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Abstract 
 

Background and purpose: Today, information storage and retrieval are the main concerns in 

libraries and information centers, therefore, a number of library software packages are designed and used. 

This cross-sectional study aimed at identifying the viewpoints of librarians in Ahvaz, Babol, and Shahid 

Beheshti Universities of Medical Sciences towards Pars Azarakhsh Digital Library Software. 

Materials and methods: This survey was conducted using a researcher-made questionnaire in a 

five-point Likert scale and approved reliability (Cronbach's alpha=0.822). Data was statistically analyzed 

using SPSS V22. 

Results: According to all participants, the scores for a) search capability in different fields, b) 

other search capabilities, and c) search formulas were less than average level. The scores for a) display 

features of search results and b) ancillary facilities were found to be more than average level. In current 

study, all librarians in three universities had similar viewpoints (P=0.338). 

Conclusion: Pars Azarakhsh Digital Library Software was found efficient enough in data entry 

and storage, data integration, connection space, and search display facilities for librarians and users, but 

the search and retrieval capabilities need to be reviewed. 
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 پژوهشی

دیدگاه کتابداران دانشگاه هاي علوم پزشکی اهواز، بابل بررسی 
  اي آذرخش: و شهید بهشتی نسبت به نرم افزار کتابخانه

 تطبیقی یک مطالعه
  

        1صفیه طهماسبی لیمونی
        2منیژه امامی
  3میترا قیاسی

  

  یدهچک
رســانی ها و مراکز اطــالعهاي اساسی کتابخانهو بازیابی اطالعات جزء دغدغه ، پردازشامروزه ذخیره و هدف: سابقه

اند. مطالعه مقطعــی حاضــر بــا اي طراحی و به کار گرفته شده. در این زمینه تعدادي از نرم افزارهاي کتابخانهدنروشمار میبه
 رافــزانــرمامکانــات  بهشــتی تهــران نســبت بــه هاي علوم پزشکی اهواز، بابل و شهیداههدف بررسی دیدگاه کتابداران دانشگ

  است. شدهانجام  وب آذرخش اي تحتکتابخانه
بــا مقیــاس لیکــرت پــنج  ســاختهپــیش پرسشــنامه یک از این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده ها:مواد و روش
هــا از آمــاري داده تحلیــل و تجزیه و شد. براي توصیف اجرا) 822/0کرونباخ  ايضریب آلف( شده تایید امتیازي و با پایایی

  در نظر گرفته شد. P >05/0 داري آماري،یاستفاده و سطح معن SPSS 22افزار نرم
انــواع دیگــر «، »قابلیت جستجو در انواع فیلــدها«از دید گاه تمامی شرکت کنندگان، امتیاز مربوط به سه مولفه  ها:یافته

ویژگــی هــاي نمــایش نتــایج «کم تر از سطح متوسط و امتیــاز مربــوط بــه دو مولفــه » فرمول جستجو«و » هاي جستجوقابلیت
بیش تر از سطح متوسط بود. هم چنین ارزیابی کلی کتابداران هر ســه دانشــگاه در مــورد نــرم » امکانات کمکی«و » جستجو

  .)P= 338/0( افزار یکسان بود
اي تحــت وب آذرخــش طــوري طراحــی شــده اســت کــه از کــارآیی الزم در رم افزار کتابخانــهدر مجموع ن استنتاج:

هاي ورود و ذخیره اطالعات، یکپارچگی، محیط رابط و امکانات نمایش جستجو براي استفاده کتابــداران و کــاربران زمینه
  دارد.برخوردار است، ولی در زمینه صفحه قابلیت هاي جستجو و بازیابی نیاز به بازبینی 

  

  ، کتابدار، علوم پزشکیدیجیتال نرم افزار کتابخانه اي، کتابخانهواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
هــاي ســنتی ها، کتابخانــهورود فن آوري به کتابخانه

را دســـتخوش تحـــول کـــرده و زمینـــه را بـــراي ظهـــور 
مجــازي  هاي خودکار، الکترونیکی، دیجیتالی وکتابخانه

ــراهم کــرده اســت ــا، خــدمات ومجموعــه روش .)1(ف  ه
در  اطالعــات شوند تاساختارهاي اطالعاتی که باعث می

  آوري نوین با دسترسی آسان، سریع وقالب یک فن
  

 :sa.tahmasebi2@gail.com Email                   واحد بابل یدانشگاه آزاد اسالم دانشگاهی مجتمع شهر، قائم –جاده بابل  5 لومتریبل، کبا - صفیه طهماسبی لیمونی مولف مسئول:
  بابل، ایران ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس ،اریاستاد. 1
 بابل یکودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک ریرواگیغ يهایماریب قاتیمرکز تحق ،یسارشد علم اطالعات و دانش شنا ی. کارشناس2
  رانیبابل ،ا ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس ،اری. استاد3
 : 31/2/1396تاریخ تصویب :               12/8/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           12/8/1395 تاریخ دریافت  
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گسترده ارائه شوند، کتابخانه دیجیتال نام دارد. کتابخانــه 
در  .)2(اســت ازیابی اطالعــاتب دیجیتال یک نوع سیستم

دسترسی به منابع کتابخانه در هر مکانی  ،دنیاي دیجیتالی
 بــه هــاکتابخانه .)3(تواند فراهم شودبه غیر از کتابخانه می

 و خــدمات براي ارائۀ دارند، که هاییفعالیت حجم علت
 کــه هســتند افــزارينــرم نیازمند دیجیتالی متن تمام منابع

ــد ــورد بتوان ــات م ــۀ را نظــر توقع ــل جام  .)4(بپوشــاند عم
اي جــامع از نــرم افــزار کتابخانــه بایــد مجموعــه بنــابراین

هــا و جهــت تقویــت و بهبــود نقــش کتابخانــه افزارهــانرم
افزایش دانش مدیران باشــد و عــالوه بــر فــراهم نمــودن 
ـــش  ـــه دان ـــان ب دسترســـی آســـان دانشـــجویان و محقق

منابع، در حیطه دانشــگاه و سراســر جهــان  الکترونیکی و
نیز داراي انســجام و یکپــارچگی حتی کارکنان کتابخانه 

در امر خدمات و مدیریت مجموعه خود باشند. تحوالت 
هــاي جدیــد و کــاربرد آن در طراحــی آورياخیر در فن

هــا از فهرست هاي رایانه اي موجــب شــده کــه فهرســت
اي هاي کتابخانهاینترنت قابل دسترس باشند و نظامطریق 

  .)3(تحت وب طراحی شود
استفاده از نــرم افزارهــاي کتابخانــه دیجیتــال باعــث 
رشد در سیستم و ســرعت در ارائــه خــدمات کتابخانــه و 

استفاده از نــرم افــزار کتابخانــه  شود.رضایت کاربران می
دیجیتال در بهــره بــرداري درســت تــر از منــابع کتابخانــه 

تواند کارآیی سیســتم بــراي کتابــداران و رضــایت از می
کننــدگان بــه کتابخانــه خدمات کتابخانه را براي مراجعــه

   .)5(افزایش دهد
بسته به نوع محیطی که در آن به فعالیــت ها کتابخانه

هــا در افزاري منطبــق بــا آن فعالیتد، نیاز به نرمنپردازمی
 .)3(د داشــتنــراستاي رســیدن بــه اهــداف مؤسســه خواه

بنابراین بــا توجــه بــه ســه پــارامتر نــوع کتابخانــه، جامعــه 
ــه کتابخانــه و اهــداف آن، کتابــداران می ــد اقــدام ب توانن

افزارهــاي موجــود و آمــاده افــزار از بــین نرمانتخــاب نرم
افــزار بپردازنــد. یکــی از بنمایند و یا خود به طراحــی نرم

   افزارها باید آن باشد که از شــرایطهاي عمده نرمویژگی
  

ــژه ــتفاده از آناي وی ــا اس ــوده ت ــوردار ب ــراي برخ ــه ب چ
کتابداران و چــه مراجعــان کتابخانــه ســاده، قابــل فهــم و 

م افزار کتابخانه نر .)1(ها باشدمنطبق با نیازهاي خاص آن
ها و کارایی الزم براي اسـتفاده کتابـداران باید از قابلیت

ــا  و نیـــز کـــاربران نهــایی برخــوردار باشــد. کتابــداران ب
ها، امکانــات و تر نسبت به قابلیتتر و عمیقآشنایی بیش

نرم افزارهاي کتابخانه اي قادر خواهنــد بــود  هايویژگی
ها در جهــت آن مؤثرتري از نه تنها بهره گیري بیش تر و

بلکــه خواهنــد  ،کارکردهاي کتابخانــه بـــه عمــل آورنــد
ر ارائــه محصــوالت افزارهــا نیــز دتوانست به طراحان نرم

در راســتاي مبحــث  .)6(تر کمک کنندکارآمدتر و کامل
افزارها، امکانات موجود در هاي نرمها و قابلیتتوانمندي

ـــد تـــأثیري بســـزا در رضـــایت افزارهـــا نیـــز مینرم توان
 .)1(ها و کــاربران ایفــا نمایــدکتابداران، مدیران کتابخانه
هاي نرم افــزار در ها و ویژگیآشنایی کتابداران با قابلیت

ر جهت کــارکرد بــا نــرم افــزار ها دگیري موثرتر آنبهره
  .)7(خواهد بودگذار تاثیر

تــرین نــرم هاي به عمل آمده، شایعبر اساس بررسی
 افزارهاي تحت وب کتابخانــه دیجیتــال در حــال حاضــر

 کــاوش، پاســارگاد، حنــان، نمایــه، مشــرق، سیمرغ، پیام

ــاوا، ســامان، ــه، م ــروان گنجین  آذرخــش وب تحــت و پ
هر کدام از این نرم افزارها ویژگــی خاصــی  .)8(باشندمی

 اولــیندارند. در این میان، نرم افزار تحت وب آذرخــش 
بــا نگرشــی  اســت کــه افزار کتابخانه دیجیتال کشــورنرم

رســانی اطالع اي وافزارهاي کتابخانــه رمن نوین در زمینه
هــاي کتابخانــه و المللــی حوزهمبتنی بر استانداردهاي بین

بــین  اســتاندارد و Z39.50، 21مــارك ویــژه ه آرشــیو بــ
توجــه بــه  بــا .)9(ارائــه شــده اســت OAI  1المللی آرشــیو

، ایــن »آذرخــش«رســانی و پژوهشــی رویکردهاي اطالع
ــهنرم ــطح کتابخان ــزار در س ــز اطالعاف ــانی ها و مراک رس

بــرداري قــرار گرفتــه اســت. از اولــین متعددي مورد بهره
به جامعه کتابــداري  1387افزار که در سال نسخه این نرم

رســانی عرضــه گردیــد، تــاکنون ســیر تکامــل و و اطالع
                                                
1. OAI: Open Archive Initiative 
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افزار با رویکردهاي نوین ایــن حــوزه مــورد نرم جامعیت
فراینــدهاي » آذرخــش«. اي واقــع شــده اســتتوجه ویژه

اي دیجیتال، الکترونیــک و هوشــمند را مختلف کتابخانه
فراینــدهاي  ،ایــن دهــد. عــالوه بــرتحت پوشش قرار می

افــزار آذرخــش آرشیو در سطح مراکز آرشیو نیــز در نرم
رو بــه عنــوان یــک راهکــار بینی شده است. از ایــن پیش

ـــه در ســـطح کتابخانـــه ـــامع و یکپارچ ها و مراکـــز ج
ـــــــــالع ها و نهادهاي متوسط و ساني سازمانراط

متمرکــز و غیــر متمرکــز  بزرگ به صورت متمرکز، نیمه
   .)9(اندازي و عملیاتی شده استنصب، راه

افــزار یکپارچــه کتابخانــه آذرخش، اولین و تنها نرم
ها و مراکز دیجیتال با ویژگی هاي انحصاري در کتابخانه

ایــن  .برداري قرار گرفتــه اســتاسناد متعددي مورد بهره
 افزار در سطح کشور بــا چهــار ویژگــیافزار، تنها نرمنرم

   زیر است:
 زیرســاخت اســتاندارد ذخیــره ســازي اطالعــات بــر

مارك: نرم افزار آذرخش با اتکــا بــه تجربــه نــرم  اساس
افزار اتوماسیون کتابخانه ملی مبتنی بر اســتاندارد مــارك 

   .پیاده سازي شده است
 نرم افزار آذرخش تنها نرم افزار مبتنی بر استاندارد

به طور کامل می باشد که امکان تبادل  بین المللی آرشیو
ــراهم  هــااطالعــات منــابع دیجیتــال و جســتجوي آن را ف

   ساخته است.
افزارهــاي ســویه اطالعــات بــین نرم امکان تبادل دو
  Z 39.50 ناهمگون با پروتکل
ایــن در : سه زبانــه 3واسط کاربريو  2رابط کاربري 

افزار در سطح کشور است که از واســط نیز تنها نرم زمینه
ــط  ــی و راب ــه انگلیســی، فارســی و عرب کــاربري ســه زبان

   .)9(برخوردار است
ــی ــی، بررس ــه تطبیق ــن مطالع ــدف از ای ــدگاه  ه دی

کتابداران دانشگاه هاي علوم پزشکی اهواز، بابل و شهید 
نرم افــزار  امکانات و ویژگی هاينسبت به تهران بهشتی 

                                                
2. User Interface 
3. User Interface 

تحت وب آذرخش بود. شناخت موارد نیاز به اصــالح و 
انتقال آن به طراحان مربوطه نیز جــزء اهــداف کــاربردي 

  این مطالعه بود.
  

  د و روش هاموا
تحلیلــی  -این پژوهش کاربردي و از نــوع پیمایشــی

هــاي جامعه آماري شامل کلیه کتابداران کتابخانــهاست. 
نفر است که به دلیل محدود بــودن،  135مذکور به تعداد 

کل جامعه انتخاب و نمونه گیري به صــورت سرشــماري 
انجام شد. در این پژوهش بــراي جمــع آوري اطالعــات 

اي و میدانی استفاده شــده دو روش کتابخانه مورد نیاز از
ســاخته ي پــیشنامــهدر روش میــدانی، از پرســش اســت.

ــا پایــایی ایــن  اســتاندارد، اســتفاده شــد. در مطالعــه م
نامه با محاسبه ضریب آلفــاي کرونبــاخ بــه میــزان پرسش

ســوال جمعیــت  6نامه شامل تایید شد. این پرسش 822/0
تحصــیالت، رشــته شــناختی مربــوط بــه جنســیت، ســطح 

تحصیلی، سابقه اشتغال، نوع استخدام و محــل خــدمت و 
مولفــه  6سوال مربوط به متغیرهاي پژوهش در قالــب  83

سوال)، انواع دیگر قابلیــت جســتجو  20قابلیت جستجو (
ســوال)،  12سوال)، فرمــول جســتجو در نــرم افــزار ( 20(

ســوال) و نمــایش  12ویژگی هاي نمایش نتایج جستجو (
  .)10(سوال) بود 19ت کمکی (راهنما) (امکانا

پاسخ هشتاد و سه پرسش مزبور به صــورت مقیــاس 
لیکرت پنج حالتی (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی 

(خیلــی  1(خیلی زیــاد) تــا  5کم) ارایه و به هر گزینه از 
کم) امتیاز داده شد؛ به طوري که نمره باال در هر یک از 

داد. نتــایج جداگانــه تر را نشان مــیگزینه ها قابلیت بیش
ه هریک از مولفه ها و قابلیت کلی نرم افــزار بــه مربوط ب

صورت محاسبه میانگین (مجمــوع نمــرات هــر مولفــه یــا 
تمامی مولفه ها تقســیم بــر پــنج) ارایــه و جهــت مقایســه 

  در نظر گرفته شد. )3(مقدار متوسط
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 پژوهشی

ها از نــرم ن پژوهش براي تجزیه و تحلیل دادهدر ای
غیرها بــا آزمــون استفاده و نرمال بودن مت SPSS 22افزار 

اســمیرنوف بررســی شــد. جهــت آزمــون  -کلمــوگروف
 ،ايهــاي تــی تــک نمونــههاي پژوهش از آزمــونفرضیه

آنــالیز واریــانس و آزمــون تعقیبــی دانکــن اســتفاده شــد. 
  بود. p >05/0 داري آماريیسطح معن

  

  یافته ها
هــاي اري شامل کلیه کتابداران دانشــگاهي آمجامعه

بــه تعــداد  تهران بل و شهید بهشتیعلوم پزشکی اهواز، با
 3/75نفــر ( 95هــا بــین آن نفــر بــوده کــه از 135مجمــوع 

، 1درصــد) در مطالعــه شــرکت نمودنــد. جــدول شــماره 
فــراد پاســخ توزیع فراوانی متغیرهاي جامعه شــناختی در ا

   دهد.دهنده را نشان می
  

 افــراد در شــناختی جامعــه متغیرهاي فراوانی توزیع: 1 شماره جدول
   نفر) 95دهند ( اسخپ

  

 فراوانی (درصد) طالعات جامعه شناختیمتغیر ا

 73) 84/76(  زن جنسیت

 22) 16/23( مرد

 6) 32/6(  دکتري تحصیالت
 53) 79/55(  کارشناسی ارشد

 26) 37/27(  کارشناسی

 8) 42/8(  فوق دیپلم

 2) 10/2(  دیپلم

 62) 26/65(  کتابداري  رشته تحصیلی

 33) 74/34( ريغیر کتابدا

 14) 74/14(  سال 5تا  1  سابقه اشتغال

 51) 68/53(  سال 10تا  6
 3) 16/3(  سال 15تا  11

 27) 42/28(  سال 15باالي 

 39) 05/41(  رسمی قطعی  نوع استخدام

 11) 58/11(  رسمی آزمایشی 

 8) 42/8(  پیمانی

 37) 95/38(  قراردادي
 17) 89/17(  هوازدانشگاه علوم پزشکی ا  محل خدمت

 25) 32/26(  دانشگاه علوم پزشکی بابل
 53) 79/55(  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  
 26/65( کنندگان رشته تحصیلی مرتبطاکثر شرکت

ــتغال  ــابقه اش ــد) و داراي س ــا  6درص ــال ( 10ت  68/53س
تعداد کتابداران زن بیش تر از مردان بــود  درصد) بودند.

هــا داراي مــدرك کارشناســی ر آندرصد)؛ اکثــ 84/76(
چنــین اکثــر کتابــداران هــم )؛درصد 79/55ارشد بودند (

بــیش  درصــد) و 05/41بودنــد ( اســتخدام رســمی قطعــی
درصــد) آن هــا مربــوط بــه محــل  79/55ترین فراوانــی (

ــهید بهشــتی و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــدمت در دانش خ
 89/17(هــا محــل خــدمت آنترین فراوانی مربوط به کم

  .بودعلوم پزشکی اهواز در دانشگاه  درصد)
، نتایج توصــیفی و تحلیلــی دیــدگاه 2جدول شماره 

کنندگان در مطالعه را نسبت به هریــک از تمامی شرکت
امکانات نرم افزار مورد بررسی نشان می دهد. از مجموع 
امکانات مذکور، مولفه هاي ویژگی هاي نمــایش نتــایج 

ــانگین  ــا می ــات کمکــی و نمــایش امک 14/3جســتجو ب ان
به ترتیــب بــیش تــرین و مولفــه  11/3(راهنما) با میانگین 

کــم تــرین  82/2انواع دیگر قابلیت جســتجو بــا میــانگین 
چنــین نشــان ها هــمنمره را به خود اختصاص دادند. یافته

فرمــول جســتجو و دادند که کتابداران در مورد دو مولفه 
ــی ــات در خروج ــایش اطالع ــوه نم ــل از نح ــاي حاص ه

داري دیــدگاه متفــاوت ی، بــه صــورت معنــووجــجســت
قابلیــت جســتجو  داشتند، اما نظر آن ها در مورد مولفــه هــاي

 در انواع فیلد ها، انواع دیگر قابلیت جست و جو و امکانــات
  ).2یکسان بود (جدول شماره  کمکی (راهنما)

  
نتایج توصیفی و تحلیلی دیدگاه کتابداران دانشگاه : 2 شماره جدول

شــکی اهــواز، بابــل و شــهید بهشــتی تهــران نســبت بــه هاي علوم پز
  امکانات نرم افزار کتابخانه اي آذرخش

  

 سطح معنی داري  و انحراف معیار میانگین  محدوده نمرات  متغیر

  164/0 96/2 ± 6/0 35/1 - 5  معیار قابلیت جستجو در انواع فیلدها
  340/0 82/2 ± 5/0 30/1 - 30/4  هاي جستجومعیار انواع دیگر قابلیت

  024/0 90/2 ± 7/0 33/1 - 5  معیار فرمول جستجو در نرم افزار
  008/0 14/3 ± 7/0 30/1 - 70/4  معیار ویژگی هاي نمایش نتایج جستجو

  542/0 11/3 ± 9/0 1- 5  (راهنما) معیار نمایش امکانات کمکی

  
، دیــدگاه کتابــداران نســبت بــه 3طبق جدول شماره 

ت معنــاداري متفــاوت قابلیت کلی این نرم افزار به صــور
و  15/3بوده و کتابداران دانشگاه هاي اهواز بــا میــانگین 

تــرین و کتابــداران بــه ترتیــب بــیش 99/2بابل با میانگین 
ترین امتیــاز را ، کم92/2شهید بهشتی با میانگین  دانشگاه

  براي این متغیر در نظر گرفتند.
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ــماره جــدول ــدا :3 ش ــدگاه کتاب ــی دی ــایج توصــیفی و تحلیل ران نت
هاي علوم پزشکی اهواز، بابل و شهید بهشتی تهران نسبت به دانشگاه

  قابلیت کلی نرم افزار کتابخانه اي آذرخش
  

 سطح معنی داري و انحراف معیار میانگین محدوده نمرات  محل خدمت کتابداران

  417/0 15/3 ± 7/0 12/2 - 33/4  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  939/0 99/2 ± 5/0 42/1 - 20/4  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  227/0 92/2 ± 4/0 11/2 - 61/3  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  773/0  98/2 ± 5/0 42/1 - 33/4  کلیه دانشگاه ها

*ANOVA 
  

  بحث
براي اولین بــار بــه بررســی دیــدگاه پژوهش حاضر 

 افــزار نــرمکتابداران نســبت بــه قابلیــت هــاي موجــود در 
یـد اذعـــان داشـــت کــه . باپرداخت تحت وب آذرخش

اســت کــه بتوانــد  نرم افزاري، نرم افزار تحت وب خوب
ـــتفاده ـــوي اس ـــان پاسـخگ ــر زم ـــده در ه ــد و  کنن باش

حد فراینــد جســتجو در اختیــار کــاربر فراتر از توضیحی 
کــه یــک کتابخانـــۀ  گفـت توانچنین، میقرار دهد. هم

اي کتابخانـــه پســـند آسـان، و کاربر دیجیتـالی مطلـوب،
 کـه امکـــان دسترســی بــه تمــامی منــابع را فــراهم اسـت

 افزار نـرم هايقابلیتآورد. از همین رو، پژوهش حاضر 
در قالــب  را از نظر ابزارهاي بازیــابی تحت وب آذرخش

  .مورد بررسـی قـرار داد معیار 5
ــاً مســاو ــاز تقریب ــایج حــاکی از اختصــاص امتی ي نت

دگان به قابلیــت کنن) از سوي کلیه شرکت98/2متوسط (
بــا توجــه  ).3کلی نرم افزار آذرخش بود (جدول شــماره 

ین نرم افزار و عدم تفاوت در ب در اینبه امکانات موجود 
نســبت  مورد بررســیهاي هاي کتابداران دانشگاهدیدگاه

بــه  نرم افــزار این توان بیان داشت کهمی آن، به امکانات
ــابی قــوي و در  مهــم عنــوان یکــی از ابزارهــاي اطــالع ی

هاي دانشــگاهی مــورد مطالعــه اســت کــه داراي کتابخانه
امکاناتی نظیــر معیــار قابلیــت جســتجو در انــواع فیلــدها، 

هــاي جســتجو، معیــار فرمــول معیــار انــواع دیگــر قابلیــت
جستجو در نرم افزار، معیار ویژگــی هــاي نمــایش نتــایج 

 (راهنمــا)، اســت جستجو، معیار نمایش امکانات کمکــی
هــاي مــورد برخی ویژگی افزار از لحـاظ نرم که اگر این

ــاز ــالی کتابخانــه نی ــودهکــه هــاي دیجیت  ،داراي ضــعف ب

، شــاید بتوانــد بــه ادعــاي خــود جامــه عمــل تقویت شود
هـــایی ماننـــد هـرچنـــد در ایـــن میـــان مؤلفـــهبپوشــاند. 

انـــواع دیگـــر «و  »قابلیـــت جســـتجو در انـــواع فیلـــدها«
 کم »تجو در نرم افزارفرمول جس«و  »هاي جستجوقابلیت

که ایــن امـــر  اندترین میانگین را به خود اختصاص داده
هاي ابتدایی مورد نظر در این زمینه عـدم توجـه بـه مقوله

با وجــود ایــن، ولی . )2(جدول شماره  دهـدرا نشـان مـی
نمــایش و  هاي نمــایش نتــایج جســتجوویژگیهاي مولفه

ــات کمکــی ــا) امکان ــاال(راهنم ــط را تر ا، نمــره ب ز متوس
 اند و از این لحاظ نرم افزار داراي نقطه قوت است.داشته

خــوانی هاي زیر هــمتایج به دست آمده با نتایج پژوهشن
اسکروچی، قاضی میر سعید و همکاران، دریافتنــد  دارد:

هاي مرکــزي افزارهاي موجود در کتابخانهکه از میان نرم
زماندهی مــواد دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظــور ســا

ــادل نســخ 34اي، کتابخانــه ــه پــارس  83ه مع درصــد ب
چنین نوروزي و هم .)14(آذرخش اختصاص داشته است

ــرم ــابی ن ــداري در نعمتــی، در ارزی افزارهــاي جــامع کتاب
بازیــابی اطالعـــات، پـــارس آذرخـــش را در رتبـــه دوم 

  .)10(اندیافته
انشگاه شــهید بهشــتی خود در د جلیل پور، با مطالعه

هــاي ترین رضایت از عناصر و ویژگــیدریافت که بیش
رابط کاربر نرم افزار کتابخانه اي پارس آذرخش مربوط 

چگونگی کار با نرم افــزار اســت کــه در حــد متوســط به 
  .)8(قرار دارد

، نیز در مطالعه خود به ایــن نتیجــه مجیري و رخشی
ــیش ــه ب ــرمرســیدند ک ــرین رضــایت از ن ــارس ت ــزار پ اف

ــرم ــیط ن ــش در مح ــهر آذرخ ــه اي ش ــاي کتابخان افزاره
ــوده اســت ــه  .)7(اصــفهان ب ــابی و مقایس ــا ارزی ــه، ب کالت

افزارهاي دیجیتالی ایران به این نتیجه رسید که پارس نرم
 .)3(آذرخش بــاالترین رتبــه را از آن خــود کــرده اســت

نتیجه به دست آمده با نتایج محمدي ارسی و نشاط، هــم 
زار پارس آذرخــش بــه افها دریافتند نرمخوانی دارد، آن

نسبت دیجیتال پاپیروس در بازیــابی اطالعــات وضــعیت 
  . )19(بهتري دارد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-8748-en.html


     
  و همکاران صفیه طهماسبی لیمونی     

  1396 شهریور،  152دوره بیست و هفتم، شماره                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                     181

 پژوهشی

ــرم ــزارن ــه اف ــزار کتابخان ــرم اف ــین ن اي آذرخــش اول
ــق دیجیتــال از نــوع تحــت وب در کشــور مــی باشــد. طب

هاي نمایش ویژگیهاي افزار در قسمتمطالعه ما این نرم
از  هنمــا)(را نمــایش امکانــات کمکــیو  نتــایج جســتجو

قابلیــت قابلیت خوبی برخوردار است و در قســمت هــاي 
 هاي جســتجوانواع دیگر قابلیت، جستجو در انواع فیلدها

چنــدان نظــر مثبتــی را بــه  فرمول جستجو در نرم افــزارو 
شــود گــروه خود جلب نکرده است. بنابراین پیشنهاد مــی

ــرم ــن ن ــده ای ــزار در خصــوص کطراحــی کنن ــرل و اف نت
جستجو اصالح یــا بــاز هاي ردها و قابلیتآزمایش عملک

  ها اقدام نمایند.طراحی آن
ها راجع به معیار نحــوه نمــایش نظر تمامی آزمودنی

ایــن ) بــوده اســت. 14/3تــر از متوســط (ها بیشخروجی
ــیش ــرین نمــره را از میــان مولفــهمولفــه، ب ــه خــود ت هــا ب

بــا نمــایش مورد مطالعــه،  افزار نرم .اختصاص داده است
 توانـــد شــده نشــان داد کــه مـــی ب از نتــایج یافــتمناس

جهت رسیدن سریع و مطلوب بــه اطالعــات  کـاربر را در
هــاي این پژوهش با یافتــه هاينظر یاري دهد. یافته مورد

ســو بــوده هــم )1387نعمتــی () و 1390( کریمی پژوهش
کـه ویژگـی نمایش طــی  رسـدنظـر مـی . چنین بـهاست

 آذرخش قــرار تر شرکتبیش گذشته مورد توجه سال 5
. با توجه به متفاوت بودن دیدگاه هر )17، 16(گرفته است

بــودن ارزش  یک از گروه کتابداران ایــن مطالعــه و بــاال
علوم پزشکی بابل و اهواز کــه هاي این معیار در دانشگاه

هایش ت گنجاندن این معیار و زیر مولفهدهنده اهمینشان
هــاي مــذکور انشــگاهزار از دیدگاه کتابــداران ددر نرم اف

امکــان باشد، در طراحی این نــرم افــزار بایــد تقویــت یم
نمایش رکوردهاي بازیابی شــده بــه فــرم رکــورد کامــل، 
امکان ترکیب نتایج حاصل از جست و جو با جســتجوي 

هــاي بازیــابی شــده در بــاال یــا جدید، اعالم تعداد کتاب
پایین صفحه و امکــان مرتــب کــردن نتــایج جســتجو بــر 

تــرین میــانگین ها با توجه به کــمهر کدام از ستوناساس 
هاي علوم پزشکی اهــواز و ها در دانشگاهحاصل شده آن

چنــین، نظــر کلیــه در نظر گرفتــه شــود. هــمشهید بهشتی 

کنندگان راجع به معیار امکانات کمکی (راهنما) شرکت
رابــط کــاربريِ ) بوده اســت. 11/3تر از متوسط (نیز بیش

رود. شمار میارتباط رایانه با کاربران به  طهافزارها، نقنرم
بــه واســطه رابــط کــاربر اســت کــه تعامــل بــین کــاربر و 

ــا شــکل مینرم ــردافزاره ــزان،  .گی ــر می ــه ه در نتیجــه، ب
کــاربران بتواننــد تعامــل آســان، ســریع و قابــل فهمــی بــا 

رود و افزار باالتر مــیافزارها داشته باشند، کارایی نرمنرم
ــایت ــرار مندي رض ــاالتري ق ــطح ب ــاربران از آن در س ک

نتایج پژوهش حاضر با نتــایج پــژوهش خــالقی گیرد. می
مقالــه خــود،  ) هم سو بوده است چرا که او نیز در1385(

ضمن تأکید بر تــأثیر رابــط کــاربر در جــذب کــاربران و 
هــا معیارهــایی عمــومی را افزارها، بــراي آنمطلوبیت نرم

رابــط کــاربريِ تمــامی  هــا درشمرد که رعایــت آنبرمی
اي کــه قــرار هــاي رایانــهیا شاید تمامی محیط افزارهانرم

توانــد بــه بهبــود می ،است بــا انســان تعامــل داشــته باشــند
افزار و دستیابی به هدفش در تعامل با کــاربر عملکرد نرم
هریــک از با توجه به ایــن کــه دیــدگاه  .)18(کمک کند

مولفــه نیــز  گــروه کتابــداران ایــن مطالعــه در مــورد ایــن
هم در هر سه دانشــگاه بــاالتر از یکسان بوده و ارزش آن

رسد در طراحی این )، به نظر می11/3سطح متوسط بود (
مربوط به ایــن آیــتم کــه  نرم افزار، بهتر است فقط موارد

تري نسبت به عامل هــاي فرعــی دیگــر در ایــن امتیاز کم
ــر م ــار کســب نمــود (نظی ــا عی امکــان نمــایش فهرســت ی

) بــا هایی از امکانات کمکی و راهنمــایی بــه کــاربرنمایه
ترین کمــک تري گنجانده شود، چرا که بیشدقت بیش

 را در استفاده از نرم افزار خواهد داشت.

ــه منظــر تمــامی آزمــودنی ــت هــا راجــع ب ــار قابلی عی
) بود که 96/2( تر از متوسطها، کمجستجو در انواع فیلد

ســو هــم )1391محمدي ارسی و نشــاط ( با نتایج پژوهش
مشــاهده شــده را بود؛ شاید علت احتمالی ایــن وضــعیت 

هــاي گنجانــده شــده در ایــن معیــار بتوان در ضعف آیتم
دانست. با توجــه بــه ایــن کــه دیــدگاه هریــک از گــروه 
کتابداران این مطالعه در مورد این مولفه یکســان بــوده و 

تر از سطح متوسط دانشگاه پایینآن هم در هر سه ارزش 
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رسد این نرم افزار در طراحــی آن )، به نظر می98/2بود (
سازي قابلیــت جســتجو از طریــق فیلــد غنیباید در زمینه 

محل نشر، قابلیت جستجو از فیلد ناشر و قابلیت جســتجو 
تــرین میــانگین یق فیلد تاریخ نشر با توجــه بــه کــماز طر

  گام بر دارد.ها نحاصل شده آ
همــه افــراد نتایج این پــژوهش نشــان داد کـــه نظـــر 

هــاي ه در مطالعــه راجــع بــه معیــار فرمــولکننــدشــرکت
است کــه از یــک ) بوده 90/2تر از متوسط (جستجو، کم

چراکــه  ،سو است) هم1387نعمتی (پژوهش نتایج سو با 
اي کتابخانــــه افـــزار رتبـــۀ نـــرم در پژوهش ذکر شــده،

 24/95آذرخــــش) داراي مرتبــــۀ بــــاالتري ( ارس(پــــ
اي افزارهـــاي کتابخانـــه نــرم ) نســبت بــه ســایردرصد

اسـت و از ســـوي دیگـــر، مقایســـۀ  بودهمـورد پـژوهش 
 دهنــدة رکــود نـــرمشــده نشــان درصـد امتیازهاي کســب

ـــزار ـــول اف ـــش در فیلـــد فرم ـــدي جســـتجوآذرخ  بن
هــاي ایــن پــژوهش بــا نتــایج چنــین یافتــههــم ؛)17(اســت

ســو بــوده نیز هم )1391محمدي ارسی و نشاط ( پژوهش
ها و عالئم، بیان فرایندهاي منطقــی را فرمول .)19(است 

کــاربر  ،قابلیــت سـازند. بـا اسـتفاده از ایـن امکانپذیر می
 تواند مفاهیم مختلــف را بــا هــم ترکیــب کــرده و بــا می

ـــۀ جســتجو ــایج مــرتبط و  ،گســـترش و کـــاهش دامن نت
این وضــعیت  ت احتمالی. شاید علجامعی را بازیابی کند

هنــوز تغییــر هم مربوط به این نکته باشد که  مشاهده شده
مالحظه و اقدام مطلوبی در جهــت افــزایش میــزان  قابـل

  .آن صورت نگرفته است تحقق
با توجه به متفاوت بودن دیدگاه هــر یــک از گــروه 
کتابداران این مطالعــه و بــاال بــودن ارزش ایــن معیــار در 

ی که نشان دهنــده اهمیــت گنجانــدن دانشگاه شهید بهشت
این معیار و زیــر مولفــه هــایش در نــرم افــزار از دیــدگاه 
کتابداران دانشــگاه مــذکور مــی باشــد، در طراحــی ایــن 

تکرار در جست و  تقویت استفاده از عملگر همافزار نرم
ــت  جــو، امکــان اســتفاده از عملگرهــاي ریاضــی و قابلی

وجه به کم ترین شده با ت کوتاه کلمات از طریق جستجو
هاي علوم پزشکی ها در دانشگاهمیانگین حاصل شده آن

هاي این مد نظر قرار گیرد. از میان زیرمولفه بابل و اهواز
ــز  ــه نی امکــان اســتفاده از عملگــر  ANDدر داخــل مولف

امکــان اســتفاده از  ORفیلدهاي جستجو پذیر، در داخل 
 ANDعملگــر فیلــدهاي جســتجو پــذیر و بــین فیلــدهاي 

امکان اســتفاده از عملگــر جســتجو پــذیر، بــیش تــرین و 
قابلیــت اســتفاده از عملگــر همتکــرار در جســت و جــو، 

از  جستجو امکان استفاده از عملگرهاي ریاضی و قابلیت
هــاي جســتجو ترین فرمولشده، کم کوتاه کلمات طریق

 اندودهبنرم افزار این هاي موجود در از امکانات و قابلیت
  احی ها به این نکات نیز توجه داشت.که باید در طر

طبق نظر کلیه شرکت کنندگان، امتیاز معیــار انــواع 
) بــوده 82/2کــم تــر از متوســط ( دیگر قابلیت جســتجو،

ترین نمــره را از میــان مولفــه هــا بــه این مولفه، کماست. 
کتابخانــۀ  افزارهــايدر نــرم خــود اختصــاص داده اســت.

 هـا بـه سـمتی اسـتتهـا و پیشـرفتمام تالش ،دیجیتالی
 کــاربران تــر بــراياطالعات و منــابع، هــر چــه بــیش کـه

در ایــن  پذیر شوند. ابزارهــا و امکانــات موجـــوددسترس
افزارهـــا همگـــی در جهـــت رســـیدن بـــه دســـترسی نرم

 پــذیر بـاالتر اسـت و هـر نظـام اطالعاتی بــراي دســترس
اي کارهــ و کــاربران از ســاز کردن اطالعات خود بــراي

ایــن نتیجــه بــا نتــایج  بــرد.جســتجو بهــره مــی مختلفی در
 نعمتـــیو  )1391محمـــدي ارســـی و نشـــاط ( پـــژوهش

و بنابراین، شاید بتــوان  )،17، 19(سو بوده استهم) 1387(
نیــاز در فیلــد  گفت که با وجود افزایش معیارهاي مــورد

و نیز نیاز روزافــزون کــاربران  دیگر قابلیت جستجوانواع 
مالحظــه و اقــدام  ین فیلدها، هنوز تغییــر قابـــلبه ارتقاء ا

 صــورت، آن تحقــق میــزان مطلــوبی در جهــت افــزایش
امکــان هــاي ایــن معیــار، از میان زیرمولفــه ت.اس نگرفته

ــه صــورت جــدا کــردن فیلــدهاي جســتجوي  جســتجو ب
هاي فارســی و التــین، فــراهم بــودن هــر دو ســطح کتاب

ایـــل ابلیــت مــرور در فجســتجوي ســاده و پیشــرفته، ق
 اياصــطالحنامهترین و استفاده از روابــط پدیدآور، بیش

 به هنگام جستجو، قابلیت جستجو از طریــق پــرس و جــو
(درخواســت اطالعــات) و قابلیــت جســتجو در فیلــدهاي 
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 پژوهشی

ین میزان ترهاي بدون شاخص، کمنمایه نشده یا در فایل
ــگاه ــه دانش ــهرا در کتابخان ــه ب ــورد مطالع ــاي م ــت ه دس

توجه به ایــن کــه دیــدگاه هریــک از گــروه با اند. آورده
کتابداران این مطالعه در مورد این مولفه نیز یکسان بــوده 

تــر از ســطح زش آن هــم در هــر ســه دانشــگاه پــایینو ار
رسد در طراحــی ایــن نــرم )، به نظر می82/2متوسط بود (

به  اياصطالحنامهاستفاده از روابط افزار بهتر است موارد 
یــت جســتجو از طریــق پــرس و جــو هنگام جســتجو، قابل

(درخواســت اطالعــات) و قابلیــت جســتجو در فیلــدهاي 
گنجانده شــود، هاي بدون شاخص، نمایه نشده یا در فایل

هــاي جســتجو و انــواع قابلیــتعــدم محــدودیت چرا که 
نــرم افــزار تحــت وب محســوب یک  جستجو از محاسن

  .شودمی
ــام ــاي انج ــدودیت ه ــه مح ــن  از جمل ــژوهش، ای پ

هایی بــه جمــع دانشگاه یا دانشگاهن به اضافه شدن توامی
 در حین انجام پــژوهش کنندگان از این نرم افزاراستفاده

شــود یشنهاد میلذا پ اشاره نمود که وارد مطالعه نشده اند.
ها بــه غیــر از ی در این زمینه در سایر کتابخانههایپژوهش

حتــی انجــام  ،هــاي دانشــگاهی صــورت پــذیردکتابخانــه
هاي تطبیقی در زمینه مقایســه ایــن نــرم افــزار بــا پژوهش

اي بــا رویکــرد یر نــرم افزارهــاي تحــت وب کتابخانــهسا
  .تواند مثمر ثمر باشدکیفی می

از دیــدگاه گیــري کــرد کــه توان نتیجهدر پایان می
هــاي مـــورد بررســی، نــرم افـــزار کتابــداران دانشــگاه

ــه صــورت کلــی از قابلیــت کتابخانــه اي مــورد مطالعــه ب
هــاي نحــوه رخوردار بود. در این میــان، مولفــهمتوسطی ب

ازي بــاالتر از ها و امکانات کمکی، امتیــنمایش خروجی
ــواع هــاي ســطح متوســط و مولفــه قابلیــت جســتجو در ان

فرمول جســتجو و  هاي جستجوانواع دیگر قابلیت، فیلدها
تــر از ســطح متوســط را کســب ، امتیاز پــاییندر نرم افزار

رسد با هــدف اســتفاده فراگیــر در نظر میبهاند. لذا کرده
هــاي کشــور، ایــن نــرم افــزار نیــاز بــه بــازبینی و کتابخانه

  اصالح دارد.
  

  سپاسگزاري
علــوم  يهادانشگاه يهااز همکاران محترم کتابخانه

 یتشــکر و قــدردان یبهشــت دیاهــواز، بابــل و شــه یپزشک
  شود.یم
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