
 

 

  

افزارهای  نرم هایقابلیتتحلیل وضعیت استفاده کتابداران از 

و تأثیر   شهر کرمانشاههای دانشگاهی در کتابخانه ایکتابخانه

 هاگیری از این قابلیتبهرهشناختی بر جمعیت متغیرهای

 3فرانک وکیلی فر، 2العابدینی زین محسن حاجی، 1* سعید ملک محمدی

 شناسیمطالعات دانش 

 112تا   79ص ، 99بهار  ، 22شماره ، هفتمسال 

 05/98/ 08تاريخ دريافت: 

 12/98/ 27تاريخ پذيرش: 
 چکیده

پژوهش  استفاده  ،  هدف  وضعیت  کتابخانه نرم   های قابلیت از   کتابدارانشناسايی  کتابخانه افزارهای  در  های ای 

ها بوده است. پژوهش از گیری از اين قابلیت شناختی بر بهره دانشگاهی شهر کرمانشاه و تأثیر متغیرهای جمعیت 

های  انه . جامعه پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخ بود تحلیلی    – پیمايشی  ،  روش   ازلحاظ نظر هدف کاربردی و  

، ها سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده  صورت به نفر بوده است که  45دانشگاهی شهر کرمانشاه به تعداد 

  طرفه يک تحلیل واريانس  ،  های تی مستقل از آزمون ،  ها داده   وتحلیل تجزيه بوده و برای    ساخته پرسشنامه محقق 

شد.  از    استفاده  کتابداران  داد  نشان  کتابخانه نرم   های قابلیت نتايج  امانت افزارهای  بخش  در  و ،  ای  خروجی 

های  اند. کتابداران کتابخانه سازی بیشترين استفاده و در بخش جستجو کمترين استفاده را به عمل آورده آماده 

 ورود ،  سازماندهی ،  شبکه ،  مديريت ،  امانت   های قابلیت توانايی خوبی در استفاده از  ،  دانشگاهی شهر کرمانشاه 

بنابراين الزم است ؛  مطلوب نیست   ها آن عملکرد  ،  سازی دارند ولی در بخش جستجو خروجی و آماده ،  اطالعات 

ای افزارهای کتابخانه و طراحان نرم   شده ارائه به کتابداران  ،  اين قسمت   های قابلیت آموزش و آگاهی الزم در مورد  

 قرار دهند.  ی موردبازنگر اين بخش را  ،  نیز با توجه به نیازهای کتابداران

کلیدیهاواژه  کتابخانهنرم  هایقابلیت   :ی  دانشگاهیکتابخانه،  ایافزارهای  افزارهای  نرم ،  های 

 کتابداران ،  کرمانشاه،  ایکتابخانه

 
دانش ∗.1 و  اطالعات  علم  ارشد  خوزستان،  شناسیکارشناسی  دانشگاهی  جهاد  عالی  آموزش   ايران. ،  اهواز،  موسسه 
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 مقدمه
نرم  بازيابی  برای  ابزار    ترينمهم،  ایافزارهای کتابخانهامروزه  و  تمامی  اطالعات  ذخیره  در 

مراکز  کتابخانه و  تخصصی    کهطوریبه  است؛رسانی  اطالعها  کتابخانه  يک  وجود  تصور 

ای باعث شده است تا در  افزارهای کتابخانههای نرم. قابلیتاست کمی دشوار  ،  افزاربدون نرم 

ابزارمدت چند دهه اين  ورود  از  که  به کتابخانه  هایای  افقها مینوين  تازهگذرد  ای  های 

پازوکی  ،  العابدينی)حاجی زين   ای قرار دهدوالت گستردهرا در مسیر تح  هاآنو  شود  گشوده  

انواع کتابخانهخودکارسازی کتابخانه  .(1390،  و داودزاده بهتر همه  ها در  ها باعث کارايی 

  صورتبهها خدمات خود را  شود که کتابخانهشود و منجر میها و وظايفشان میانجام نقش 

(. در چند دهه اخیر  1382،  اقتصادی ارائه کنند )فتاحی و رداد مناسب و  ،  مفید،  سريع،  کارآمد

نرم طراحان  تالش  کتابخانهتمام  نرمافزارهای  تولید  و  طراحی  جهت  در  افزارهای  ای 

ای حائز اهمیت  افزارها بوده است. لیکن نکتهنرم  هایقابلیتکاربرپسندتر و نیز افزايش ارتقای  

افزارها  اين نرم  های قابلیتوجه کافی به استفاده بهینه از  شود و آن عدم تدر اين میان مطرح می

مسئول   که  کتابداران  است.  کتابخانه  محیط  نرم   اندازیراهدر  با  کار  با و  بايد  هستند  افزار 

و  قسمت از    هایقابلیتها  بتوانند  تا  باشند  داشته  آشنايی  آن  قسمت  ها آنمختلف  های  در 

بديهی استفاده کنند.  از    مختلف کتابخانه  استفاده  اگر کتابداران توان    هایقابلیتاست که 

نرم در  کتابخانهموجود  باشندافزارهای  نداشته  را  از  ،  ای  سرمايه  دادن  دست  و    سو يکاز 

ای حتمی خواهد بود  کاهش کارايی و سرعت انجام کارهای کتابخانه از سوی ديگر نتیجه

تر و کتابداران با آشنايی بیش ،  ديگر(. از طرف  1391،  و هاشمی  عظیمی،  عصاره،  )کوکبی

ای قادر خواهند بود  افزارهای کتابخانههای نرمامکانات و ويژگی، هاتر نسبت به قابلیتعمیق

،  در جهت کارکردهای کتابخانه به عمل آورند  هاآنتر و مؤثرتری از  گیری بیش بهره  تنهانه

نرم طراحان  به  توانست  خواهند  ابلکه  در  نیز  کاملافزارها  و  کارآمدتر  محصوالت  تر  رائه 

)علیپور  ايران1391،  حافظیکمک کنند  در  بار در سال  ،  (.  اولین  افزارهای  نرم   1373برای 

ايران    افزارسختافزار و  با ابتکار »شرکت پارس آذرخش« و »شرکت نرم ،  ای فارسیکتابخانه

های  سازمان پژوهش نهادهايی همچون »،  ها)نوسا(« و پس از گذشت چند سال توسط سازمان
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»گام  ،  »گنجینه« ،  »شرکت کاوش« ،  »مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران« ،  علمی و صنعتی«

اين میان ساختار و چارچوب اصلی   نهادند. در  به عرصه وجود  پا  مانند آن  الکترونیک« و 

بر اساس نرمافزارهای شرکتنرم  افزار سی. دی. اس./آيسیس  های پارس آذرخش و نوسا 

دلیل    يونسکو به همین  و  نهاده شد  نرم  روازاين بنا  از ساير  ای مورد  افزارهای کتابخانهبیش 

  . ( 1390،  پازوکی و داودزاده،  العابدينیحاجی زين گرفتند )های کشور قرار استقبال کتابخانه

ها و  دقت و کیفیت فعالیت،  افزايش سرعت  منظوربهای  افزارهای کتابخانهامروزه اهمیت نرم

باال بردن   درنتیجهسازی کارکردهای کتابخانه و ها و همچنین بهینهخدمات مختلف کتابخانه

کتابخانه  روشنیبه  هاآنوری  بهره از  بسیاری  است.  شده  های  کتابخانه  ازجملهها  مشخص 

هايی  ارائه خدمات بهتر و افزايش سرعت با پرداخت هزينه  منظوربهدانشگاهی شهر کرمانشاه  

کنند و از طرف ديگر جهت  ای میافزار کتابخانهروزآمد کردن نرم ،  نگهداری،  ريداقدام به خ

ای  افزار کتابخانهنیروی انسانی و دستیابی به اهداف اساسی نرم،  وقت ،  در بودجه  يی جوصرفه

از  ريزی و تصمیمبرنامه   ای گونهبهبايستی    شدهيداریخر تا  افزار نرم  هایقابلیتگیری شود 

پژوهش حاضر بر آن است تا با  ، بیشترين استفاده به عمل آيد. با توجه به مباحث باالمذکور 

کتابخانهشیوه کتابداران  استفاده  وضعیت  تحلیلی  از  ای  را  کرمانشاه  شهر  دانشگاهی  های 

 بررسی کند.  شدهیطراح ای افزارهای کتابخانهنرم های قابلیت

پژوهش حاضر استفاده کتا،  هدف  از  شناسايی وضعیت  افزارهای  نرم  های قابلیتبداران 

کتابخانهکتابخانه در  اصلیای  هدف  پايه  بر  که  است  کرمانشاه  شهر  دانشگاهی  ،  های 

 شود: های پژوهشی زير مطرح میپرسش 

ها و امکانات  های دانشگاهی شهر کرمانشاه از قابلیتوضعیت استفاده کتابداران کتابخانه  -1

 مديريت چگونه است؟ بخش ای در افزارهای کتابخانهنرم 

ها و امکانات  های دانشگاهی شهر کرمانشاه از قابلیتوضعیت استفاده کتابداران کتابخانه -2

 شبکه چگونه است؟ ای در بخش افزارهای کتابخانهنرم 

ها و امکانات  های دانشگاهی شهر کرمانشاه از قابلیتوضعیت استفاده کتابداران کتابخانه -3

 جستجو چگونه است؟  ای در بخش تابخانهافزارهای کنرم 
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ها و امکانات  های دانشگاهی شهر کرمانشاه از قابلیتوضعیت استفاده کتابداران کتابخانه -4

 امانت چگونه است؟ ای در بخش افزارهای کتابخانهنرم 

استفاده کتابداران کتابخانه  -5 میزان  قابلیتوضعیت  از  دانشگاهی شهر کرمانشاه  ها و  های 

 و ورود اطالعات چگونه است؟  سازماندهی ای در بخش افزارهای کتابخانهکانات نرمام

ها و امکانات  های دانشگاهی شهر کرمانشاه از قابلیتوضعیت استفاده کتابداران کتابخانه -6

 سازی چگونه است؟ خروجی و آماده ای در بخش افزارهای کتابخانهنرم 

کمترين    -7 و  بیشترين  کتابخانهوضعیت  کتابداران  استفاده  شهر  میزان  دانشگاهی  های 

 ای چگونه است؟افزارهای کتابخانههای نرمها و امکانات بخش کرمانشاه از قابلیت

افزارهای  نرم  هایقابلیتشناختی کتابداران بر استفاده از  وضعیت تأثیر متغیرهای جمعیت  -8

 ای چگونه است؟کتابخانه

نر در  مهم  عوامل  از  کتابخانهميکی  از  افزارهای  اعم  کاربران  تمامی  استفادۀ  امکان  ای 

برای انتخاب و سفارش    وجودبااين افزار است  ماهر و مبتدی از نرم ،  رمتخصصی غمتخصص و  

افزار بهره جست  برای ارزيابی کیفی نرم  اطمینانقابلای بايد از يک روش  افزار کتابخانهنرم 

ای که در کارکرد  افزارهای کتابخانهاهمیت روزافزون نرم  (. با توجه به وجود و1374،  )غائبی

پژوهشگران    موردتوجههمواره    هاآنسنجش و ارزيابی  ،  ها دارند وضعیت استفادهکتابخانه

رويکردهای متفاوتی به وضعیت استفاده  ،  های انجام گرفته در اين زمینهبوده است. پژوهش 

  های قابلیتاند؛ اما در زمینۀ بررسی وضعیت استفاده از  افزارها داشتهو سنجش و ارزيابی نرم

های دانشگاهی شهر کرمانشاه پژوهشی مالحظه نشده  ای در کتابخانهافزارهای کتابخانهنرم 

 شود. اشاره می، هايی که مشابهت بیشتری با پژوهش حاضر داردبه پژوهش  روازاين است. 

پژوهش   برخی  نرم ،  هادر  اسمقايسه  با  ارزيابی  افزارها  و  سنجش  معیارهای  از  تفاده 

  10( اشاره کرد که  1372توان به پژوهش غائبی )بوده است که از آن جمله می  موردتوجه

قرار    موردبررسیای  افزار کتابخانهمعیار سنجش نرم  144ای را با استفاده از  افزار کتابخانهنرم 

و    امتیاز  8/4افزار پارس آذرخش  نرم،  یازامت   1/6افزار نوسا  نرم،  داد و با توجه به نتايج ارزيابی

 امتیاز کسب کرد. 8/4کاوش 
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های  درصد از کتابخانه  25( در پژوهشی به اين نتايج دست يافت که  1378لطفی نوائی )

افزار  نرم،  درصد  5/37افزار پارس آذرخش و  نرم ،  درصد  37/ 5افزار نوسا و  نرم،  موردپژوهش 

 اند.کاوش خريداری کرده

يافتند که در  1378العابدينی و همکاران )زين حاجی   نتايج دست  اين  به  پژوهشی  ( در 

واژگانقسمت بانک  طريق  از  جستجو  شده،  های  جستجو  مدارک  خطی  ،  نمايش 

ملیخروجی کتابشناسی  موضوعیسرعنوان،  های  فارسی ،  های  مؤلفان  و  مشاهیر    مستند 

 مشکالتی وجود دارد. 

آذرخش  افزار پارساين نتايج دست يافت که نرم ( در پژوهشی به 1379موسوی چلک )

 افزار ديگر از وضعیت بهتری برخوردار بود.امتیاز نسبت به دو نرم  586با کسب 

)داود سالستانی  از  1382زاده  استفاده  وضعیت  بررسی  با  افزارهای  نرم  های قابلیت( 

های  که بیشتر کتابخانه  های شهر تهران نشان داد های مرکزی دانشگاهای در کتابخانهکتابخانه

  هایقابلیتدرصد از امکانات و    2/50افزار سیمرغ استفاده کرده و تنها  از نرم  موردبررسی

از امکانات شبکه و جستجو بیشترين    درمجموعاند و  هکردای استفاده  افزارهای کتابخانهنرم 

 ست.و امانت کمترين استفاده به عمل آمده ا  ها سفارشاستفاده و از امکانات 

( در پژوهشی به اين نتايج دست يافت که بیشترين میزان استفاده از قابلیت  1386مرادی )

درصد و برای   41/73های فارسی يعنی  افزار پارس آذرخش برای ورود اطالعات کتابنرم 

  3/36افزار  های فشرده در اين نرمسهم لوح  که درحالیدرصد است.    5/72های التین  کتاب

پايان  است.  نیز  نامهدرصد  نرم  7/65ها  اين  به  اطالعات  ورود  به خود  درصد حجم  را  افزار 

 اند. اختصاص داده

( نرم1387اصنافی  که  يافت  دست  نتايج  اين  به  پژوهشی  در  کتابخانه(  پارس  افزار  ای 

فراوانی   با  بیشترين    3/68)  28آذرخش  و    مورداستفادهدرصد(  کتابداران  توسط  را 

 ها داشته است. ستيآرشیو

)ق زاده  نرم1388اضی  توانمندی  معیار  بررسی  به  پژوهشی  در  کتابخانه(  ای  افزار 

ديرکردپارس اخطار  قسمت  پنج  در  امانت،  آذرخش  زمان  در  منابع،  تغییر  جريمه  ،  رزرو 

افزار مزبور دارای پرداخت. نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که نرم  حسابهيتسوديرکرد و  
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امانت و اخطار ،  جريمه ديرکرد،  حسابهي تسو،  وهای رزرضعف عمده در قسمت  5 زمان 

 .کندبرآورده  یخوببهديرکرد بوده و نتوانسته نظر کتابداران بخش امانت را 

افزار نوسا با کسب  ( در پژوهشی به اين نتايج دست يافتند که نرم1389نوروزی و نعمتی )

در پژوهش رتبه اول   طالعهموردمدرصد از میانگین کل امتیازات به لحاظ معیارهای    34/93

در رتبه    موردبررسیدرصد امتیاز از معیارهای    55/83افزار پارس آذرخش نیز با کسب  و نرم

 درصد در رتبه سوم قرار دارند.  35/51افزار نمايه با دوم و نرم 

)   عظیمی ،  عصاره ،  کوکبی  هاشمی  که  1391و  يافتند  دست  نتايج  اين  به  پژوهشی  در   )

 ای پارس آذرخش دارند. افزار جامع کتابخانه نرم   های قابلیت کتابداران توانايی کمی در استفاده از  

امکانات   در مورد ( در پژوهشی به اين نتايج دست يافتند که 1391فرد و احمدی )نوشین 

نرم بازيابی  و  پرسش متأسفان،  افزارجستجو  به  مراجعان  اکثريت  ارزيابی  ه  به  مربوط  های 

تواند نمايانگر عدم استفاده و يا عدم آشنايی  اند که میهای جستجو و بازيابی پاسخ ندادهمؤلفه

 با اين امکانات باشد. هاآن

متوسط در   طوربه( در پژوهشی به اين نتايج دست يافت که کتابداران 1391نژاد )اولیائی

  سازماندهی،  های امانتستجو و به میزان زياد و خیلی زياد به ترتیب در بخش بخش شبکه و ج

 کنند. سازی استفاده میورود اطالعات و خروجی و آماده

( در پژوهشی به اين نتايج دست يافتند که از  1396و قیاسی )  امامی،  طهماسبی لیمونی

،  « قابلیت جستجو در انواع فیلدها   »  مؤلفه امتیاز مربوط به سه  ، کنندگانشرکتديدگاه تمامی  

تر از سطح متوسط و امتیاز مربوط به  کم  « فرمول جستجو »و   « جستجو  هایقابلیتانواع ديگر  »

 بیشتر از سطح متوسط بود. « امکانات کمکی »و    « های نمايش نتايج جستجو ويژگی»  مؤلفه دو  

) زين ملک محمدی و حاجی  يافتند که 1397العابدينی  نتايج دست  اين  به  پژوهشی  در   )

ای در بخش شبکه و امانت بیشترين و افزارهای کتابخانه نرم   های قابلیت کتابداران از امکانات و  

شناختی اند. تفاوت معناداری بین متغیرهای جمعیت جستجو کمترين استفاده را به عمل آورده 

از   کتابداران  استفاده  میزان  کتابخانه نرم   های قابلیت و  بیشتر افزارهای  و  ندارد  وجود  ای 

 اند.ای پارس آذرخش استفاده کرده افزار کتابخانه از نرم  موردبررسی های  کتابخانه 
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با عنوان  (  1397عمرانی )و    اصنافی،  العابدينیحاجی زين ،  حبیبی مطالعه  »در پژوهشی 

به بررسی وضعیت طراحی    «ايرانای در  افزارهای کتابخانهسازمانی نرم وضعیت عملکرد درون

اند  های دولتی يا غیردولتی طراحی شدهکه در سازمان  غیرتجاری  افزارهاینرم  سازیپیادهو  

اند. نتايج نشان داد  افزار از اين جنس را مطالعه کردهنرم   23پرداخته و وضعیت کمی و کیفی  

اند اما نتايج استفاده  بال کردهها استقافزارنرمکه اگرچه کتابداران از فلسفه کلی طراحی اين  

 نبوده است.  بخش رضايت  هاسامانهاين  هایقابلیتاز 

بیشتر کتابخانه2007)  1کو و محمود شفی يافتند که  نتايج دست  اين  به  ها  ( در پژوهشی 

کنند  افزار خود میاز تجارب يکديگر استفاده کنند اقدام به خريد يا توسعه نرم  کهاين بدون  

نرم  مختلفی  و  میکتابخانه  وسیله بهافزارهای  گرفته  کار  به  راهنمای  ها  يا  ابزار  هیچ  و  شود 

 افزار وجود ندارد. استانداردی برای انتخاب و ارزيابی نرم

استفا2010)  2کیم  و  جنسیت  نقش  پژوهشی  در  نرم(  از  وبده  منابع  و  های  سايتافزار 

های دانشگاهی را بررسی کرده است. او به اين نتیجه رسید که بین کاربران زن و کتابخانه

 افزار تفاوت معناداری وجود دارد. مرد در استفاده از نرم

زينب  و  از  2011)  3اسماعیل  بیش  که  رسیدند  نتايج  اين  به  پژوهشی  در  درصد   95( 

درصد   54کمتر از    کهدرحالیسازی فناورانه را دارند  دارای سطح بااليی از پیاده  هاکتابخانه

ابزارهای مديريتی و  ،  های امنیتیکمبود رويه،  ها سطح قابل قبولی در میزان اداریکتابخانه

 های ايجاد آگاهی دارند. فعالیت

ها از يک  ( در پژوهشی به اين نتايج دست يافتند که کتابخانه2015)  4صديق و محمود

کتابخانهنرم  اطالعات  مديريت  سیستم  و  متنوع  رايگان  میافزار  استفاده  اکثر  ای  که  کنند 

شود در اکثر موارد  ها استفاده میافزاری که در کتابخانهکنند. نرم کاربران از آن استفاده می

ای )خارجی( در حد  های منطقهکند و توانايی پشتیبانی آن از زبانپشتیبانی نمیزبان ملی را  

 ناچیز بود. 

 
1. Shafique & Mahmood 
2. Kim 
3. Ismail & Zainab 

4. Shafique & Mahmood 

https://www.emeraldinsight.com/author/Shafique%2C+Farzana
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پژوهش  مرور  و  میبررسی  نشان  پیشین  به  های  زيادی  حد  تا  پژوهشگران  که  دهد 

از زوايای مختلف به موضوع  ،  اندای توجه داشتهافزارهای کتابخانههای موضوعی نرمزمینه

پرداختهنهکتابخا  افزارهاینرم  از  ؛  اندای  استفاده  موضوع  در  افزارنرم  هایقابلیتاما  ها 

پژوهش حاضر بر آن است  ،  قرار گرفته است. بر اين اساس  موردتوجه های کمتری  پژوهش 

های دانشگاهی شهر  ای در کتابخانهافزارهای کتابخانهنرم  هایقابلیتتا وضعیت استفاده از  

 . قرار دهد موردبررسیکرمانشاه را 

 روش 
تحلیلی است. جامعه  -پیمايشی  شناسی روش  ازلحاظ اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و  

کتابخانه  45،  موردبررسیآماری   کتابداران  از  کرمانشاهنفر  دانشگاهی شهر  برای   های  که 

کردند. با مراجعه به سايت  ای استفاده میافزار کتابخانههای روزانه خود از نرم انجام فعالیت

اطالعات کتابخانه بانک  در  و جستجو  ملی  ايرانکتابخانه  جامعه  ،  های  مورد  در  اطالعات 

های دانشگاهی شهر کرمانشاه پژوهش گردآوری شد. جامعه پژوهش شامل تمامی کتابخانه

ای  افزار کتابخانهپیام نور و آزاد اسالمی( که از نرم،  صنعتی ،  علوم پزشکی،  )دانشگاه رازی

  موردمطالعه سرشماری    صورتبهگیری انجام نشد و جامعه  نمونه،  روازاين .  کننداستفاده می

ساخته بوده است. اين پرسشنامه بر مبنای  پرسشنامه محقق،  هاقرار گرفت. ابزار گردآوری داده

پايان )پرسشنامه  سالستانی  داودزاده  اولیايی  1382نامه  و   ) ( است.  1391نژاد  گرفته  شکل   )

با تو  پرسشنامه  ارزيابی اصالحی توسط صاحبروايی  و  قبلی  پژوهشی  به سوابق  نظران  جه 

پرسشنامه پايايی  ضريب  محاسبۀ  برای  گرفت.  نرم،  انجام  با  کرونباخ  آلفای   افزارضريب 

SPSS  با    محاسبه برابر  و  نشان951شد  که  بود  بین  /.  درونی  هماهنگی    های سؤالدهنده 

در دو بخش تنظیم شده بود. بخش  ،  ژوهش پايايی آن است. پرسشنامه پ  درنتیجهپرسشنامه و  

پرسشنامه به جنسیت،  اول  مربوط  اطالعات جمعیت شناختی  نرم،  شامل  ،  افزار کتابخانه نام 

شامل  ،  سابقۀ کار و مرتبط بودن رشتۀ تحصیلی و بخش دوم پرسشنامه،  سن ،  سطح تحصیالت

قالب    سؤال  95 در  پژوهش  متغیرهای  به  )،  مؤلفه  6مربوط  مديريت  به  مربوط   6امکانات 

افزار  های که در نرم( شامل تمامی امکانات و توانايیسؤال  4امکانات مربوط به شبکه )،  (سؤال
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کاربر  کتابخانه چند  استفاده  جهت  )  زمانهم  طوربهای  دارد  نژادوجود  ، (1391،  اولیايی 

به مربوط  )جس  امکانات  )سؤال  16تجو  امانت  به  مربوط  امکانات  و  امکانات  ،  (سؤال  31( 

به   )  سازماندهیمربوط  اطالعات  ورود  و  سؤال  25و  خروجی  به  مربوط  امکانات  و   )

های تی  ها از آزمونداده  وتحلیلتجزيهبرای  ،  ( بود. در اين پژوهش سؤال  13سازی )آماده

واريانس  ،  مستقل نرم  طرفهکيتحلیل  پ و  اس  اس  افزار  اس  جامعه    22ی  در  شد.  استفاده 

  6،  ای پارس آذرخشافزار کتابخانهدرصد( از نرم   85/53کتابخانه )  7،  موردبررسیپژوهش  

( نرم  15/46کتابخانه  از  کتابخانهدرصد(  کردهافزار  استفاده  ثنا  نرمای  که  پارس  اند  افزار 

 آذرخش بیشترين فراوانی را به خود اختصاص داده است.

 هایافته

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهشناختی کتابداران کتابخانههای جمعیت . توزیع فراوانی ویژگی 1جدول  

 درصد فراوانی  فراوانی  شناختی جامعهمتغیر اطالعات 

 جنسیت
 9/68 31 زن

 1/31 14 مرد 

 تحصیالت 

 1/11 5 دکتری

 7/46 21 کارشناسی ارشد 

 1/31 14 کارشناسی

 4/4 2 کاردانی

 7/6 3 ديپلم

 رشته تحصیلی 
 6/75 34 مرتبط

 4/24 11 غیرمرتبط

 سابقه کار

 8/17 8 سال 5تا   1

 20 9 سال 10تا   6

 20 9 سال 15تا  11

 8/17 8 سال 20تا  16

 3/13 6 سال 25تا  21

 1/11 5 سال به باال  26

 44/4 2 سال 25کمتر از  سن
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 درصد فراوانی  فراوانی  شناختی جامعهمتغیر اطالعات 

 44/4 2 سال 30تا  25

 33/13 6 سال 35تا  31

 79/77 35 سال به باال  36

نفر   31دهد که  شناختی جامعه پژوهش را نشان میهای جمعیتويژگی ،  1نتايج جدول  

 دهند. درصد( را مردان تشکیل می 1/31نفر ) 14درصد( از جامعه پژوهش را زنان و  9/68)

بخش مدیریت   هایقابلیتهای دانشگاهی شهر کرمانشاه از کتابخانه. میزان استفاده کتابداران 2جدول  

 موردبررسی افزارهای نرم

 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

1 
های کاری به همراه  تعريف گروه 

 ها آنسطح دسترسی 

24 
83 

21 
76 45 100 

100 100 

2 
تعريف نام کاربری و کلمه رمز  

 برای کاربران

23 
76 

21 
89 44 78/97 

84/95 100 

 ها تهیه نسخه پشتیبان از داده  3
24 

98 
21 

84 45 100 
100 100 

4 

  منظوربهطراحی پايگاه جديد 

همکاری   - خاص )فهرستگان

 (و غیره  ای کتابخانهبین

21 

63 

20 

62 41 11/91 
5/87 24/95 

5 
های نگهداری  تعريف محل

 مدارک 

23 
92 

21 
89 44 78/97 

84/95 100 

6 

افزار  استفاده از برد عمومی نرم

رسانی و ارتباط با  جهت اطالع

 ها ساير بخشمديريت و 

23 

77 

21 

70 44 78/97 
84/95 100 

 میانگین 
23 

489 
83/20 

470 83/43 41/97 
84/95 21/99 
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های دانشگاهی شهر کرمانشاه به  کتابداران کتابخانه  آيدبرمی،  2که از جدول    طور همان

به همراه سطح دسترسی  تعريف گروه   های قابلیت درصد از    100میزان   و    هاآنهای کاری 

پشتیبان از داده کنند.  ای استفاده میافزارهای کتابخانهدر بخش مديريت نرم،  هاتهیه نسخه 

تعريف نام کاربری و کلمه    های قابلیتدرصد از امکانات و    78/97اين کتابداران به میزان  

افزار  فاده از بورد عمومی نرمهای نگهداری مدارک و استتعريف محل،  رمز برای کاربران

برند. همچنین کتابداران  ها را به کار میرسانی و ارتباط با مديريت و ساير بخش جهت اطالع

پايگاه جديد    11/91به میزان  ،  موردبررسیهای  کتابخانه   منظوربهدرصد از قابلیت طراحی 

امتیازات    درمجموعند و  کن( استفاده میو غیره  ایکتابخانهبین همکاری    - خاص )فهرستگان

نرم ،  شدهکسب از  که  )کتابدارانی  آذرخش  پارس  می489افزار  استفاده  از  (  بیشتر  کنند 

 ( هستند.470ای ثنا )افزار کتابخانهنرم 

شبکه به تفکیک نوع   هایقابلیتهای دانشگاهی شهر کرمانشاه از . میزان استفاده کتابداران کتابخانه3جدول 

 مورداستفاده افزار نرم

 رديف
ی  هامؤلفه میزان استفاده 

 موردمطالعه 

 کل ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

 امانت 1
22 

60 
20 

84 44 78/97 
67/91 24/95 

 و ورود اطالعات  سازماندهی 2
22 

62 
20 

85 44 78/97 
67/91 24/95 

 سازیخروجی و آماده  3
23 

66 
20 

84 43 56/95 
83/95 24/95 

 جستجو 4
23 

69 
20 

87 43 56/95 
83/95 24/95 

 میانگین 
5/22 

257 
20 

340 5/43 67/96 
75/93 24/95 
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  ات ی عمل،  دانشگاهی شهر کرمانشاه  یهاکتابخانه  که  آيدبرمیچنین  ،  3های جدول  از داده

و جستجو را تحت شبکه انجام   یسازو آماده یخروج ، و ورود اطالعات سازماندهی، امانت

 15/46  وافزار پارس آذرخش  نرم  یدارا  کتابخانه(  7)  هادرصد کتابخانه  85/53که    دهندیم

دارا  يیهابه کتابخانه  ربوطمکتابخانه(    6)درصد   ثنانرم  یکه  و  افزار    های قابلیتاز    هستند 

م  شبکه  کتابخانه  67/96  درمجموع.  کنندیاستفاده  کتابداران  از  ،  موردبررسیهای  درصد 

 اند.های دانشگاهی استفاده کردهافزارهای کتابخانههای قابلیت شبکه نرمامکانات و مؤلفه

جستجو به   هایقابلیتاز  های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه کتابداران. میزان استفاده 4جدول  

 مورداستفادهافزار تفکیک نوع نرم 

 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

 قابلیت جستجو از طريق فیلد عنوان  1
23 

103 
20 

91 43 56/95 
83/95 24/95 

2 
قابلیت جستجو از طريق فیلد  

 پديدآورنده

23 
105 

20 
90 43 56/95 

83/95 24/95 

3 
قابلیت جستجو از طريق فیلد  

 موضوع 

24 
109 

20 
86 44 78/97 

100 24/95 

4 
قابلیت جستجو از طريق فیلد شماره  

 ثبت 

23 
89 

20 
76 43 56/95 

83/95 24/95 

5 
قابلیت جستجو از طريق فیلد  

 فروست 

23 
89 

20 
69 43 56/95 

83/95 24/95 

6 
قابلیت جستجو از طريق فیلد شماره  

 بازيابی

23 
81 

20 
74 43 56/95 

83/95 24/95 

7 
قابلیت جستجو از طريق فیلد محل  

 نشر

24 
99 

20 
74 44 78/97 

100 24/95 

 قابلیت جستجو از طريق فیلد ناشر  8
24 

99 
19 

67 43 56/95 
100 48/90 

9 22 62 18 48 42 33/93 
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 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

قابلیت جستجو از طريق فیلد  

 يادداشت 
67/91 71/85 

10 
طريق فیلد  قابلیت جستجو از  

 چکیده

23 
63 

19 
57 42 33/93 

83/95 48/90 

11 
جدا کردن فیلدهای جستجوی  

 فارسی و التین   هایکتاب

22 
89 

20 
77 42 33/93 

67/91 24/95 

12 

منابع   زمانهمامکان جستجوی 

و  ، مقاله، مختلف اعم از کتاب

 غیره 

24 

74 

19 

72 43 56/95 
100 48/90 

13 

بازيابی شده   هایکتاباعالم تعداد 

برای   نمايشصفحهدر باال يا پايین 

 هر جستجو

24 

83 

20 

76 44 78/97 
100 24/95 

14 

وجود قسمتی برای نشان دادن 

  محالناطالعات وضعیت کتاب )

در امانت بودن و  ، در کتابخانه

 (غیره 

24 

101 

20 

86 44 78/97 
100 24/95 

15 

  وسیله بهامکان جستجوی بولی 

-AND-ORعملگرهای منطقی )

NOT) 

24 

89 

20 

84 44 78/97 
100 24/95 

16 
امکان ذخیره نتايج حاصل از  

 isoجستجو در فايل  

24 
80 

19 
60 43 56/95 

100 48/90 

 میانگین  
38/23 

1415 
63/19 

1187 12/43 84/95 
40/97 45/93 

میانگین    آيدبرمیچنین  ،  4های موجود در جدول  از داده درصد کتابداران    78/97که 

اعالم تعداد  ،  « محل نشر»،  « موضوع»های دانشگاهی شهر کرمانشاه فیلدهای جستجو  کتابخانه

وجود قسمتی برای  »  برای هر جستجو   ش ينماصفحهبازيابی شده در باال يا پايین    یهاکتاب
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و امکان    «(غیرهدر امانت بودن و  ، )محل آن در کتابخانه  نشان دادن اطالعات وضعیت کتاب

بولی   را    وسیلهبهجستجوی  منطقی  قرار    مورداستفادهفیلدهای جستجو    عنوانبهعملگرهای 

فیلد  »،  « فیلد عنوان »به ترتیب از    موردبررسیهای  درصد کتابداران کتابخانه  56/95دهند و  می

،  « فیلد ناشر»،  « فیلد شماره بازيابی»،  « فیلد شماره فروست»،  «فیلد شماره ثبت»،  « دآورندهيپد

امکان ذخیره »،  « غیرهسند و  ،  مقاله،  منابع مختلف اعم از کتاب  زمانهمامکان جستجوی  »

 گیرند.می isoنتايج حاصل از جستجو در فايل  

درصد   33/93به میزان  ،  موردبررسیهای  همچنین نتايج نشان داد که کتابداران کتابخانه

را   فارسی و التین   یهاکتابجدا کردن فیلدهای جستجوی چکیده و  ،  ادداشتياز فیلدهای 

 دهند.قرار می مورداستفاده

کتابداران  ،  آمدهدستبهنتايج   استفاده  میزان  کل  میانگین  که  است  آن  از  حاکی 

درصد    84/95ابلیت جستجو  و معیارهای ق  هامؤلفههای دانشگاهی شهر کرمانشاه از  کتابخانه

 بوده است. 

تواند در تحلیل و ارزيابی میزان استفاده از منابع  های خودکار امانت میاستفاده از نظام

داشته باشد   یاکنندهن ییتع سازی منابع کتابخانه نیز نقش وجین و مجموعه، اطالعاتی مختلف

کتابخانه مديران  به  تصمیمو  در  )گیریها  کند  کمک  بررسی 1388،  زادهیقاضها  برای   .)

در    مؤلفهمعیار و    31ای  افزار کتابخانهمیزان استفاده کتابداران از امکانات بخش امانت نرم

 نظر گرفته شده است.

 ای های کتابخانهافزار افزاری مربوط به امانت در نرمنرم . میزان استفاده کتابداران از قابلیت5جدول  

 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

1 
امکان امانت مدارک به روش  

 سیستم بارکد خوان

24 
100 

21 
84 45 100 

100 100 

2 
امکان امانت مدارک از طريق  

 کلید صفحه

24 
106 

21 
80 45 100 

100 100 
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 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

3 
امانت کتاب از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
99 

21 
90 45 100 

100 100 

4 
امانت مقاله از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
51 

21 
59 45 100 

100 100 

5 
امانت نقشه از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
48 

21 
41 45 100 

100 100 

6 
امانت کاتالوگ از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
41 

21 
81 45 100 

100 100 

7 
امانت کاست از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
39 

21 
30 45 100 

100 100 

8 
امانت عکس از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
49 

21 
33 45 100 

100 100 

9 
امانت بريده جريد از سیستم  

 ای امانت رايانه

24 
34 

21 
27 45 100 

100 100 

10 
های بريل از سیستم  امانت کتاب

 ای امانت رايانه

24 
28 

21 
24 45 100 

100 100 

11 
امانت لوح فشرده از سیستم  

 ای امانت رايانه

24 
44 

21 
41 45 100 

100 100 

12 
امانت گزارش از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
41 

21 
49 45 100 

100 100 

13 
امانت ديسکت از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
32 

21 
30 45 100 

 100 

14 
امانت فیلم از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
18 

21 
29 45 100 

100 100 

15 
امانت نشريه از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
34 

21 
40 45 100 

100 100 

16 24 19 21 28 45 100 
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 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

امانت اساليد از سیستم امانت  

 ایرايانه
100 100 

17 
امانت رساله از سیستم امانت  

 ایرايانه

24 
33 

21 
38 45 100 

100 100 

 امکان تمديد مدرک  18
24 

101 
21 

88 45 100 
100 100 

 امکان رزرو مدرک  19
24 

80 
21 

87 45 100 
100 100 

20 
  صورتبهامکان ديرکرد مدرک 

 و غیرهفهرست ، يادآوری

23 
79 

21 
80 44 78/97 

83/95 100 

21 
امکان تهیه لیست اعضا با تاريخ  

 معتبر

24 
88 

21 
82 45 100 

100 100 

22 
امکان تهیه لیست اعضا با تاريخ  

 معتبرغیر 

24 
85 

21 
82 45 100 

100 100 

 امکان تهیه کارکرد اعضا 23
24 

90 
21 

91 45 100 
100 100 

 امکان تهیه کارکرد يک عضو 24
23 

87 
21 

89 44 78/97 
83/95 100 

 امکان صدور کارت عضويت  25
24 

105 
21 

83 45 100 
100 100 

 مدرک امکان تهیه کارکرد يک  26
24 

95 
21 

85 45 100 
100 100 

 امکان تهیه کارکرد مدارک  27
24 

94 
21 

81 45 100 
100 100 

28 
امکان تهیه لیست مدارک در  

 امانت

24 
92 

21 
80 45 100 

100 100 

29 24 91 20 73 44 78/97 
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 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

ی  هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

امکان تهیه نمودارهای کارکرد 

 بخش امانت 
100 24/95 

 امکان صدور بارکد جهت عضو 30
24 

100 
20 

79 44 78/97 
100 24/95 

31 
امکان تهیه لیست تعداد امانات  

 های زمانی معین()برحسب دوره 

23 
93 

21 
80 44 78/97 

83/95 100 

 میانگین کل 
90/23 

2096 
94/20 

1964 84/44 64/99 
60/99 69/99 

های دانشگاهی  که کتابداران کتابخانه  آيدبرمیچنین  ،  5جدول  های موجود در  از داده

  کلید صفحهشهر کرمانشاه جهت امانت دادن منابع اطالعاتی هم از سیستم بارکدخوان و هم از  

،  مقاله ،  درصد منابع اطالعاتی مانند کتاب  100به میزان  کردند و  درصد( استفاده می  100)

را از طريق سیستم    ديسکتو  رساله  ،  ایستم رايانهگزارش سی ،  لوح فشرده،  کاتالوگ،  نقشه

امکانات بخش امانت  ها و  درصد از قابلیت  100دهند و همچنین به میزان  ای به امانت میرايانه

امکان تهیه لیست اعضا با تاريخ معتبر و  ،  رزرو مدرک  ای از قبیل تمديد وافزار کتابخانهنرم 

امکان تهیه لیست مدارک در  ،  امکان صدور کارت عضويت ،  تهیه کارکرد اعضا ،  غیر معتبر

درصد   78/97به میزان  ،  موردبررسیهای  کنند. همچنین کتابداران کتابخانهاستفاده می،  امانت

يادآوری    صورتبه امکان ديرکرد مدرک  ها و امکانات ديگر بخش امانت از قبیل  از مؤلفه

فهرست تهیه کارکرد يک عضو،  و  تهی،  امکان  امانتامکان  بخش  نمودارهای کارکرد  ،  ه 

های زمانی  امکان تهیه لیست تعداد امانات )برحسب دورهو  امکان صدور بارکد جهت عضو

می استفاده  کتابخانه  درمجموعکنند.  معین(  کتابداران  استفاده  شهر  میزان  دانشگاهی  های 

 بوده است. درصد  64/99، و معیارهای مربوط به قابلیت امانت هامؤلفهکرمانشاه از 
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 ای افزارهای کتابخانه و ورود اطالعات در نرم   سازماندهی بخش    های قابلیت . میزان استفاده کتابداران از  6جدول  

 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

 ی هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

1 
امکان استفاده از پايگاه مستند  

 هنگام ورود اطالعات  مشاهیر در

23 
82 

21 
57 44 78/97 

83/95 100 

2 
استفاده از پايگاه مستند موضوعی  

 در هنگام ورود اطالعات 

20 
72 

21 
65 41 11/91 

33/83 100 

3 
واژگان در هنگام  استفاده از بانک  

 ورود اطالعات 

23 
85 

20 
51 43 56/95 

83/95 24/95 

4 
در هنگام   مؤلفاستفاده از نشانه 

 ورود اطالعات 

24 
91 

20 
57 44 78/97 

100 24/95 

5 
امکان انتقال اطالعات از لوح فشرده  

 کتابخانه ملی ايران 

24 
85 

21 
81 45 100 

100 100 

-CDامکان انتقال اطالعات از  6

Marc 

23 
75 

18 
67 41 11/91 

83/95 71/85 

7 
  سايتوبامکان انتقال اطالعات از 

 کتابخانه کنگره آمريکا

24 
86 

21 
72 45 100 

100 100 

8 
امکان فراخوانی اطالعات از فرمت  

 کاوش

23 
57 

18 
63 41 11/91 

83/95 71/85 

9 
فراخوانی اطالعات از فرمت  امکان 

 ايزو

24 
81 

20 
71 44 78/97 

100 24/95 

10 
امکان فراخوانی اطالعات از فرمت  

 کتابخانه کنگره

23 
80 

20 
76 43 56/95 

83/95 24/95 

11 
امکان ويرايش مدارک بر اساس  

 غیرهعنوان و ، شماره ثبت

24 
89 

20 
79 44 78/97 

100 24/95 

12 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 کتاب فارسی 

24 
88 

20 
83 44 78/97 

100 24/95 

13 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 کتاب التین 

23 
83 

20 
78 43 56/95 

83/95 24/95 
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 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

 ی هامؤلفهمیزان استفاده 

 موردمطالعه 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

14 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 مقاله فارسی 

24 
51 

20 
68 44 78/97 

100 24/95 

15 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 مقاله التین 

24 
50 

20 
67 44 78/97 

100 24/95 

16 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 کاتالوگ فارسی 

24 
50 

20 
32 44 78/97 

100 24/95 

17 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 کاتالوگ التین 

24 
56 

20 
28 44 78/97 

100 24/95 

18 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 لوح فشرده فارسی 

24 
49 

20 
35 44 78/97 

100 24/95 

19 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 لوح فشرده التین 

24 
48 

20 
35 44 78/97 

100 24/95 

20 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 نشريه فارسی 

24 
50 

20 
34 44 78/97 

100 24/95 

21 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 نشريه التین 

24 
42 

19 
33 43 56/95 

100 48/90 

22 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 کاست فارسی 

24 
35 

20 
31 44 78/97 

100 24/95 

23 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 کاست التین 

24 
36 

19 
26 43 56/95 

100 48/90 

24 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 بريده جرايد فارسی 

24 
34 

20 
30 44 78/97 

100 24/95 

25 
استفاده از سرويس ورود اطالعات  

 بريده جرايد التین 

24 
40 

20 
30 44 78/97 

100 24/95 

 میانگین 
6/23 

1595 
48/18 

1349 52/43 71/96 
33/98 86/94 
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های دانشگاهی شهر کرمانشاه با کتابداران کتابخانه  آيدبرمی،  6که از جدول    طورهمان

بانک واژگان با میانگین  ،  درصد از پايگاه مستند مشاهیر و نشانه مؤلف   78/97میانگین کل  

درصد در هنگام ورود اطالعات    11/91درصد و پايگاه مستند موضوعی با میانگین    56/95

 کنند. استفاده می

می نشان  کتابخانهنتايج  کتابداران  که  اطالعات  ،  موردبررسیهای  دهد  فراخوانی  برای 

( ايزو  فرمت  از  می  78/97بیشتر  استفاده  اين درصد(  به  توجه  با  و  کتابداران  کنند  که 

در هنگام ورود اطالعات هم از منابع فارسی و هم التین استفاده  ،  موردبررسیهای  کتابخانه

از  »درصد    100  میانگین کنند  می اطالعات  آمريکا  سايتوبانتقال  کنگره  را    «کتابخانه 

اطالعات    قابلیت  عنوانبه انتقال  می  مورداستفادهديگر  امکان  قرار  ديگر  طرف  از  و  دهند 

درصد    56/95فراخوانی اطالعات از فرمت کتابخانه کنگره آمريکا و فرمت کاوش به ترتیب  

  97/ 78بیشتر از فرمت ايزو )،  موردبررسیهای  بداران کتابخانهدرصد بوده که کتا  91/ 11و  

کرده استفاده  کتابخانهدرصد(  کتابداران  همچنین  میزان  ،  موردبررسیهای  اند.    78/97به 

جهت تصحیح    غیرهعنوان و  ،  درصد از قابلیت امکان ويرايش مدارک بر اساس شماره ثبت

قسمت   در  نر  سازماندهی اطالعات  اطالعات  ورود  کتابخانهمو  ،  موردبررسیای  افزارهای 

 کنند. استفاده می

از سرويس ورود  ،  های دانشگاهی شهر کرمانشاهدهد که کتابداران کتابخانهنتايج نشان می

فارسی  اطالعات کتاب  از  اعم  اطالعاتی  التین ،  منابع  و  فارسی  و  ،  مقاله  فارسی  کاتالوگ 

فارسی و التین ،  التین  و  ،  فارسینشريه  ،  لوح فشرده  بريده جرايد فارسی  و  فارسی  کاست 

قسمت   در  نرم  سازماندهیالتین  اطالعات  ورود  کتابخانهو  با  را    موردبررسی ای  افزارهای 

نشريه التین و کاست التین( را  ،  و ساير منابع اطالعاتی )کتاب التین درصد    78/97میانگین  

کنند و استفاده می،  ای کتابخانهدرصد با توجه به نیازهای اطالعاتی اعض  56/95با میانگین  

میزان  ،  موردبررسیهای  کتابداران کتابخانه  درمجموع قابلیت   71/96به  امکانات  از    درصد 

 اند.هکرداستفاده  ، موردبررسیای افزارهای کتابخانهو ورود اطالعات نرم سازماندهی
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 ای افزارهای کتابخانهسازی در نرمخروجی و آماده هایقابلیت. میزان استفاده کتابداران از 7جدول  

 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

 موردمطالعه ی هامؤلفهمیزان استفاده 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

1 

آماری بر اساس   هایگزارشامکان تهیه 

،  تاريخ، اطالعات کتابشناختی )عنوان

 ( غیره محل نشر و 

24 

89 

21 

85 45 100 
100 100 

2 
آماری از تعداد   هایگزارشامکان تهیه 

 ای کتابخانهمواد 

24 
92 

21 
86 45 100 

100 100 

3 

الفبايی از فیلدهای خاص   های فهرست

،  موضوعات، پديدآورندگان، )عناوين

 ( بندیرده شماره 

24 

96 

21 

87 45 100 
100 100 

4 
مختلف   هایبرگه فهرستامکان تهیه 

 مولف( -موضوع -)عنوان

23 
85 

21 
82 44 78/97 

83/95 100 

 امکان تهیه برچسب عطف کتاب  5
24 

98 
21 

85 45 100 
100 100 

 امکان تهیه برچسب جیب کتاب  6
24 

93 
21 

86 45 100 
100 100 

 کتابخانه  های تازه امکان تهیه  7
23 

84 
21 

81 44 78/97 
83/95 100 

 امکان تهیه بارکد  8
24 

100 
21 

89 45 100 
100 100 

 امکان تهیه دفتر ثبت  9
24 

88 
21 

82 45 100 
100 100 

 امکان تهیه کتابشناسی  10
24 

76 
20 

75 44 78/97 
100 24/95 

11 
امکان تغییر فونت چاپ برای برخی  

 دار(  زيرخط، فیلدها )پررنگ

24 
75 

21 
81 45 100 

100 100 

 امکان نمايش پیش از چاپ  12
24 

91 
21 

84 45 100 
100 100 
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 رديف

 افزار نام نرم و معیارها  هامؤلفه

 موردمطالعه ی هامؤلفهمیزان استفاده 

 مجموع  ثنا  پارس آذرخش

مجموع   فراوانی 

 امتیاز

مجموع   فراوانی 

 امتیاز
 درصد  فراوانی 

 درصد  درصد 

13 
مناسب در حین   هایپیغامدارا بودن 

 عملیات چاپ 

24 
82 

21 
77 45 100 

100 100 

 میانگین 
85/23 

1149 
92/20 

1080 77/44 49/99 
36/99 63/99 

می،  7نتايج جدول   کتابخانهنشان  کتابداران  که  به  دهد  کرمانشاه  شهر  دانشگاهی  های 

از    100میزان   تهیه    هایقابلیتدرصد  اطالعات    یهاگزارشامکان  اساس  بر  آماری 

آماری از تعداد مواد   یهاگزارشامکان تهیه ، (غیرهمحل نشر و ، تاريخ، کتابشناختی )عنوان

فیلدهای خاص )عناوين   یهافهرست،  یاکتابخانه از  ، ضوعاتمو،  پديدآورندگان،  الفبايی 

امکان  ،  امکان تهیه برچسب جیب کتاب،  امکان تهیه برچسب عطف کتاب،  (بندیردهشماره  

بارکد ثبت،  تهیه  دفتر  تهیه  )پررنگ،  امکان  فیلدها  برخی  برای  چاپ  فونت  تغییر  ،  امکان 

بودن  ،  دار(  رخطيز از چاپ و دارا  پیش  نمايش  مناسب در حین عملیات    یها غامی پامکان 

آماده و  خروجی  بخش  در  نرم چاپ  کتابخانهسازی  استفاده  ،  موردبررسیای  افزارهای 

های  درصد از مؤلفه  78/97به میزان  ،  موردبررسیهای  اند. همچنین کتابداران کتابخانههکرد

تهیه   برگهامکان  تازه،  مولف(-موضوع   -مختلف )عنوان  یهافهرست    های کتابخانه وتهیه 

آماده و  خروجی  بخش  کتابشناسی  کردهتهیه  استفاده  کتابداران    درمجموعاند.  سازی 

درصد    49/99سازی به میزان  از امکانات بخش خروجی و آماده،  موردبررسی های  کتابخانه

( کتابدارانی که از  1149درصد )مجموع امتیازات    36/99اند که از اين میزان  هکرداستفاده  

آذرخش نرم  پارس  و  هکرداستفاده    افزار  امتیازات    63/99اند  )مجموع  ( 1080درصد 

نرم از  که  کتابخانهکتابدارانی  کردهافزار  استفاده  ثنا  نرمای  امتیازات  مجموع  که  افزار اند 

 ای پارس آذرخش بیشتر است. کتابخانه

،  شبکه،  )مديريتای  افزار کتابخانهاز شش قابلیت نرم  آمدهدستبهبا توجه به میانگین کل  

آماده  سازماندهی،  امانت،  جستجو و  و خروجی  اطالعات  ورود  نرمو  در  افزارهای  سازی( 
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)،  موردبررسیهای  کتابخانه امانت  قابلیت  و  امکانات  و ،  درصد(  99/ 64از  خروجی 

  67/96شبکه )،  درصد(  96/ 71و ورود اطالعات )  سازماندهی،  درصد(  49/99سازی )آماده

  64/99درصد( استفاده گرديده است که به ترتیب قابلیت امانت ) 84/95درصد( و جستجو )

درصد(    84/95درصد( بیشترين استفاده و جستجو )  49/99سازی )خروجی و آماده  درصد( و

ای مستقل جهت مقايسۀ تفاوت  کمترين استفاده به عمل آمده است. از آزمون تی دو نمونه

های جنسیتی زن و مرد و میزان استفاده از  گروه  میان دو نمونۀ مستقل مانند تفاوت بین دو

)آنوا( جهت مقايسۀ   طرفهکي آزمون تحلیل واريانس ، موردبررسیای افزارهای کتابخانهنرم 

مقطع تحصیلی و سن. با  ،  های چند گروه مختلف مانند تفاوت سابقه کاری تفاوت میانگین 

ای  افزار کتابخانهنرم  هایقابلیتکه در    ها نشان داد يافته،  و آنوا  مستقلاستفاده از آزمون تی  

  هایقابلیتشناختی کتابداران و    های جمعیتمتغیر سن( بین ويژگی  جزبهپارس آذرخش )

/. از نظر میزان استفادۀ آنان 05داری در سطح  تفاوت معنا،  موردبررسی ای  افزار کتابخانهنرم 

 وجود ندارد. موردبررسیافزاری نرم هایقابلیتاز 

ای  افزار کتابخانهنرم   هایقابلیتبا استفاده از آزمون تی مستقل و آنوا نتايج نشان داد که در  

متغیرهای جمعیت بین  سابقه(  متغیر  )به جزء  از  ثنا  آنان  استفاده  میزان  و  شناختی کتابداران 

. از نظر میزان /05تفاوت معناداری در سطح  ،  موردبررسیای  افزار کتابخانهنرم  هایقابلیت

 وجود ندارد. موردبررسیافزاری نرم هایقابلیتاستفادۀ آنان از 

ای پارس  افزار کتابخانهکتابدارانی که از نرم،  موردبررسینتايج نشان داد که در جامعه  

بین متغیر جنسیتآذرخش استفاده می رشته و مقطع تحصیلی کتابداران  ،  سابقه کار،  کنند 

سطح  ،  رسی موردبرهای  کتابخانه در  معناداری  از  05تفاوت  آنان  استفادۀ  میزان  نظر  از   ./

در اين پژوهش وجود ندارد ولی از نظر میزان استفادۀ آنان    موردبررسیافزاری  نرم  هایقابلیت

بین متغیر سن و قابلیت امانت تفاوت معناداری وجود  ،  موردبررسیافزاری  نرم  هایقابلیتاز  

 آمده است. 8دارد که نتايج آن در جدول 
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ای پارس آذرخش  افزار کتابخانهنرم  متغیر سن و قابلیت طرفهیک. نتایج آزمون تحلیل واریانس 8جدول  

 )امانت( 

 های آماریشاخص

 منابع تغییرات 

مجموع  

 مجذورات 
 درجه آزادی

میانگین  

 مجذورات 
 Fمقدار 

سطح  

 داریمعنا

 بین گروهی 

 یگروهدرون

 کل

835 /4532 

118 /7992 

953 /12524 

2 

18 

20 

417 /2266 

007 /444 

104 /5 018 /0 

داده جدول  از  در  موجود  برمی  8های  معناچنین  سطح  که  )آيد  ( Sig=018/0داری 

است. با توجه به    =df  2( بوده و مقدار  =a/.05گیری )فراتر از مقدار آلفای تصمیم  مراتببه

ای پارس آذرخش  افزار کتابخانهنرم  بین متغیر سن و قابلیت،  نتیجه آزمون تحلیل واريانس 

 داری وجود دارد. تفاوت معنا

ای ثنا افزار کتابخانه نرم های قابلیتمتغیر سابقه کار و  طرفهیک. نتایج آزمون تحلیل واریانس 9جدول  

 و ورود اطالعات(  سازماندهی)امانت و 

 های آماریشاخص

 منابع تغییرات 

مجموع  

 مجذورات 

درجه 

 آزادی

میانگین  

 مجذورات 

 داری سطح معنا Fمقدار 

 بین گروهی 

 یگروهدرون

 کل

800 /44676 

000 /6747 

800 /51423 

5 

14 

19 

360 /8935 

929 /481 

541 /18 000 . 

 بین گروهی 

 گروهیدرون

 کل

129 /16908 

300 /2971 

429 /19879 

5 

8 

13 

626 /3381 

413 /371 

105 /9 004 ./ 

(  Sig=0/ 000داری به ترتیب در قابلیت امانت )دهد که سطح معنا. نشان می 9نتايج جدول  

قابلیت   )  سازماندهیو  اطالعات  ورود  آلفای    مراتببه  (Sig=  004/0و  مقدار  از  فراتر 

است. با توجه به نتیجه    =df  5  دو( بوده و به ترتیب درجه آزادی هر  =05/0aگیری )تصمیم

واريانس  تحلیل  و  ،  آزمون  کار  سابقه  متغیر  و    هایقابلیتبین  ورود   سازماندهیامانت  و 

 داری وجود دارد. ای ثنا تفاوت معناافزار کتابخانهاطالعات در نرم
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 گیریبحث و نتیجه 
میزان    ازآنجاکه تا  دارد  نظر  در  حاضر  افزارهای  نرم  هایقابلیت  کارگیری بهپژوهش 

مشخص    مورداستفادهای  کتابخانه می،  کندرا  انتظار  حدودی لذا  تا  پژوهش  نتايج  تا  رود 

کتابخانه  کنندهمشخص متعدد  عوامل  قوت  و  ضعف  دانشگاهی  نقاط  در    موردبررسیهای 

نرم از  بهینه  کتابخانهاستفاده  کتابخانه؛  باشد  مورداستفادهای  افزارهای  های  بنابراين 

از نقاط ضعف و قوت خود    آمدهدستبهتوانند با توجه به دستاوردها و نتايج  می  ش موردپژوه

حاصل   قابلیتکرداطالع  از  بتوانند  تا  نرمه  امکانات  و  خود    مورداستفاده افزارهای  ها 

بیشتری  بهره اينکه باعث میکنندبرداری  بر  نتايج حاصل از پژوهش حاضر عالوه  شود تا  . 

  کارگیریبهدر خصوص    موردنظر های دانشگاهی  استفاده کتابخانه  ارزيابی درستی از میزان

امکانات    مورداستفادهافزارهای  نرم  های قابلیت از  استفاده  میزان  همچنین  و  باشیم  داشته  را 

،  جستجو،  هاخروجی،  شبکه،  های مختلف مانند مديريت کتابخانهافزارها به تفکیک بخش نرم 

تواند اطالعات مهمی  می،  را بیان نمايیم. بر اين اساس   و ورود اطالعات  سازماندهیامانت و  

تولید اختیار  در  نرمرا  کتابخانهکنندگان  محدوديتافزارهای  زمینه  در  کاستیای  و  های  ها 

افزارها ارائه دهد تا در جهت رفع  افزارها از نظر کتابداران و کاربران واقعی نرماحتمالی نرم

های جديد  محصوالت خويش گامی بهتر برداشته و برای نسخهمشکالت احتمالی و بهسازی  

 (. 1382، افزارها اقدامات الزم انجام گردد )داودزاده سالستانینرم 

میيافته نشان  کتابخانهها  در  کرمانشاهدهد  شهر  دانشگاهی  کتابخانهنرم،  های  ای  افزار 

فراوانی   با  آذرخش  نرم   85/53)  7پارس  و  کتابخانهدرصد(  )اافزار  ثنا  درصد(    15/46ی 

 بیشترين میزان استفاده برخوردار بودند. 

افزار  امتیاز و نرم  7001ای پارس آذرخش با  افزار کتابخانههای پژوهش نشان داد نرميافته

با  کتابخانه ثنا  بین    6390ای  از  ارزيابی    ها مؤلفهامتیاز  معیارهای  ترتیب  ،  موردبررسیو  به 

افزار پارس آذرخش بیشترين امتیاز از  نرم،  بنابراين ؛  انددههای اول و دوم را کسب کررتبه

نتايج حاصل از پژوهش    بر اساسی مورد ارزيابی را کسب کرده است.  هامؤلفهمعیارها و  

ای ثنا و پارس آذرخش و مقايسۀ آن با نتايج  افزار کتابخانهدر رابطه با دو نرم  ژهيوبهحاضر  
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های مربوط  های پژوهش حاضر با نتايج يافتهنتیجه گرفت که يافتهتوان  های پیشین میپژوهش 

پژوهش  نوائیبه  لطفی  چلک(1378)  های  موسوی  مرادی(1379)  ؛  اصنافی(1386)  ؛   ؛ 

،  ( همخوانی دارد و در اين پژوهش 1397)،  العابدينیزين ؛ ملک محمدی و حاجی(1387)

های  رخوردار بوده است ولی با يافتهای پارس آذرخش از وضعیت بهتری بافزار کتابخانهنرم 

( سالستانی  زاده  داود  بیشتر 1382پژوهش  که  رسید  نتیجه  اين  به  خود  پژوهش  در  که   )

نرم  موردبررسیهای  کتابخانه کردنداز  استفاده  سیمرغ  )  افزار  نعمتی  و  نوروزی  (  1389و 

 همخوانی ندارد. 

،  امانت،  ای از قبیل جستجوانهافزار کتابخنرم  هایقابلیتتحت شبکه بودن    کهيیازآنجا

چند کاربر )کتابداران    زمانهم  طوربهشود که  سازی و خروجی باعث میو آماده  سازماندهی

مراجعه قابلیتو  آن  از  بتوانند  کنندکنندگان(  استفاده  می،  ها  نشان  نرمنتايج  افزارهای  دهد 

کتابخانهکتابخانه در  کرمانشاهای  شهر  دانشگاهی  در  تحت  ،  های  کتابداران  و  بوده  شبکه 

کتابخانهنرم  هایقابلیتتمامی  ،  موردبررسی های  کتابخانه )افزار  شبکه  تحت  را    67/96ای 

( که نشان  1382)  های پژوهش داودزاده سالستانیدهند و اين يافته با يافتهدرصد( انجام می

کتابخانه تمامی  نرم  کنندهاستفادههای  داد  سیمرغاز  از  )اعم  تحت  ،  افزار  آذرخش  پارس 

افزاری استفاده  ها و امکانات نرمدرصد از قابلیت  60ويندوز و جامع پارس آذرخش( بیش از  

يافتهکرده همچنین  و  نژاداند  اولیائی  پژوهش  کتابداران  1391)  های  بیشتر  داد  نشان  که   )

)کتابخانه مشهد  عمومی  می  80های  انجام  شبکه  تحت  را  عملیات  اين  از  ،  دهنددرصد( 

؛ صديق  (2007)  کو و محمودشفیهای پژوهش  ضعیت بهتری برخوردار بوده است و با يافتهو

 همخوانی ندارد.( 2015) و محمود

کتابخانهنرم  های قابلیت عبارتی  افزارهای  به  اطالعات  بازيابی  و  جستجو  در  ای 

افزار عواملی است که موجب رضايت کاربران از نرم  ترين مهمافزار يکی از  کاربرپسندی نرم 

ای  ای توسط فهرست رايانهافزارهای کتابخانهشود. نرمای میفهرست رايانه  ژهيوبه  موردنظر

تواند با  کاربر می،  بنابراين ؛  گذاردرا در دسترس کاربران می  توجهی قابلتعداد نقاط بازيابی  

اطالعات با،  داشتن کمترين  و  آثار  به جستجو  يا  اثر  )فتاحی  موردنظرزيابی  بپردازد  ،  خود 
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امکانات بخش جستجو،  بنابراين ؛  (1373 از  استفاده  میزان  بررسی  معیار    مؤلفه   16،  برای  و 

 قرار گرفت.  موردتوجه

  84/95)  درمجموعهای دانشگاهی شهر کرمانشاه  دهد کتابداران کتابخانهها نشان میيافته

استفاده    « قابلیت جستجو »ای خود در بخش  افزار کتابخانهها و امکانات نرم درصد( از قابلیت

توانند به  می  راحتیبهکنند که با داشتن اطالعات در مورد يکی از فیلدهای کتابشناختی  می

فیلدهای   در  جنبۀ    موردنظرجستجو  از  کنند.  بازيابی  را  خود  اطالعات  و  میزان  »پرداخته 

همخوانی    1389،  ؛ نوروزی و نعمتی1382،  پژوهش داودزاده سالستانیهای  با يافته  « استفاده

( که نشان دادند 1396)  های پژوهش طهماسبی لیمونی و همکارانداشته است ولی با يافته

بوده متوسط  سطح  از  کمتر  فیلدها  انواع  در  جستجو  قابلیت  يافته  میزان  با  همچنین  های  و 

نوشین  )  فردپژوهش  احمدی  پرسش 1391و  به  مراجعان  اکثريت  دادند که  نشان  های  ( که 

مؤلفه ارزيابی  به  ندادهمربوط  پاسخ  بازيابی  و  جستجو  میهای  که  عدم اند  نمايانگر  تواند 

آشنايی   عدم  يا  و  امتیازات    ها آناستفاده  میزان  و  ندارد  همخوانی  باشد  امکانات  اين  با 

پاافزار کتابخانهنرم  شدهکسب )ای  و    1415رس آذرخش  نرم   40/97امتیاز  از  افزار  درصد( 

 درصد( بیشتر است. 45/93امتیاز و  1187ای ثنا )کتابخانه

می نشان  کتابخانهنتايج  کتابداران  کرمانشاهدهد  شهر  دانشگاهی  میزان  ،  های    64/99به 

افزاری بخش امانت استفاده کرده و جهت امانت دادن  نرم   هایقابلیتدرصد از امکانات و  

کردند و از منابع اطالعاتی  و هم بارکد خوان استفاده می  کلیدصفحهمنابع اطالعاتی هم از  

میزان    موردبررسی به  بیشتر  امانت  قسمت  و   مورداستفادهدرصد    100در  است  گرفته  قرار 

ها و امکانات  درصد از مؤلفه  78/97ن  به میزا،  موردبررسیهای  همچنین کتابداران کتابخانه

امکان تهیه  ، يادآوری و فهرست صورت بهامکان ديرکرد مدرک ديگر بخش امانت از قبیل  

امکان صدور بارکد جهت  ،  امکان تهیه نمودارهای کارکرد بخش امانت،  کارکرد يک عضو

)برحسب دورهو    عضو امانات  لیست تعداد  تهیه  استفادامکان  معین(  کنند. ه میهای زمانی 

کتابخانه  درمجموع کتابداران  استفاده  از  میزان  کرمانشاه  شهر  دانشگاهی  و    هامؤلفههای 

امانت قابلیت  به  مربوط  يافته  64/99،  معیارهای  به  نسبت  يافته  اين  است.  بوده  های  درصد 

سالستانی داودزاده  در  1382)  پژوهش  وی  زيرا  است  بوده  برخوردار  بهتری  وضعیت  از   )
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درصد(   8/37درصد )  50کمتر از    موردپژوهش های  ود به نتیجه رسید که کتابخانهپژوهش خ

اند و همسو با ای در بخش امانت را به کار گرفتهافزارهای کتابخانهها و امکانات نرمقابلیت

( فقط کتاب در  1391) ( است. در پژوهش اولیايی نژاد1391) های پژوهش اولیايی نژاديافته

ای مربوط به بخش  افزار کتابخانهزيرا در قابلیت نرم؛  قرار گرفته بود  موردبررسی قسمت امانت  

،  برای ساير منابع اطالعاتی طراحی نشده بود ولی در پژوهش حاضر افزون بر کتاب،  امانت

هم   اطالعاتی  منابع  ديگر  موردبررسیساير  طرف  از  گرفتند.  ت،  قرار  به  توجه  وسعۀ  با 

ای  افزارهای کتابخانهتحت وب نرم  ای که در حال حاضر شاهد نسخهافزارهای کتابخانهنرم 

ايران هستیم به بخش امانت نرمنقص،  در  ای پارس آذرخش در  افزار کتابخانههای مربوط 

جريمه ديرکرد و اخطار  ،  زمان امانت،  حسابتسويه،  مانند رزرو،  (1388)  زادهپژوهش قاضی

ر گزينهديرکرد  و  گرديده  نرم فع  امانت  بخش  در  پیشنهادی  کتابخانههای  پارس  افزار  ای 

برنامه زمان امانت  ،  تاريخ برگشت منابع،  سیاهۀ قفسه خوانی،  هامانند سیاهۀ تأخیری،  آذرخش 

ای در بخش  افزارهای کتابخانهها و امکانات نرمو منابع رزروی جهت استفاده بیشتر از قابلیت

،  ای ثناافزار کتابخانهدر نرم،  افزار آذرخش عالوه بر نرم   کهطوریبهشده است  طراحی  ،  امانت

 مشکلی وجود ندارد. ن یچن ن يا

های دانشگاهی شهر دهد که میانگین کل میزان استفاده کتابداران کتابخانه نتايج نشان می 

درصد بوده   97/ 41،  ایکتابخانه افزارهای  بخش مديريت نرم   هایقابلیت کرمانشاه از امکانات و  

 97/ 41که کتابداران دانشگاهی شهر کرمانشاه به میزان    کرد توان عنوان  می   درمجموع است.  

اند که ه کرد ای را استفاده  افزارهای کتابخانه ها و امکانات بخش مديريت نرم درصد از قابلیت 

؛ ( 1391)   (؛ اولیايی نژاد درصد   57/ 8)   ( 1382)   های پژوهش داودزاده سالستانی نسبت به يافته 

درصد   57/ 8( )میزان استفاده آن کمتر از  2011)   اسماعیل و زينب   ؛ ( 1391)   کوکبی و همکاران 

 همسو و همخوانی ندارد.، تری قرار داردکند و در وضعیت مطلوب بوده( برابری نمی 

های دانشگاهی شهر  دهد که میانگین کل میزان استفاده کتابداران کتابخانهنتايج نشان می

و   امکانات  از  نرم  سازماندهیبخش    هایقابلیتکرمانشاه  اطالعات  ورود  افزارهای  و 

مقايسه    71/96،  ایکتابخانه و  بررسی  اگر  است.  بوده  فراوانی    ازلحاظدرصد  و  درصد 

( که  1382)  های پژوهش داودزاده سالستانیاين يافته با يافته،  ای باشدافزارهای کتابخانهنرم 
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درصد    50اند کمتر از  افزار پارس آذرخش استفاده کردههايی که از نرمشان داد کتابخانهن

مجموع امتیازات    ازلحاظهمخوانی ندارد ولی اگر  ،  اندرا به کار گرفته  موردنظر  هایقابلیت

  موردبررسیای  افزارهای کتابخانهو ورود اطالعات در نرم  سازماندهی در حوزه    شدهکسب

يافته با  يافته  اين  که  يزديانباشد  هوشیار  پژوهش  چلک(1376)  های  موسوی  ( 1379)،  ؛ 

و ورود اطالعات    سازماندهیمیزان استفاده پژوهش از قابلیت  ،  همخوانی دارد و میانگین کل

يافته  71/96 به  نسبت  و  سالستانیدرصد  داودزاده  پژوهش  درصد(؛   5/56)  (1382)  های 

 درصد( در وضعیت بهتری قرار دارد.  7/64( )1391) اولیايی نژاد

  سازماندهی از امکانات و قابلیت  ، موردبررسی های  دهد که کتابداران کتابخانه نتايج نشان می 

دهنده  اند و اين نشان درصد استفاده کرده   100سايت کتابخانه کنگره به میزان  ، و ورود اطالعات 

است    موردبررسی ای  افزارهای کتابخانه نرم   های قابلیت استفاده آنان از امکانات و    میزان توانايی 

  پژوهش موسوی چلک   های اين يافته با يافته ،  افزاری نرم   شده کسب مجموع امتیازات    ازلحاظ که  

افزار  آذرخش نسبت به دو نرم افزار پارس نرم   شده کسب ( که نشان داد مجموع امتیازات  1379) 

میزان استفاده کتابداران از    ازلحاظ همخوانی دارد ولی  ،  عیت بهتری برخوردار بود ديگر از وض 

مذکور  يافته ،  پايگاه  سالستانی با  داودزاده  پژوهش  يافته 1382)   های  با  و  دارد  همخوانی  های  ( 

  سايت وب انتقال اطالعات از    های قابلیت ( که نشان داد کتابداران از  1391)   پژوهش اولیايی نژاد 

 همخوانی ندارد. ،  اند ه کنگره هرگز استفاده نکرده کتابخان 

 95/ 56با میانگین  ،  های دانشگاهی شهر کرمانشاه دهد که کتابداران کتابخانه نتايج نشان می 

نشانه مؤلف و پايگاه مستند مشاهیر در هنگام ،  بانک واژگان ،  درصد از پايگاه مستند موضوعی 

؛ ( 1382)   های پژوهش داودزاده سالستانیيافته با يافته کنند که اين  ورود اطالعات استفاده می 

نژاد  مطلوب 1391)   اولیايی  وضعیت  در  و  دارد  همخوانی  يافته (  با  ولی  دارد  قرار  های تری 

های موضوعی ( که نشان دادند که در سرعنوان 1379)   العابدينی و همکاران پژوهش حاجی زين 

فارسی ،  فارسی  مؤلفان  و  مشاهیر  نمی   ISO  برای صدور امکانی  ،  مستند  و  ندارد  توان وجود 

 همخوانی ندارد.،  ای انتقال داد افزارهای کتابخانه اطالعات آن را به نرم 

از سرويس ورود ، های دانشگاهی شهر کرمانشاه دهد که کتابداران کتابخانه نتايج نشان می 

، فارسی و التین   کاتالوگ ،  مقاله فارسی و التین ،  منابع اطالعاتی اعم از کتاب فارسی   اطالعات 
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کاست فارسی و بريده جرايد فارسی و التین در ،  نشريه فارسی ،  لوح فشرده فارسی و التین 

  97/ 78با میانگین  را    موردبررسیای  افزارهای کتابخانه و ورود اطالعات نرم   سازماندهیقسمت  

  95/ 56میانگین  نشريه التین و کاست التین( را با  ،  و ساير منابع اطالعاتی )کتاب التین درصد  

های اين يافته با يافته ،  کنند استفاده می ،  درصد با توجه به نیازهای اطالعاتی اعضای کتابخانه 

سالستانی داودزاده  مرادی( 1382)   پژوهش  ) 1386)   ؛  فشرده  لوح  جزء  به  درصد(   36/ 3( 

يافته  با  ولی  دارد  نژادهمخوانی  اولیايی  پژوهش  منابع 1391)   های  اکثر  که  داد  نشان   )

دهد و استفاده از منابع کتب فارسی تشکیل می   همآن را منابع چاپی و    موردبررسیهای  کتابخانه 

 همخوانی ندارد.، ای نکرده است التین اندک هست و به ساير منابع اطالعاتی اشاره 

سازی  از امکانات بخش خروجی و آماده،  موردبررسیهای  کتابداران کتابخانه  درمجموع

  های پژوهش داودزاده سالستانیاند که اين يافته با يافتههکرددرصد استفاده    49/99به میزان  

 50اند بیش از  هکردافزار سیمرغ استفاده  هايی که از نرم( نشان داد که فقط کتابخانه1382)

رد و  اند همخوانی نداسازی را به کار گرفتهها و آمادهمربوط به خروجی  هایقابلیتدرصد  

کتابخانه  درمجموع کتابداران  استفاده  کرمانشاهمیزان  شهر  دانشگاهی  قابلیت،  های  و  از  ها 

درصد بوده که نسبت به میزان استفاده پژوهش    49/99سازی  امکانات بخش خروجی و آماده

در وضعیت  ،  درصد  20/75(  1391)  درصد؛ اولیايی نژاد  7/46،  (1382)  داودزاده سالستانی

 قرار دارد.  بسیار مطلوبی

از  ،  موردبررسیهای  دهد که میانگین کل میزان استفاده کتابداران کتابخانهنتايج نشان می

درصد بوده که به ترتیب قابلیت امانت    63/97،  ایافزارهای کتابخانهنرم  هایقابلیتامکانات و  

بلیت  درصد( بیشترين میزان استفاده و قا  49/99سازی )درصد( و خروجی و آماده  64/99)

های  اند که اين يافته نسبت به يافتهدرصد( کمترين میزان استفاده را داشته  84/95جستجو )

( در  1391)  ؛ اولیايی نژاد(1391)  ؛ کوکبی و همکاران(1382)  پژوهش داودزاده سالستانی

( 1397العابدينی )حاجی زين ،  وضعیت مطلوب و بهتری قرار دارد ولی با نتايج پژوهش حبیبی

اند اما نتايج  ها استقبال کردهافزارنرمکه نشان داد اگرچه کتابداران از فلسفه کلی طراحی اين  

 همخوانی ندارد.،  نبوده است بخش رضايت هاسامانهاين  هایقابلیتاستفاده از 
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نرم کتابخانهدر  جنسیت،  موردبررسیای  افزارهای  مقطع،  افزارنرم ،  متغیرهای  و    رشته 

ای ندارد. اين  افزارهای کتابخانهنرم  هایقابلیتتحصیلی تأثیری در میزان استفاده کتابداران از  

( همخوانی دارد ولی  1391)  های پژوهش کوکبی و همکاران ها از نظر جنسیت با يافتهيافته

ده  ( که به اين نتیجه رسید که بین کاربران زن و مرد در استفا2010)  های پژوهش کیمبا يافته

همخوانی ندارد و همچنین از نظر رشته تحصیلی با  ،  افزار تفاوت معناداری وجود دارداز نرم

همکارانيافته و  کوکبی  پژوهش  رشته  1391)  های  که  دادند  نشان  که  ندارد  همخوانی   )

 ای دارد. افزار کتابخانهنرم هایقابلیتتحصیلی تأثیری بر میزان استفاده از 

بین متغیر سن و قابلیت امانت    یمعنادارتفاوت  ،  ای پارس آذرخش کتابخانهافزار  در نرم 

حاجی   و  محمدی  ملک  پژوهش  يافته  با  يافته  اين  که  دارد  ( 1397)  ینيالعابدن يزوجود 

بین متغیر سابقه کار با    یمعنادارای ثنا تفاوت  افزار کتابخانههمخوانی دارد. همچنین در نرم

های پژوهش  و ورود اطالعات وجود دارد. اين يافته با يافته  دهیسازمانامانت و    های قابلیت

کار تأثیری بر میزان استفاده از    ( که سابقۀ1391)  ؛ اولیايی نژاد(1391)  کوکبی و همکاران

 همخوانی ندارد. ، ای نداردافزار کتابخانهنرم های قابلیت

 در ادامه پیشنهاد می شود که: 

پژوهش   -1 نتايج  به  توجه  از  ،  با  کتابخانهنرم  هایقابلیتکتابداران  بخش  افزارهای  در  ای 

سازی بیشترين استفاده و در بخش جستجو کمترين استفاده را به عمل  خروجی و آماده،  امانت

کتابخانهآورده کتابداران  کرمانشاهاند.  شهر  دانشگاهی  از  ،  های  استفاده  در  خوبی  توانايی 

اطالعات،  زماندهی سا،  شبکه،  مديريت،  امانت  های قابلیت آماده،  ورود  و  سازی  خروجی 

بنابراين الزم است آموزش و  ؛  مطلوب نیست  هاآنعملکرد  ،  دارند ولی در بخش جستجو

افزارهای  و طراحان نرم  شدهارائهبه کتابداران  ،  اين قسمت  هایقابلیتآگاهی الزم در مورد  

اين  ،  ای افزارهای کتابخانهکاربران نرم  عنوانبهای نیز با توجه به نیازهای کتابداران  کتابخانه

 قرار دهند.  موردبازنگریبخش را 

،  فرد و احمدی؛ نوشین 1389،  های پژوهش )نوروزی و نعمتیبا توجه به نتايج و پیشینه  -2

لیمونی1391 طهماسبی  و  قیاسی،  ؛  و  کتابداران  1396،  امامی  آگاهی  سطح  افزايش   )

و  ،  موردبررسیهای  کتابخانه امکانات  زمینۀ  نرم  های قابلیتدر  در  افزارهای  جستجو 
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برگزاری کالسکتابخانه از طريق  کارگاهای  يا  مستقل  ها  مطالعۀ  و  آموزشی    منظوربههای 

 افزاری.های نرماز شرکت هاآنافزايش سطح انتظارات و توقعات 

 می شود:   پیشنهاد های آيندهبرای پژوهش 

های اطالعاتی يکی از عوامل اساسی در  جستجو و بازيابی اطالعات در پايگاه  ازآنجاکه  -1

ای موجود  افزارهای کتابخانهآيد. از طرفی عملکرد نرممی  حساببهای  افزارهای کتابخانهنرم 

های خاص  نیاز از ارزيابی در همۀ زمینهبی، هايی که دارندفارسی با همۀ محاسن و توانمندی

ای در حوزۀ بازيابی اطالعات  های گستردهشود پژوهش بنابراين پیشنهاد می ؛آن نخواهد بود

نرم  ارزيابی  کتابخانهو  پژوهش افزارهای  نوع  اين  از  حاصل  نتايج  که  گیرد  انجام  ،  هاای 

 ای مؤثر واقع شود.افزارهای کتابخانهتواند در استفاده و بهبود نرممی

های دانشگاهی پرداخته  ررسی موضوع در کتابخانهبا توجه به اينکه اين پژوهش فقط به ب -2

ساير    شود یمپیشنهاد  ،  است در  مشابهی  ،  عمومی  ی هاکتابخانهمانند    هاکتابخانهپژوهش 

 آموزشگاهی و غیره انجام گیرد. ، تخصصی 

می  -3 نرم پیشنهاد  مطابقت  میزان  بررسی  برای  پژوهشی  انجام  کتابخانهشود  ای  افزارهای 

 و مقايسۀ نتايج حاصله با نتايج پژوهش حاضر. شدهارائهکشورهای خارجی با معیارهای 

ای ايران و مقايسۀ  افزارهای کتابخانههای آتی بر روی نرمانجام پژوهش مشابهی در سال -4

 آن با نتايج پژوهش حاضر.

 منابع 
ای در  افزار کتابخانهنرم   هایقابلیتبررسی وضعیت استفاده از    (.1391)  .کبری،  نژاداولیائی

کتابخانهکتابخانه نهاد  به  وابسته  عمومی  کشورهای  عمومی  مشهد،  های  .  شهر 

 تهران. ،  نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء )س(پايان

کتابخانه نرم   های قابلیت (.  1387)   . امیررضا ،  اصنافی  جامع  منابع  ای  افزارهای  مورد  در  فارسی 

 . 105- 91،  ( 1) 18،  فصلنامۀ گنجینه اسناد ها.  از ديدگاه کتابداران و آرشیويست ،  آرشیوی 

(. 1390)  .روسی س،  یسالستان  داودزاده  و  فاطمه ،  یپازوک  ، محسن ،  ینيالعابدن ي ز  یحاج 

 .کتابدار: تهران. ران يا در یاکتابخانه ی افزارهانرم 
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زين  همکارانمحسن  ،  العابدينیحاجی  اطالعاتی  1379)  .و  پايگاه  ارزيابی  و  تحلیل   .)

ايران ملی  رايانهفهرست،  کتابشناسی  توسعه:  های  و  کاربرد  مقاالت  ای:  مجموعه 
( به کوشش  1378آبان    28و    27)،  ایهای رايانههمايش کاربرد و توسعۀ فهرست

انی و خدمات  رسمشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ مرکز اطالع  -فتاحی.  اهللرحمت

 . 282-271ص ، علمی جهاد سازندگی 

  . (1397)  . ابراهیم،  عمرانیامیررضا و  ،  اصنافی  محسن، ،  العابدينیحاجی زين   ، سحر،  حبیبی

فصلنامه  ن.  ای در ايراافزارهای کتابخانهسازمانی نرممطالعه وضعیت عملکرد درون
 . 90-67 ،(4)21، یرسانکتابداری و اطالع

از  (.  1382)  .سیروس،  سالستانیداودزاده   استفاده  افزارهای  نرم  هایقابلیتبررسی وضعیت 
نامه کارشناسی  . پايانهای شهر تهرانهای مرکزی دانشگاهای در کتابخانهکتابخانه

 تهران. ،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، ارشد

يکپارچه1391)  .مهدی،  علیپورحافظی و  (.  محتوا  سیستمسازی  نرمخدمات در  افزاری  های 

دانشگاهکتابخانه مرکزی  استفادههای  در  مهم  گامی  ايران:  پزشکی  علوم  ی  های 

 . 601 -594 ،(4)9، مديريت اطالعات سالمتاقتصادی از دانش موجود. 

موجود افزارهای  بر نرم   تأکید ای با  افزارهای کتابخانه سنجش و ارزيابی نرم (.  1372)   . امیر ،  غائبی 

 واحد تهران شمال.،  دانشگاه آزاد اسالمی ،  نامۀ کارشناسی ارشد . پايان در ايران 

،  فصلنامه کتابدان.  های آن با برگه(. فهرست کامپیوتری و تفاوت1373)  .اهللرحمت،  فتاحی

 . 35 -14 (،1و  2) 5

رايانهنظام (.  1382)  .ايرج،  رداد  و  اهللرحمت،  فتاحی يکپارچه  های  قابلیتای  ،  هاکتابخانه: 
. ایافزارهای کتابخانهها و معیارهای ارزيابی برای کتابداران و طراحان نرمويژگی

 تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران.

ای برای پوشش دادن نیازهای بخش  افزار کتابخانه (. معیار توانمندی نرم 1388)   . حمید ،  زاده قاضی 

 . 118  -   99،  ( 1) 12،  رسانی کتابداری و اطالع بر مديريت اطالعات.    تأکید امانت با  

هاشمی،  عظیمی،  فريده،  عصاره،  مرتضی،  کوکبی و  بررسی 1391)  .ماجد،  محمدحسن   .)

دانشگاه کتابداران  استفاده  و  آگاهی  بر  مؤثر  علوم  عوامل  و  چمران  شهید  های 
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از    شاپورجندیپزشکی   کتابخانهنرم  های قابلیتاهواز  جامع  پارس  افزار  ای 

 . 78-61، (10)19، مطالعات کتابداری و علم اطالعاتآذرخش. 

های ای در کتابخانه افزار کتابخانه بررسی وضعیت استفاده از نرم   (. 1378)   . فرامرز ،  لطفی نوائی 
 تهران.،  دانشگاه علوم پزشکی ايران نامه کارشناسی ارشد.  . پايان دانشگاهی شهر تهران 

ای در  افزارهای کتابخانهنرم   هایقابلیتبررسی وضعیت استفاده از  (.  1386)  .فرشاد،  مرادی
تهرانکتابخانه پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  پايانهای  ارشد.  .  کارشناسی  نامه 

 تهران.، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

محمد زين   و   سعید،  یملک  استفاده    (.1397)  . محسن ،  العابدينیحاجی  وضعیت  بررسی 

از   های تخصصی شهر  ای در کتابخانهکتابخانه  افزارهاینرم  هایقابلیتکتابداران 

 . 109-77 ،(2)4، علوم و فنون مديريت اطالعاتاهواز.  

کاوش و پارس  ،  افزارهای نوسا بررسی تطبیقی کارآيی نرم(.  1379)  .افشین ،  موسوی چلک

ديدگاه   از  پايان نويسیفهرستآذرخش  آزاد .  دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  نامه 

 تهران.، اسالمی تهران شمال

،  افزار جامع کتابخانهنرم،  (. بررسی و ارزيابی رسا1391)  .اطهره،  احمدی،  فاطمه،  فردنوشین 

ايران از   مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

 .26-13 (،1)2، ها و خدمات اطالعاتینظامديدگاه کاربران. 
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