) اسـتفاده مـی     جز مول
هـاي   افزار دیگر از وضعیت خیلی خـوبی برخـوردار هسـتند. ایـن یافتـه نسـبت بـه  یافتـه         نرم

) از 1391) واولیـایی نـژاد (  1389)، نـوروزي و نعمتـی (  1382پژوهش داودزاده سالسـتانی ( 
هـاي پـژوهش طهماسـبی لیمـونی و همکـاران       بـا یافتـه  وضعیت خوبی برخوردار بـوده ولـی   

هـاي   انـواع دیگـر قابلیـت   ") که در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مولفـه       1396(
کمتر از سطح متوسط است، همخوانی ندارد. از طـرف دیگـر، کتابـدارنی کـه از       "جستجو
انـد   ه) اسـتفاده کـرده  افزارهاي (کاوش، کتابدار و گنجین افزار پارس آذرخش و سایر نرم نرم

بـه ترتیـب (پـارس     "هـاي جسـتجو   انـواع دیگـر قابلیـت   "میزان استفاده آنها در مورد مولفـه  
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افزارها (کاوش، کتابدار و گنجینـه) (   آذرخش به طور کم، متوسط و خیلی زیاد) و سایر نرم
هماسـبی  هاي پژوهش ط باشد که این یافته با یافته به طور هیچ، کم، متوسط و خیلی زیاد) می

  ) همخوانی دارد.1396لیمونی و همکاران (
اي  افزار کتابخانـه  هاي مورد بررسی، کتابدارانی که از نرم ها نشان داد در کتابخانه یافته

هـاي نمـایش    ویژگـی "ها و معیارهاي مربوط به  کنند، خیلی زیاد از مولفه سیمرغ استفاده می
کنند و نسبت بـه دو   ورد بررسی، استفاده میاي م افزارهاي کتابخانه در نرم "وجو نتایج جست

هـاي پـژوهش    افزار دیگر از وضعیت خیلی خوبی برخـوردار هسـتند. ایـن یافتـه بـا یافتـه       نرم
) 1396) و طهماسبی لیمونی و همکاران (1389)،  نوروزي و نعمتی (1379فتاحی و پریرخ (

  همخوانی دارد.
صی شهر اهواز، به میزان خیلـی زیـاد   هاي تخص دهد کتابداران کتابخانه نتایج نشان می
افزاري بخش امانت استفاده کـرده و جهـت امانـت دادن منـابع      هاي نرم از امکانات و قابلیت

کردنـد و از منـابع اطالعـاتی مـورد بررسـی در       اطالعاتی بیشتر از صفحه کلیـد اسـتفاده مـی   
ع اطالعاتی مورد اسـتفاده  اي، کتاب بیشتر از سایر مناب افزار کتابخانه قسمت امانت هر سه نرم

هـاي   قرار گرفته است و سایر منابع اطالعاتی به میزان خیلی کم (به جز بریده جراید و کتاب
اصـال اسـتفاده    "کـاوش، کتابـدار و گنجینـه   "افزارهـا   اي سایر نرم افزار کتابخانه بریل در نرم

هـاي پـژوهش داودزاده    انـد. ایـن یافتـه نسـبت بـه یافتـه       نشده بود) مورد استفاده قرار گرفتـه 
هاي پژوهش اولیایی نژاد  ) از وضعیت بهتري برخوردار بوده و همسو با یافته1382سالستانی(

) همخـوانی نـدارد. در   2010هـاي پـژوهش مـوال و چندراشـکارا (     ) است ولی با یافته1391(
یرا ) فقط کتاب در قسمت امانت مورد بررسی قرار گرفته بود. ز1391پژوهش اولیایی نژاد (

اي مربوط به بخش امانت، بـراي سـایر منـابع اطالعـاتی طراحـی       افزار کتابخانه در قابلیت نرم
نشده بود ولی در پژوهش حاضر افزون بر کتاب، سایر منابع اطالعاتی هم مورد بررسی قرار 

افزارهـاي   هـاي نـرم   گرفتند. همچنـین، کتابـداران، خیلـی زیـاد از دیگـر امکانـات و قابلیـت       
اي بخش امانت مانند امکان تمدید مدرك، رزرو مدرك، امکان دیر کرد مـدرك   کتابخانه

به صورت یادآوري، فهرست و ...، تهیه لیست اعضـا بـا تـاریخ معتبـر و غیرمعتبـر و صـدور       
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) 1391هاي پژوهش اولیایی نـژاد (  با یافته  کنند. این یافته کارت عضویت و غیره، استفاده می
) همخـوانی نـدارد. زیـرا    1382هاي پژوهش داودزاده سالسـتانی(  همخوانی دارد ولی با یافته

درصـد   50هـاي مـورد پـژوهش کمتـر از      وي در پژوهش خود به نتیجه رسید کـه کتابخانـه  
اي در بخـش امانـت را بـه کـار      افزارهـاي کتابخانـه   ها و امکانـات نـرم   درصد) قابلیت 8/37(

اي کـه در حـال حاضـر     ارهـاي کتابخانـه  افز اند. از طرف دیگر، با توجه به توسـعۀ نـرم   گرفته
هاي مربوط به بخـش   اي در ایران هستیم، نقص افزارهاي کتابخانه تحت وب نرم  شاهد نسخه
)، ماننـد رزرو،  1388زاده (اي پـارس آذرخـش در پـژوهش قاضـی     افزار کتابخانـه  امانت نرم

هـاي   گزینـه تسویه حساب، زمان امانت، جریمه دیرکرد و اخطـار دیرکـرد رفـع گردیـده و     
هـا،   اي پـارس آذرخـش، ماننـد سـیاهۀ تـأخیري      افزار کتابخانه پیشنهادي در بخش امانت نرم

سیاهۀ قفسه خوانی، تاریخ برگشت منابع، برنامه زمان امانت و منـابع رزروي جهـت اسـتفاده    
اي در بخش امانت، طراحی شده است بـه   افزارهاي کتابخانه ها و امکانات نرم بیشتر از قابلیت

افزار دیگر، اینچنین مشکلی وجود نـدارد و   افزار آذرخش در دو نرم وري که عالوه بر نرمط
اي ذکـر شـده، اسـتفاده     افـزار کتابخانـه   هاي بخش امانت نـرم  به میزان خیلی زیادي از قابلیت

  کنند. می
ها و امکانات بخش شبکه و امانت اسـت در   بیشترین میزان استفاده کتابداران از قابلیت

هـاي پـژوهش اولیـایی     که کمترین آن مربوط به بخش جستجو است. این یافته با یافته حالی
) همخـوانی  1382هاي پـژوهش داودزاده سالسـتانی(   ) همخوانی دارد ولی با یافته1391نژاد (

هاي پژوهشی وي نشان داد که از امکانات شبکه و جستجو بیشترین اسـتفاده   ندارد. زیرا یافته
  ش و امانت کمترین استفاده به عمل آمده است.و از امکانات سفار
اي مـورد بررسـی، متغیرهـاي جنسـیت، سـابقه کـار، و رشـته         افزارهاي کتابخانه در نرم

اي نـدارد.   افزارهـاي کتابخانـه   هاي نرم تحصیلی تأثیري در میزان استفاده کتابداران از قابلیت
) همخـوانی دارد  1391همکـاران ( هاي پژوهش کوکبی و  ها از نظر جنسیت با یافته این یافته
) که  به این نتیجه رسید که بین کـاربران زن  2010کیم (می -هاي پژوهش یانگ ولی با یافته

افزار تفاوت معناداري وجـود دارد، همخـوانی نـدارد. از نظـر سـابقۀ       و مرد در استفاده از نرم
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هاي  ) که در یافته1391() و اولیایی نژاد 1391هاي پژوهش کوکبی و همکاران ( کار با یافته
افــزار  هــاي نــرم پژوهشــی خــود یافتنــد کــه ســابقۀکار تــأثیري بــر میــزان اســتفاده از قابلیــت 

هـاي پـژوهش کـوکبی و     اي ندارد، همخوانی دارد. از نظر رشـته تحصـیلی بـا یافتـه     کتابخانه
ه از ) همخوانی دارد که نشان دادند رشته تحصیلی تأثیري بـر میـزان اسـتفاد   1391همکاران (
  اي ندارد. افزار کتابخانه هاي نرم قابلیت

اي پـارس آذرخـش بـا توجـه بـه       افزار کتابخانه نتایج آزمون پیرسون، نشان داد در نرم
مقدار مثبت ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده بین شبکه با بخـش جسـتجو و امانـت،    

معنـادار    جو رابطـه هاي شبکه با بخـش امانـت و جسـت    توان گفت بین میزان استفاده بخش می
) همخـوانی دارد ولـی در   1391هـاي پـژوهش اولیـایی نـژاد (     وجود دارد. این یافته بـا یافتـه  

افزارهـا (کـاوش،    اي سیمرغ، بـه جـزء قابلیـت جسـتجو) و سـایر نـرم       افزارهاي (کتابخانه نرم
کتابدار و گنجینه) با توجه به مقدار منفی ضـریب همبسـتگی پیرسـون بـه دسـت آمـده بـین        

هاي  افزاري رابطه معنادار وجود ندارد. با توجه به نتایج و پیشینه هاي نرم زان استفاده قابلیتمی
هـاي مـورد    پژوهش، پیشنهاد مـی شـود جهـت افـزایش سـطح آگـاهی کتابـداران کتابخانـه        

اي از طریـق   افزارهـاي کتابخانـه   هـاي جسـتجو در نـرم    بررسی، در زمینـۀ امکانـات و قابلیـت   
تواننـد از نتـایج    ها می هاي آموزشی اقدام شود و مدیران کتابخانه و کالسها  برگزاري دوره

افزارهـا اسـتفاده کننـد. آگـاهی      این پژوهش به منظور خرید مقـرون بـه صـرفۀ اینگونـه نـرم     
افزارها ضـرورت دارد، از ایـن    افزارها از نوع نیازهاي کاربران براي بازنگري نرم طراحان نرم

توانند از نتایج این پژوهش براي شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت      یافزارها م رو، طراحان نرم
شــود پــژوهش حاضــر در  هــا بــراي بهبــود وضــعیت فعلــی، اســتفاده کننــد. پیشــنهاد مــی  آن

هاي عمومی و دانشگاهی شهر اهواز انجام شود تا وضعیت میزان توانایی اسـتفاده از   کتابخانه
اربران مختلـف مشـخص شـود و همچنـین     اي در بـین کـ   افزارهـاي کتابخانـه   هاي نـرم  قابلیت

اي کشــورهاي خــارجی بــا  افزارهــاي کتابخانــه پژوهشـی بــراي بررســی میــزان مطابقــت نــرم 
 معیارهاي ارائه شده و مقایسۀ نتایج حاصل با نتایج پژوهش حاضر انجام شود.
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