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کانون  انیکتابداران و مرب تیسنجش رضا، پژوهش نیا یهدف اصل: هدف
 نیا یا افزار کتابخانه کودکان و نوجوانان شهر اصفهان از نرم یپرورش فکر

 یابیبازجست و جو و »، «نرم افزار یمشخصات کل» های¬سازمان در از مولفه
، اطالعات ودو ور یسازماندهی، ریگزارش گی، امکانات ابر داده ا، «اطالعات

 . است"ت یو امن یکنتر  دسترس سفارشات وی، اهه برداریس
. شده است انجام یفیتوص -یشیمایبه روش پ، پژوهش حاضر: یشناس  روش

 یکانون پرورش فکر انیکتابداران و مرب یتمام نفر و شامل51، جامعه پژوهش
کانون استفاده  نیا یافزار کتابدار کودکان و نوجوانان شهر اصفهان است که از نرم

صورت  یسرشمار قیطراز  یبردار روش نمونه، قلت جامعه به علت. کنند یم
، یفراوان عیتوز، نیانگیم) یفیها از آمار توص داده لیوتحل هیجهت تجز.. گرفت

شده  استفاده) دمنیو آزمون فر طرفه کی tآزمون ( یلیو آمار تحل( اریانحراف مع
 . است 16نسخه  SPSSافزار مورداستفاده  نرم. است
« افزار نرم یمشخصات کل»از مالفه  انیکتابداران و مرب تیرضا نیشتریب: ها افتهی
. درصد است 15/2با  «یا امکانات ابر داده»آن از مالفه  نیدرصد و کمتر 84/7با 

 . دهندگان نداشت ت پاسبیزان رضایبر م یدار یمعن ریتأث یناختت شیعوامل جمع
کودکان و نوجوانان نتوانسته است  یافزار کانون پرورش فکر نرم: یریگ جهینت

 . دیروزانه برآورده نما تیکتابداران را در انجام فعال تیرضا
 
 
 

  

 های کلیدیواژه
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 . انکاربر تیرضا، یا کتابخانه یافزارها نرم، نوجوانان

 
 
 
 
 

purpose: The aim of this study was to measure the 
satisfaction of librarians and educators Institute for 
Intellectual Development of Children and 
Adolescents in the software library of the 
organization.  
Methodology: This descriptive survey was 
conducted. The investigation, all librarians and 
educators Institute for Intellectual Development of 
Children and Adolescents in the software library are 
the focus. Data descriptive statistics tables Thus 
prepared frequency distribution analysis of these 
data, the software SPSS (one-sample t test, t, 
Friedman test) was used.  
Findings: The results showed that the most 
satisfying component libraries' total View Software 
"by 84/7 percent and the lowest component 
metadata facilities by 15. 2 percent. Demographic 
factors have a significant influence on respondents' 
satisfaction.  
Conclusion: The satisfaction of respondents of all 
components other than the components' total View 
Software "below average for the component" 
General View Software "more than average, and the 
total satisfaction of respondents less than average.  
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 مقدمه 
 ریتحلت تلأث  ، هلا  کتابخانه یها تیفعال هیکل یدر عصر کنون

 یاطالعلات  یهلا  گلاه یو پا نترنلت یمانند ا نینو یها یفناور
قرارگرفته است و کتابداران در تالش هستند که خود را بلا  

 یعرصه بلاق  نیسازگار سازند تا بتوانند در ا، ها یفناور نیا
را  اسلتفاده حلداکثر بهلره و   ، دیجد یها یبمانند و از فناور

اسللتفاده از ، نینللو یهللا یفنللاور نیللاز ا یکللی. ببرنللد
افزارها به  نرم نیاست که با ورود ا یا کتابخانه یافزارها نرم

در  میعظل  یانقالب، یالدیم 1961ها از اواخر دهه  کتابخانه
 یهللا را بللرا آسللان بلله کتابخانلله  یو دسترسلل شللرفتیپ

 . تبداران فراهم آورده اسکنندگان و کتا استفاده
و منلابع   یعلمل  داتیتوجه به رشد روزافزون تول با
هلا و مراکلز    کلاربران در کتابخانله   یازهایرفع ن، یاطالعات
 نلد یاست که با کلاهش فرآ  ییابزارها ازمندین، یرسان اطالع
را بلا سلرعت و    یا انواع خدمات کتابخانله ، کتابخانه یدست

(. 76: 1386، یگل یب. )به کاربران ارائه دهند شتریسهولت ب
ان یتا بتوانند از م شوند یآن خلق و ابداع م ین ابزارها برایا

 کلاربر  اریل اخت در را حیصلح  اطالعلات ، هلا حجم انبوه داده
 و ارتبلاط  نیل ا حفظ به نتوانند چنانچه و دهند قرار مناسب
. مانلد  خواهند بالاستفاده و بوده ناکارآمد کنند کمک تعامل
-یو فناور التیتسه نیا ازجمله یاکتابخانه یافزارها نرم
 کاربران یهایژگیده گرفتن ویناد صورت در که هستند ها
 یح را بلرا یاطالعلات صلح   توانند یها نم آن های خواسته و
بسلا بلا    ارشان قرار دهنلد و چله  یا ساخته و در اختیها مه آن
اشتباه  یها یریگ متصمی مسبب نادرست و ناقص یهاداده
 . گردند

هسلتند   ییها کودک ازجمله کتابخانه یها کتابخانه
توجله   دیل حسلاس با  نیدر سلن  ینیکه بلا داشلتن مخلاطب   

و در دسترس قلرار دادن   یاطالعات یازهایبه رفع ن یا ژهیو
 ازمنلد یآنان داشلته باشلند و ن   یبرا دیسالم و مف یاطالعات

 یمنابع اطالعات یابیو باز رهیذخ یمناسب برا یافزارها نرم
 . کنندگان خود هستند استفاده شتریهر چه ب فاهر یبرا

 یکللانون پللرورش فکللر یهللا کتابخانلله رانیللدر ا
سلا  در حلا     51ش از یب یا باسابقه 1کودکان و نوجوانان

مرکز ارائه خدمات به کودکان و نوجوانلان   نیتر حاضر مهم
و  یعملوم  یهلا  سلازمان در کنلار کتابخانله    نیا. باشند یم

سطح مطالعه  یاز عوامل رشد و ارتقا تواند یم یآموزشگاه
بلالقوه کودکلان و نوجوانلان     یو استعدادها رو پرورش فک

                                                      
 یعبارت کانون پرورش فکر یجا ن بعد بهین مقاله از ایدر ا. 1

 . اختصار از عبارت کانون استفاده خواهد شد کودکان و نوجوانان به

  . باشد
 شوند یمراکز با روش باز اداره م نیدر ا ها کتابخانه

 41ة کانون عالوه بر امانت درون کتلاب بله ارائل    انیو مرب
 یینقلش بسلزا   ها تیفعال نیکه ا؛ پردازند یم تیعنوان فعال

و عالقه به مطالعله در   زهیو کاستن بذر انگ یدر بلو  فکر
 یهلا  هکتابخانل  کله  ییازآنجا. سا  دارند 16تا  6مخاطبان 
خود دارد و با توجه بله   نیبا مخاطب یتنگاتنگة کانون رابط

دارنللد و در اصللل  نیمخللاطب نیللکلله ا یا ژهیللو طیشللرا
 کیل د مرزوبلوم هسلتند للذا وجلو     نیل ا یاصل یها هیسرما
 توانلد  یمل  یگلروه سلن   نیمناسب با ا یا افزار کتابخانه نرم

، تلر بله اطالعلات    بهتر و آسلان  یابیدر دست یکمک ماثر
 . دینما

کانون در مرکز  کیبنا بر اظهارات مسئو  انفورمات 
 یکانون پلرورش فکلر   یها افزار کتابخانه نرم یبرا، تهران

 نیل کودکان و نوجوانان که در حلا  حاضلر درون مراکلز ا   
، اسلت  شلده  فیل سازمان وجود دارد دو نوع گردش کار تعر

که ، ها تیفعال یگریگردش امانت و مطالعه کتاب و د یکی
( سا  16تا  6 یگروه سن) یتیواسط ترب یها تیشامل فعال

هلا و   مربلوط بله دوره   یهلا  تیفعال هیکل انیو مرب شود یم
قسلمت وارد   نیل برگزارشلده در کلانون را در ا   یاه کالس

 . کنند یم
و در  کپارچله یصلورت   بله  زیکتب ن یسینو فهرست

در سلتاد  ، کتلب ملوردنظر  . شلود  یانجلام مل   یستاد مرکز
 یسل ینو و مشخصلات فهرسلت   شوند یم یکدگذار یمرکز

 دییل و درواقلع تأ  شلود  یمل  ستمیوارد س پایکتب بر اساس ف
 نیل ازا پلس . آورنلد  یرا به وجلود مل   دیجد یها کتاب دیخر

 سلتم یس یروزرسان بود با به ندمراکز قادر خواه هیکل، مرحله
 دیل را مشاهده و اقدام به خر دیکتب جد نیعناو یخود تمام

 . ها کنند آن
 نیللکلله ا 12/9/1393 بیتللا تللار) حللا  حاضللر در

عنلوان   18511کلانون   یدر کتابشناس(، مصاحبه انجام شد
کتلب  ، کتاب توسط مراکز دیپس از خر. کتاب موجود است

 دیل و مراکلز با  شلود  یمراکز مل  ستمیطور خودکار وارد س به
وجود دارد وارد و بله   ستمیرا در دفتر ثبت که در س نیعناو

 . دهند صیتخص ثبتهر عنوان شماره 
 42تلا   11کتب از اعداد  یکدگذار یبرا یطورکل به
بانلک   لیفقط جهت تکم 9و  8 یکدها. شده است استفاده
کدها مربلوط بله کتلب     نیکتب کانون است و ا یاطالعات

 . ستندیقبل از انقالب است و قابل امانت ن
و کتابلداران   انیاستفاده مرب یافزار فقط برا نرم نیا
کللودک و  یاسلت و امکللان اسلتفاده اعضلا    شلده  یطراحل 



 91 سنجش میزان رضایت کتابداران و... مهسا امینی، میترا پشوتنی زاده: 

 

و  بیل ترک یامکان جستجو. ستیافزار ن نرم نینوجوان از ا
افلزار امکلان    نلرم  نیل ا. ار وجلود دارد افلز  نلرم  نیساده در ا
را  یو نزولل  یصلورت صلعود   جستجو به جینتا یساز مرتب
 یافزار از قسمت کتابشناس نرم نیاستفاده از ا نیشتریب. دارد

 . کانون و دفتر ثبت است
تلر   گسلترده  یبلرا ، یسلاز  استفاده از کوتلاه  امکان

... % و، از عالئم ماننلد    یجستجو توسط برخ جیکردن نتا
 . است شده ینیب شیافزار پ نرم نیدر ا زین

افزار کتابخانه  نرم یروزرسان بهبود و به یبرا تاکنون
اکنلون   صورت گرفتله اسلت و هلم    یادیاقدامات ز، کانون
 مراکلز در دسلت مناقصله قلرار دارد     نیل ا دیل افلزار جد  نرم
 (. 1393آذر  12، انیکرد)

 یبلرا  یا کتابخانله  یافزارهلا  نکه نرمیتوجه به ا با
افلزار   نرم یابیو ارز یلذا بررس، اند شده هیاستفاده کاربران ته

افلزار را در   نلرم  دکننلدگان یتول توانلد  یکاربران م دگاهیاز د
ن یازجمله ا. رساند یاری یو رفع مشکالت احتمال ییشناسا
صلورت   هاییبررسبنا بر . افزار کانون است نرم، افزارها نرم

 یزار موجلود در کلانون بلرا   که نرم اف میگرفته متوجه شد
 یاسلت و اعضلا   شلده  یو کتابداران طراحل  انیاستفاده مرب

از آن نلرم افلزار    تواننلد  یمراکلز نمل   نیکودک و نوجوان ا
در استفاده  زین انیکتابداران و مرب نیهمچن. ندیاستفاده نما

ن یبله همل  ، روبلرو هسلتند   یادیاز نرم افزار با مشکالت ز
افزار کانون  شده است تا نرمل در پژوهش حاضر تالش یدل

دگاه یل قلرار نگرفتله اسلت از د    یابیل که تلاکنون ملورد ارز  
در شهر اصفهان در ( ان و کتابداران کانونیمرب) کاربران آن

مناسلب   زانیل م) نلرم افلزار   یمشخصات کل. 1 یها مالفه
بله   یسترسل د، نرم افلزار  شینما بودن رنگ و طرح صفحه

در انلدازه و   یکدسلت ی، سهولت استفاده، ازیاطالعات موردن
به رابط  یدر دسترس یسادگ، شده در صفحات استفاده زیسا

 (، نامه موجود در نرم افزار به واژه یدسترس، کاربر
امکانلات ابلر   . 3، اطالعات یابیوجو و باز جست. 2 

 یو خروجلل یبللازخوان، انتقللا ، افللتیامکللان در) یا داده
. 5، یریللگ گللزارش. 4(، اطالعللات بللر طبللق اسللتانداردها

. 7ی، اهه بللرداریسلل. 6، و ورود اطالعللات یدهلل سللازمان
ت موردسنجش قرار یو امن یکنتر  دسترس. 8ها و  سفارش

در جهلت   یگام، ضعف و قوت آن اطنق ییرد تا با شناسایگ
 . آن برداشته شود شتریهرچه ب یور بهره

، شلهر اصلفهان   یو فرهنگل  یخیسابقه تار، وسعت
کودکلان   یبلرا  یفرهنگل  یهلا  اق و استقبا  از برنامهیاشت

کودکلان   ینوجوانان و قدمت حضور کانون پلرورش فکلر  
ل انجام پژوهش در شلهر اصلفهان   ینوجوانان در آن از دال

 . بود
 

 پیشینه پژوهش
اطالعلات   یابیو باز یرهافزار مناسب در حوزه ذخ به نرم یازن

در اکثلر نقلاط    المللی ینو ب یمل یها باعث شد که سازمان
راسلتا انجلام    یلن در ا یشهلا پل   را از سا  هایی یتفعال یادن

گرفتله و   انجلام  ینله زم یندر ا یقاتیتحق یزن یراندر ا. دهند
و بله   شلده  یطراح یادیز یا کتابخانه یافزارها تاکنون نرم

ذکلر اسلت و تلا     قابلل  ینجااما آنچه در ا؛ اجرا درآمده است
 یشللده پللژوهش بللر رو   مللورد غفلللت واقللع   یحللدود

کودکان و نوجوانلان   یها متناسب با کتابخانه ییافزارها نرم
 . افزارها است نرم ینکاربران از ا یترضا یزانو م

هلا پرداختله    از آن یبرخل  یحکه در ادامه بله توضل  
 . شود یم

در پللژوهش خللود بلله ایللن نتیجلله    ( 2115) 1وو
یافت که اسلتفاده از رابلط کلاربر بصلری در سلامانه       دست

 تردید کودکان را از بین ببرد وتواند استرس و  یمکتابخانه 
 کنتر  ببخشد حس به آنان

مسلائل  »با عنوان  یا در مقالهنیز (، 2112) 2مارتنز
منلابع   یاسلتفاده در طراحل   یلت و قابل یمربوط به دسترسل 

طراحلی مناسلب منلابع    کرد کله   یانب، «کودکان یجیتا د
، عالوه بر تقویت مهلارت جسلتجو   دیجیتا  برای کودکان

ن کودکان منلزوی و دارای شلرایط خلاص    سبب برگرداند
 . شود یمی جامعه سو به

بللله  یدر پژوهشللل( 2118) 3سلللوبارنا و جانلللا  
کودکلان و   الملللی  ینکتابخانله بل   یابیو ارز وتحلیل یهتجز

 یبلرا  یارهاییمع، پژوهش یندر ا. اند پرداخته یانوجوانان دن
هلا   از آن یشده است که تعداد کتابخانه مذکور ارائه یابیارز
محسلوب   یجیتلا  د یهلا  کتابخانله  یلابی ارز یعموم یارمع
 یفهم بلودن محتلوا بلرا    شامل قابل یارهامع ینا. شدند یم

 یبلرا  یجیتا پوشش و گستره مناسب کتابخانه د، کودکان
، در حللوزه کللودک یسللندگاناعتبللار محتللوا و نو، کودکللان

، متناسلب بلا درک کودکلان    یتسلا  صلفحات وب  یتجذاب
 . باشند یکودکان م یبرا ها یامپ یاییگو

بللا عنللوان  یا در مقاللله(، 2117) 4 شللیرو ب بللال 
و چنللد  یچنللد زبللان یهللا تعامللل کودکللان بللا کتابخانلله»

 یبله بررسل  « رابط کاربر یطراح یدرک چگونگ، یفرهنگ
متفلاوت   یعنوان گروه فرهنگ زبان به یتعامل کودکان عرب

                                                      
1. Wu 
2. Martens 
3. Subarna and Jana 
4. Bilal and Bachir 
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  .اند کودکان پرداخته المللی ینب یجیتالیبا کتابخانه د

در پژوهش خلود  (، 1391) زاده و سهراب زاده حسن
کودکان و نوجوانان ة رابط کاربر کتابخان یابیارز»با عنوان 

به ، «یو تخصص یعموم یارهایازنظر مطابقت با مع یرانا
 یکه مطابقت رابط کلاربر کتابخانله ملل    یدندرس یجهنت ینا

 یطلورکل  بله  یعموم یارهایبا مع یرانکودکان و نوجوانان ا
 یابیارز یتخصص یارهایمطابقت با مع ینا یزانو م 28/62

. درصلد اسلت   11/91، حوزه کودک یجیتا د یها کتابخانه
 یلران کودکان و نوجوانان ا یدر کل رابط کاربر کتابخانه مل

 . مناسب عمل کرده است
رابط کلاربر   های یژگیبا عنوان و یگرد یپژوهش در
کاربران  یدگاهاز د کودکان المللی ینب یمجاز یها کتابخانه

، آبلادی  یفشلر  ییپلور و رضلا   حسلن ) الگو یک یشنهادو پ
 یمفهلوم  یها نشانهة که هم یدندرس یجهنت ینبه ا(، 1389

اسلتفاده   یکتابخانله بلرا   یسلی موجود در رابط کلاربر انگل 
 یجبلر اسلاس نتلا    ینهمچن. نامناسب است یرانیکودکان ا

ازنظر کودکلان   یناوبر یها نشانه از یک یچه، آمده دست به
حاصلل   یجبا استفاده از نتا. موردمطالعه مناسب دانسته نشد

مناسلب جهلت    ییرابلط کاربرهلا   تلوان  یمل  یبررس یناز ا
 یو زبلان  یفرهنگل  یهلا  با توجه به تفاوت، یرانیکودکان ا

 . کرد یها طراح آن

گفلت کله در    تلوان  یخالصه م یبند ک جمعیدر  
، رابط کلاربر  یباییز، یشده سادگ انجام یها پژوهش یتمام
، متناسلب بلا درک کودکلان    یتسلا  صلفحات وب  یتجذاب
 یبرا ها یامو متناسب بودن پ یاییگو، افزار بودن نرم یتعامل

 . شده است یدکودکان تائ
 یتپللژوهش سللنجش رضللا  یللنا یهللدف اصللل

کودکللان و  یکللانون پللرورش فکللر یللانکتابللداران و مرب
سلازمان   یلن افزار کتابخانله ا  نوجوانان شهر اصفهان از نرم

 . است
 

 پژوهش سؤاالت
ذیل در نظر  سااالت، اهداف پژوهش راستای رسیدن به در

 : گرفته شد
یان کلانون از نلرم افلزار    و مربمیزان رضایت کتابداران . 1

ت یل مشخصلات جمع کتابخانه این سلازمان بلر اسلاس    
 ؟ تدر چه حد اس یشناخت

 کللانون از مالفلله یللانکتابللداران و مرب یترضللا یللزانم. 2
 ؟ چه حد است در یا افزار کتابخانه نرم یمشخصات کل

 مالفللهاز کللانون  یللانکتابللداران و مرب یترضللا یللزانم. 3

در چله   یا افزار کتابخانه اطالعات نرم یابیجستجو و باز
 ؟ حد است

مالفلله یللان کللانون از کتابللداران و مرب رضللایت میللزان. 4
 ؟ است حددر چه  یا داده ابر امکانات

 مالفلله از کللانون یللانکتابللداران و مرب رضللایت میللزان. 5
 ؟ است حد چه درافزار  نرم یریگ گزارش

مالفلله از  کللانون یللانکتابللداران و مرب رضللایت میللزان. 6
 ؟ است حددر چه  اطالعات ورود ی وده سازمان

 بخللش از کللانون یللانکتابللداران و مرب رضللایت میللزان. 7
 ؟ است حد چه درسفارش 

 کنتر مالفه از  کانون یانکتابداران و مرب رضایت میزان. 8
 ؟ است حدافزار در چه  نرم امنیت و دسترسی و

 یاههکانون از مالفه س یانکتابداران و مرب یترضا یزانم. 9
 ؟ در چه حد است یبردار

 

 روش تحقیق
شلده   انجلام  یفیتوصل  -یمایشلی به روش پ، حاضر پژوهش
کلانون   یلان کتابلداران و مرب  یتمام، جامعه پژوهش. است

کودکان و نوجوانان شهر اصلفهان هسلتند    یپرورش فکر
 تعلداد . کنند یکانون استفاده م ینا یافزار کتابدار که از نرم

 81) نفلر  41تعلداد   ینا یننفر بود که از ب 51کاربران  این
 . ندا پرسشنامه پاسب داده یها به ساا ( درصد

 یدر مرحللله او  بللرا ، هللا داده گللردآوری بللرای
مسلئو   های آن از مصاحبه بلا  و قابلیت افزار نرم ییشناسا
 افلزار  نرم یابیارز یو براک کانون در مرکز تهران یانفورمات

 ن حوزهیی مشابه در اا پرسشنامه. شد استفاده پرسشنامه از
 بلا  پژوهشلی  در(، 1391) فیلروزی  و حریلری  توسلط  قبالً

 کتابخانللهافللزار  نللرم کللاربران رضللایت سللنجش» عنللوان
 «آن ازکننللده  اسللتفاده یهللا کتابخانلله در پیللام دیجیتللا 

 یبلرا  یکلی ) از دو پرسشلنامه  هلا  آن یمنته. شده بود یهته
املا در  ؛ بهلره بردنلد  ( کتابلداران  یبلرا  یگلری کاربران و د

شلده   پژوهش حاضر فقط از پرسشلنامه کتابلداران اسلتفاده   
افلزار   از نلرم  یکننلده اصلل   کلاربران و اسلتفاده   یلرا ز؛ است

کودکان و نوجوانان فقط  یکانون پرورش فکر یا کتابخانه
استفاده کودکلان   یبرا یو بخش هستند یانکتابداران و مرب

مالفله مشخصلات   . و نوجوانان در نظر گرفته نشلده اسلت  
را  یهللای ظللاهر یژگللیوشللتر یکلله ب« افللزار نللرم یکللل

ژه کلاربران در  یل از پرسشلنامه و ، دهد یمقرار  موردسنجش
به پرسشنامه کتابلداران اضلافه    یروزیو ف یریپژوهش حر

 یبا آلفلا یی )ایو پا محتوایی و صوری اگرچه روایی. دیگرد



 99 سنجش میزان رضایت کتابداران و... مهسا امینی، میترا پشوتنی زاده: 

 

به خاطر  ید بود ولییپرسشنامه مورد تأ( درصد 97کرونباخ 
علمی عللم   یئتهد سه عضو ییبه تأ ییروا شده اضافهمالفه 

 86کرونبلاخ آن   ید و آلفلا یرسل  یاطالعات و دانش شناس
 8شلامل   یین پرسشنامه نهلا یبنابرا. دیدرصد محاسبه گرد

وجلو و   جست»(، هیگو 6) «افزار نرم یمشخصات کل»مالفه 
 9) «یا امکانلات ابلر داده  »(، هیگو 22) «اطالعات یابیباز
ورود و  یدهل  سازمان»(، هیگو 21) «یریگ گزارش»(، هیگو

(، هیللگو 3) «یبللردار یاههسلل»(، هیللگو 25) «اطالعللات
 «یلت و امن یکنتلر  و دسترسل  »و ( هیگو 6) «ها سفارش»
 . دیگرد( هیگو 31)

 هلا  یله از گو یکدهندگان در مورد هر  پاسب نظرات
: 2، کم یلیخ: 1، وجود ندارد: 1) ای ینهگز 6 یفدر قالب ط

 یدهگرد یآور جمع( یادز یلیخ: 5و  یادز: 4، متوسط: 3، کم
 یافلزار آملار   هلا از نلرم   داده وتحلیل یهجزمنظور ت به. است

SPSS  آزمون های آماریو آزمون 16نسخه t 1طرفه یک 
، یلانگین و م سلطح آملار اسلتنباطی    در 2یلدمن فر و آزمون

آملار  یلانس در سلطح   وار، یلار انحلراف مع ، یفراوانل  یعتوز
 . شده است  استفاده یفیتوص

 

 ی تحقیقها یافته
دهنلدگان   درصلد از پاسلب   91 آمده دست بهنتایج  بر اساسا

 5/7الت یازلحلاظ تحصل  . باشلند  یدرصد مرد م 5/2زن و 
و  یدرصلد کارشناسل   61ی، دهنلدگان کلاردان   درصد پاسلب 

درصللد  5/27 باشللند یارشللد ملل یدرصللد کارشناسلل 5/22
و  یفرهنگ یدرصد مرب 5/62، مسئو  یدهندگان مرب پاسب
درصلد   5/57ت استخدام یوضع. است یهنر یدرصد مرب 5

درصللد  5/32ی، مللانیدرصللد پ 5ی، دهنللدگان رسللم بپاسلل
 . است یدرصد روزمزد 5/2و  یقرارداد

دهندگان بر اساس  پاسب( درصدی )ع فراوانیتوز. 1 جدول

 ( استخدام، سمت، التیتحص، جنسی )شناخت تیمشخصات جمع

سطوح  ریمتغ

 ریمتغ

درصد  یفراوان

 یفراوان

 91 36 زن جنس

 5/2 1 مرد

 5/7 3 بدون پاسب

 5/7 3 یکاردان التیتحص

 61 24 یکارشناس

 5/22 9 یکارشناس

                                                      
1. One Sample T test 
2. Friedman Test 

 ارشد

 11 4 بدون پاسب

 5/27 11 مسئو  یمرب سمت

 5/62 25 یفرهنگ یمرب

 5 2 یهنر یمرب

 5 2 بدون پاسب

ت یوضع

 استخدام

 5/57 23 یرسم

 5 2 یمانیپ

 5/32 13 یقرارداد

 5/2 1 یروزمزد

 5/2 1 بدون پاسب

 

مالفللله  8پرسشللنامه پلللژوهش حاضللر شلللامل   
، اطالعلات  یابیل وجلو و باز  جست، افزار نرم یمشخصات کل

و ورود  یدهل  سلازمان ، یلری گ گلزارش ، یا امکانات ابر داده
و  یها و کنتلر  دسترسل   سفارشی، اهه برداریس، اطالعات

ک از یل دهنلدگان در ملورد هلر     نظرات پاسب. ت استیامن
 یلیخ: 1، وجود ندارد: 1) ای ینهگز 6ف یدر قالب ط ها هیگو
 یآور جملع ( ادیز یلیخ: 5اد و یز: 4، متوسط: 3، کم: 2، کم
از نظلرات   یجله کلل  یدن بله نت یجهلت رسل  . ده استیگرد
، یموردبررسل  یها ک از مالفهیدهندگان در مورد هر  پاسب

دهندگان  پاسب یعنوان نظر کل به، مرتبط یهاهین گویانگیم
 . قرار گرفت

 ازدهنللدگان  پاسللب تیرضللا زانیللم نیللیتع جهللت
تللک  Tاسللتفاده از آزمللون  بللا یموردبررسلل یهللا مالفلله
 3 ین فرضل یانگیل آمده بلا م  دست به های یانگینم، یا نمونه

(. 2جدو  ) سه قرار گرفتیمورد مقا( فیحد متوسط در ط)
 . در نظر گرفته شد 15/1ها  آزمون داری یسطح معن

زان ین مییتع یبرا یا تک نمونه Tج آزمون ینتا. 5 جدول

سه یمقا) یموردبررس یها دهندگان از مالفه ت پاسبیرضا
 ( 3 ین فرضیانگیبا م ها یانگینم

آماره  نیانگیم ریمتغ

 ( T) آزمون

مقدار 

 احتمال

(p ) 

 یمشخصات کل

 افزار نرم

46/3 114/3 114/1 

 وجو و جست

 بازیابی اطالعات

7117/1 132/11- 111/1 

 111/1 -619/33 3364/1امکانات ابر 
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 ای داده

 111/1 -481/13 6772/1 گیری گزارش

دهی و  سازمان

 ورود اطالعات

1116/1 787/14- 111/1 

 111/1 -727/13 6833/1 یاهه برداریس

 111/1 -655/16 6551/1 ها سفارش

و  یکنترل دسترس

 تیامن

6131/1 161/11- 111/1 

 111/1 -191/18 3921/1 تینمره کل رضا

 
از تفلاوت   یحلاک  یا تلک نمونله   Tج آزملون  ینتا

بلا   و(    15/1) اسلت  3 یفرضن یانگیبا م ها یانگینم

درصلد   95نلان  یشلده بلا اطم   ارائله  هلای  یانگینتوجه به م
دهندگان از همله   ت پاسبیزان رضایرفت که میپذ توان یم

 یمشخصلات کلل  »مالفله   یلراز غ به یموردبررس یها مالفه
مشخصلات  »مالفله   یسط و براکمتر از حد متو« افزار نرم
زان یل متوسلط اسلت و در کلل م    ازحد یشب« افزار نرم یکل
 . دهندگان کمتر از حد متوسط است ت پاسبیرضا

 نملللرات یبلللرا یفیتوصللل جینتلللا 3جلللدو   در
 کلل نمره ) دهندگان پاسب تیرضا زانیم یبراآمده  دست به
 تیجمع مشخصات یبرخ سطوح کیتفک به( تیرضا زانیم

 . استشده  ارائه یشناخت

 

 مشخصات یبرخ سطوح کیتفک به( تیرضا زانیم کلنمره ) دهندگان پاسب تیرضا زانیم یبراآمده  دست به نمرات یبرا یفیتوص جینتا. 9 جدول

 یشناخت تیجمع

 نیانگیم اریانحراف مع نیشتریب نیکمتر ریسطوح متغ متغیر

 3914/1 56/1 66/2 54/1 زن جنس

 8871/1 - 89/1 89/1 مرد

 التیتحص
 6311/1 9/1 66/2 96/1 یکاردان

 3845/1 54/1 61/2 63/1 یکارشناس

 2592/1 58/1 49/2 54/1 ارشد یکارشناس

 سمت
 3333/1 62/1 26/2 54/1 مسئو  یمرب

 4219/1 56/1 66/2 68/1 یفرهنگ یمرب

 1218/1 18/1 18/1 16/1 یهنر یمرب

ت یوضع

 استخدام

 3498/1 54/1 66/2 54/1 یرسم

 13/1 15/1 17/1 19/1 یمانیپ

 4423/1 64/1 6/2 68/1 یقرارداد

 6643/1 - 66/1 66/1 یروزمزد

 
انس یللل واریللآزمللون تحل جینتللا 4جللدو   در
بلر   یت شلناخت یل عوامل جمع یرتأث یبررس یبرا یچندعامل

 . استشده  دهندگان ارائه پاسب تیرضا زانیم

 اندهندگ پاسب تیرضا زانیمبر  یت شناختیعوامل جمع یرتأث یبررس یبرا یانس چندعاملیل واریج آزمون تحلینتا. 9جدول 

 ( p) احتمالمقدار  ( F) آزمونآماره  یت شناختیعامل جمع

 318/1 153/1 جنس

 495/1 731/1 سمت

 776/1 257/1 التیتحص

 792/1 347/1 ت استخدامیوضع

 951/1 114/1 سن

 653/1 218/1 سابقه
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، یالتتحصل ، سن، عوامل جمعیت شناختی جنسیت
وضعیت استخدام و سمت بر میزان رضلایت از نلرم   ، سابقه
 . دار نداشت یمعنیر تأثافزار 

ر احتملا   یمقلاد  کله  ییازآنجلا  4با توجه به جدو  
از سلطح   یت شلناخت یل همه عوامل جمع یآمده برا دست به
 95 نلان ین بلا اطم یتر هستند بنابرا بزرگ 15/1 داری یمعن

یر تلأث  یت شلناخت یرفت که عوامل جمعیپذ توان یدرصد م
 15/1) ندارنلد  دهنلدگان  پاسب تیزان رضایداری بر م یمعن

   .) 
هلا بلر    ت مالفله یل کسان بودن اولوی یبررس جهت

دمن یل دهنلدگان از آزملون فر   ت پاسلب یزان رضلا یاساس م
 . دیرائه گردا 5 ج آن در جدو یاستفاده شد که نتا

ت یکسان بودن اولوی یبررس یبرا دمنیفر آزمون جینتا. 2 جدول

 دهندگان ت پاسبیزان رضایها بر اساس م مالفه

 ( p) احتمال مقدار (   ) آزمون آماره

233/191 111/1 

 
ت یاز متفاوت بودن اولو یدمن حاکیآزمون فر جینتا

 دهنلدگان اسلت   ت پاسلب یزان رضلا یل ها بر اسلاس م  مالفه
 یهللا مالفلله بنللدی یللتاولو 6 جللدو  در(.   50/5)

دهنللدگان  ت پاسللبیرضللازان یللبللر اسللاس م یموردبررسلل
 . شده است ارائه

زان یی بر اساس مموردبررسی ها مالفه یبندت یالو. 3 جدول

 ندهندگا پاسبت یرضا

 ها مؤلفه تیاولو

 افزار نرم یکل مشخصات 1

 اطالعات بازیابی و وجو جست 5

 گیری گزارش 9

 تیامن و یدسترس کنتر  9

 اطالعات ورود و دهی سازمان 2

 یبردار اههیس 3

 ها سفارش 1

 ای داده ابر امکانات 3

 

 گیریبحث و نتیجه
 در یموردبررسل  یهلا  مالفه ازآمده  دست به نتایج اساس بر
 یظلاهر از مشخصلات   یلان کتابلداران و مرب ، پژوهش این
هسلتند  راضلی  ... ( حلروف و  اندازه، رنگ، طراحی صفحه)

 بلاز کللردن یلرغم وجلود اشللکاالتی مثلل علدم امکللان     عل
 رضایت نامه واژهو نداشتن  افزار نرمچند صفحه در  زمان هم

 موجلود افلزار   نلرم  کللی  مشخصلات  از یانکتابداران و مرب
کله   اسلت ( فیل در ط 3 یمقلدار علدد  ) متوسط ازحد یشب
 . داردها را  مالفه یرنسبت به سا یتحد رضا یشترینب

و بازیلابی   وجلو  جستی ها لفهمامیزان رضایت در 
کنتر  دسترسی و امنیت از ابعلاد  ، یریگ گزارش، اطالعات
و امکانلات ابلر    ها سفارش، سیاهه برداری. یشتر بوددیگر ب
 یکی. میزان رضایت کمتری به خود اختصاص داد، یا داده
بله   یدسترس یزانم، مالفه یندر ا یموردبررس یها یهاز گو
 هلای  یافزار بلود کله بنلا بلر بررسل      نامه موجود در نرم واژه
 یکی. نشده است یهافزار تعب نرم یننامه در ا واژه، شده انجام
وجلود   یا کتابخانله  یافزارها نرم های یژگیو ترین یاز اصل
 یکله جسلتجوها   کنلد  ینامه کمک مل  واژه. نامه است واژه
. یردم پلذ انجلا  تلر  یو کلاربرد  یشلتر و بلا سلرعت ب   تر یقو
 از وسللیع طیللف یللانکتابللداران و مرب بللرای ناملله واژه
 و گذارد یم نمایش به راافزار  نرم درکاررفته  به های یدواژهکل
حریلری و فیلروزی   . کند یم جلوگیریها  آن وقت اتالف از

 افلزار  نلرم سنجش رضایت کاربران »در پژوهشی با عنوان 
 کننلده  استفادهی ها کتابخانهی دیجیتا  پیام در ها کتابخانه
هلای پلژوهش    نتلایجی عکلس یافتله    به(، 1391) «از آن

کمترین رضایت از مشخصلات   کاربرانحاضر دست یافتند 
 . اند داشتهرا  افزار نرمکلی 

دلیل ایلن املر نیلز شلاید حلاکی از آن باشلد کله        
در  شلده  خواسلته ی هلا  مالفله کانون با  یانکتابداران و مرب
 . هستند ناآشنا افزار نرممشخصات کلی 

 یجسلتجو در بخش جستجو و بازیابی اطالعلات   
 نتلایج  در چنلدانی  تفلاوت املا  ، وجود دارد یشرفتهساده و پ

 مشللاهده پیشللرفته جسللتجوی انتخللاب ازآمللده  دسللت بلله
 اسلاس  بلر  را جسلتجو  تلوان  یمل  قسمت ایندر . شود ینم

 امکلان  مواقلع  از بعضی دراما ، داد انجام عنوان و نویسنده
 . یستن یرپذ امکان مطلوب نتیجه به رسیدن

یافتن کتاب از  امکان، یاننظر کتابداران و مرب طبق
 یدر حلال  ینو ا استکم  یاربس یموضوعی جستجو طریق

 یا کننده مراجعه یت جستجوی موضوعی اگراست که با تقو
را  خاص موضوع یک مورد در راهنمایی ودرخواست کمک 

 کلیلدواژه  میلان  در جسلتجو  بلا  یراحتل  کتابلدار بله  ، داشته
 مخاطلب  و یابلد  دسلت  دلخلواه  نتیجه به تواند یم موضوع
، جسلتجو  جریلان  در. کند راهنمایی را خودنوجوان  کودک
 بایلد  و نلدارد  وجود قبلی و بعدی صفحه به مراجعهامکان 

 . داد انجام را جستجودوباره ، صفحه بستن با
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در پژوهش فیلروزی و حریلری هلم کتابلداران از     
 . بازیابی رضایت پایینی داشتندجستجو و 

 حتلی  که شود یم باعث، موضوع، عنوان برگه چاپ
 مخلاطبین  توسلط افلزار   نلرم  طریلق  از جستجو امکان اگر

 از استفاده با توانند یم، باشد نداشته وجود نوجوان و کودک
 و عناوین میان در جستجوی به ستید صورت به ودان  برگه

تر بله اطالعلات    و راحت بپردازند خودموردنظر  موضوعات
 کللار مللدرک چللاپ برچسللب. کننللد یللداپ یخللود دسترسلل

 شلده  یله ته کتب و کرد خواهدتر  راحت را کتب یساز آماده
 کله  گیلرد  یمل  قلرار  نوجوانان و کودکان دسترس در زودتر
 . است امکانات این مذکور فاقدافزار  نرم

اسلتفاده از  ، یسلت افلزار تحلت وب ن   نرم ینچون ا
 یسللینو در امللر فهرسللت یارکلله بسلل یا دادهامکانللات ابللر 

سلازمان   یلن در ا. ممکلن نیسلت  کار کتابداران است  کمک
 و شود ینم یسینو فهرست متخصص کتابدارها توسط  کتاب

صلورت   بله  و فیپلا  اطالعلات  اساس بر کامپیوتر کارشناس
 یامر با اصو  تخصص ینا. کند یماطالعات را وارد  دستی
ورود اطالعات توسلط  . یستسازگار ن یکتابدار های یتفعال
هلا   اطالعلات کتلاب   ورود باعلث ، کارشلناس کتابلدار   یک
 . شود یم یستمس بهو کامل  یحصورت صح به

 ییهرچنللد پارامترهللا یللریگ زارشگلل قسللمت در
 یانکتابداران و مرب روزانه نیازهای اما پاسخگوی، شده یهتعب

فلزار  ا نلرم  یلک  واقعلی  معنای بهافزار  نرم اینچون  نیست
 تخصصلی  یریگ گزارش توان ینم، طراحی نشده کتابداری

 کله  یدرحلال . داشلت  انتظار آن از را کتابداریافزار  نرم یک
 یافلزار  نلرم  نیازمنلد ، ملی گستره با بزرگیة کتابخان چنین
 نیازها با سازگار و کتابداری اصو  بر منطبق کامل و جامع

 از یکلی . اسلت هلا   کتابخانله  نوع این خاص های یتفعال و
افلزار   نلرم هلر   بخلش  ینتلر  مهلم  البته و ترین پاافتاده یشپ

 ورود در خللوان بارکللد از اسللتفادهامکللان ، یا کتابخانلله
 وقلت در  و برد یرا باال م دقت و سرعت که است اطالعات
 . شود یم ییجو صرفه

فلرد   منحصلربه  شناسایی معیار یک از استفاده عدم
، یتشلماره عضلو   بلرای  ملی کد یا شناسنامه شماره مانند
 یبلرا  یتشماره عضلو  یکاز  یشب یصسبب تخص یگاه

 . شود یمرکز م یکدر  یاعضا حت
 یرکلرد د یدارا یامکان ارسا  اخطار به اعضا نبود

 یلن از ا یلان کتابداران و مرب یتیاز عوامل نارضا یگرد یکی
اعضلا بلا    یرکرداعالم د یبرا یرندناگز ها آن. افزار است نرم

 یلر گ و وقلت  بلر  ینههز یارامر بس ینکه ا یرندآنان تماس بگ
 یحتل  یلا  یمیلل ا یلق از طر یلام پ یلک تنها با ارسا  . است

از  تلوان  یم ینصورت خودکار به تلفن همراه والد به یامکپ
 . نمود جلوگیری ها ینهاز هز یاریبس

 وجودافزار  نرم پارامترهای این وها  قسمت از بسیاری
طرز اسلتفاده   مربیان یا، تنیس فعا  واستفاده  قابل یا که دارد
ی قبللی  هلا  پژوهشین اشکا  در ا. دانند ینم را آن کاربرد و

تلوان   یمل یک نقیصه بزرگ  عنوان بهین نداشت همچنوجود 
کتابخانه اشاره کرد کله در   مراجعبرای  به عدم ارائه خدمات

 از بسلیاری . شلود  ینمل ی دیگر دیلده  افزارها نرمکدام از  یچه
 یلا  کله  دارد وجلود افلزار   نلرم  پارامترهلای ایلن   وهلا   قسمت
 کلاربرد  وطرز اسلتفاده   مربیان یا، نیست فعا  واستفاده  قابل
ی قبللی وجلود   هلا  پلژوهش ین اشلکا  در  ا. دانند ینم را آن

توان به عدم  یمیک نقیصه بزرگ  عنوان بهین نداشت همچن
کدام  یچهکتابخانه اشاره کرد که در  مراجعبرای  ارائه خدمات

 .  شود ینمی دیگر دیده افزارها نرماز 
 

 ها یشنهادپ
 کتابداری یافزارها نرم یدکنندهتول یها شرکت بامشورت  -

 و نیازهللا و انتظللارات یللانب...، و آذرخللش پللارس نظیللر
 یافلزار  نلرم  تولیلد  به تواند یم سازمان این یها خواسته
 . بینجامد مفید

 یلق بخلش و امکلان جسلتجو از طر    للذت  ییفضا یجادا -
علالوه  ، سلا   16-6 یگروه سن یمناسب برا یافزار نرم
 و تشلویق باعلث  ، آنلان  بلرای  اسلتقال   حس یجادبر ا

 . شود یم مراکز این در حضور برایها  آن بیشتر انگیزش

 سلو  یک از تواند یم سازمان این وب تحتافزار  نرم وجود -
 و کنلد  کمک ایرانی فرزندان فرهنگی بالندگی و رشد به
و  کودکلان را بله   ایرانلی  اصلیل  فرهنگ دیگر سویی از

 . نماید معرفی، کشورها سایرنوجوانان 

، ایللرانو نوجوانللان  کودکللان دیجیتللا  ملللیة کتابخانلل -
(، ICDL) کودکللان المللللی ینبلل دیجیتللالیة کتابخانلل

... و مللونیب نوجوانللان و کودکللان المللللی ینکتابخانلله بلل
تحلت وب   افزار نرمتواند الگوی مناسبی برای ساخت  یم

 . این سازمان باشند

 یلان کتابلداران و مرب  یبرا یآموزش یها کالس برگزاری -
 نقلش  توانلد  یمل ، متخصلص  افراد توسط، کانون مراکز
 هلای  گیلری  یمتصم در آنان مشارکت و کارایی در مهمی
 . باشد داشته سازمان این آینده

 یلن ا هلا  یشلنهاد آملده و پ  دسلت  به یجاست نتا یدام
افلزار   کوچلک در جهلت بهبلود نلرم     یگام، پژوهش بتواند

 . سازمان ارزشمند بردارد ینا یا کتابخانه
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 پیللامفصلللنامه . آموزگللاران و کتابللداران دیللدگاه از آمللوزان

 . 93-83: 54، کتابخانه
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