سنجشرضایتكاربراننرمافزاركتابخانهدیجیتالپیام
دركتابخانههایاستفادهكننده ازآن
نجال حریری| صغری فیروزی

چڪیده
هدف :آگاهی از میزان رضایت كاربران نرمافزار كتابخانه دیجیتال پیام در
کتابخانههایاستفادهکنندهازایننرمافزاراست.
روش /رویكرد پژوهش :روش پژوهش پیامیشی تحلیلی .ابزار گردآوری
اطالعات دو پرسشنامه جداگانه است که 83کتابدار شاغل در کتابخانههای
استفادهکننده از نرمافزار و 79کاربر نهایی به آن پاسخ دادهاند.
تکتابدارانازنرمافزاردیجیتالپیام 4/23ومیانگین
یافتهها:میانگینرضای 
رضایتکاربراننهایی 3/99است.بیشرتینرضایتکتابدارانمربوطبهابعاد
كنرتل دسرتسی و امنیت (مدیریت كاربران نهایی) و سازماندهی و ورود
ت کاربران نهایی از امانتدهی و كمرتین رضایت
اطالعات ،و بیشرتین رضای 
ازمشخصاتكلینرمافزاراست.
نتیجهگیری :رضـایت هر دو گروهکتابـداران و کاربـران نهایی کتابخانههای
ت کتابداران
استفادهکننده از نرمافزار پیام درحد باالتر از متوسط است و رضای 
بهنحومعنیداریبیشازرضایتکاربراننهاییمیباشد.

ڪلیدواژهها
نرمافزار كتابخانه ،كتابخانه دیجیتال ،نرمافزار پیام ،رضایت كاربران
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دریافت 1389/4/29 :پذیرش1389/8/11 :

مقدمه

طي سه دهه اخير شاهد پيشرفتهاي سريع و همهجانبه فناوري رايانه در كشورهاي
توسعهیافته بودهايم .کتابخانه دیجیتالی را نیز میتوان از جمله مهمترین مظاهر پیشرفتهای
مبتنی بر فناوری دانست .در این نوع کتابخانه ،كاركنان متخصص به انتخاب ،سازماندهي ،و
اشاعه منابع اطالعاتي ميپردازند .فرآیند تفسير ،توزيع ،و حفاظت از يكپارچگي اطالعات
ديجيتالي ،و نيز اطمينان از وجود مجموعهاي از آثار ديجيتالي در مدت زمان طوالني ،مورد
توجه قرار ميگيرد تا از اين طريق بتوان منابع اطالعاتي ديجيتال را با سرعت باال و هزینه
مناسب ،در دسترس جامعه كاربران قرار داد .نرمافزارهاي كتابخانهاي در اواخر دهه 60
ميالدي توليد شدهاند و طی چند دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند ،بهنحویکه
امروزه ،بهرهگيري از نرمافزارهاي متعدد در جهت مکانيزهسازي از مهمترين فرآیندهاي کاري
کتابخانهها و مراکز اطالعاتي است (پاکنژاد .)1387 ،عالوهبر نرمافزارهاي مديريت منابع
اطالعاتيکتابخانه،نرمافزارهايمختلفيدرسراسردنيا،جهتسازماندهيومديريتاطالعات
ديجيتال در کتابخانههاي ديجيتال طراحی و تدوین میشوند .نرمافزار مناسب و کارآمد نقش
مهمی در راهاندازي کتابخانههاي ديجيتال دارد و وجود نرمافزار مناسب ،بخش اعظمي از
موانع و مشکالت مربوط به فرآیند راهاندازي کتابخانه ديجيتال را مرتفع خواهد ساخت .با
توجه به همین ضرورت و به موازات روند روبه رشد نهضت نرمافزاري ،کتابخانهها و مراکز
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اطالعاتي ،سازمانهاي مختلف فرهنگي ،آموزشي ،اجتماعي ،و نهادهايي که دارای منابع
آرشيوي بزرگ هستند ،برآن شدند تا با همکاري و تشريک مساعي ،مانع مربوط به نرمافزار
مناسب را برطرف کنند و ماحصل کار ،توليد و ارائه نرمافزارهای کتابخانههای دیجیتالی است.
برادلی 3و همکارانش ( )2007تأکید میکنند ،نرمافزار مدیریت فرآیند حفظ و نگهداری منابع
دیجیتالی عامل بسیار مهمی در ذخیره موفقیتآمیز دادههای دیجیتالی است.
با توجه به رشد روزافزون تولیدات علمی و منابع اطالعاتی ،رفع نيازهاي كاربران در
كتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،نيازمند ابزارهايي است كه با كاهش فرآیندهاي دستي كتابخانه،
انواع خدمات كتابخانهاي را با سرعت و سهولت بيشتر به كاربران ارائهدهند (بیگی.)1386 ،
كتابخانههایدیجیتالدرپاسخبهضرورتدستیابیسریعکاربرانبهاطالعاتموردنیاز،بهوجود
آمدهاند و کارکرد مطلوب آنها میتواند بسیاری از دشواریهای دستیابی به اطالعات را برای
کاربران آسان نماید.کتابخانههای دیجیتالبرای سازماندهی و مدیریت اطالعات ازنرمافزارهای
ویژهای استفاده میکنند .با توجه به اهمیتی که این نرمافزارها در کارکرد کتابخانههای امروز
دارند ،سنجش و ارزیابی آنها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .پژوهشهای انجام
شده در این زمینه ،رویکردهای متفاوتی به سنجش نرمافزارها داشتهاند .در برخی پژوهشها،
مقایسه نرمافزارها با استفاده از معیارهای سنجش و ارزیابی مورد توجه بوده است که از آن
جمله میتوان به پژوهش غائبي ( )1374اشاره کرد که  10نرمافزار کتابخانهای را با استفاده از
 144معيار سنجش نرمافزار كتابخانهاي مورد بررسي قرار داد و با توجه به نتایج ارزيابي ،نرمافزار
نوسا  6/1امتياز ،نرمافزار پارسآذرخش  4/8امتياز ،و كاوش  4/8امتياز كسب نمود .مقایسه
قابليتهاي نرمافزار كتابخانه آستان قدس رضوي با قابليتهاي نرمافزارهاي پارسآذرخش و
نوسا در حوزه فراهمآوری ،سازماندهي ،و اشاعه اطالعات نیز پژوهش دیگری بود که توسط
يزديان ( )1376انجام شد .در این پژوهش مجموع امتيازات نرمافزارهاي نوسا و پارس آذرخش
 60و آستان قدس  30برآورد گردید.
رویکرد پژوهشی دیگر ،در بررسی نرمافزارهای کتابخانهای ،وضعيت استفاده از این
نرمافزارهاست که در این حوزه پژوهشی میتوان به بررسی وضعيت استفاده از قابليتهاي
نرمافزارهاي كتابخانهاي در كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي شهر تهران اشاره کرد که توسط
داودزاده سالستاني( )1382انجام گرفت و یافتههای آن نشان داد که تنها  50/2درصد از
كتابخانههاي مورد بررسي از امكانات و قابليتهاي نرمافزارهاي كتابخانهاي استفاده نمودهاند.
وضعيت استفاده از قابليتهاي نرمافزارهاي كتابخانهاي ،در كتابخانههاي وابسته به دانشگاه
علوم پزشكي تهران نیز توسط مرادي ( )1386بررسی شد و نتایج حاکی از این بود که از بین
 28کتابخانه 18 ،کتابخانه ( 64درصد) از نرمافزار کتابخانهای تا حدی استفاده کردهاند .بررسی
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رضایت کاربران از نرمافزارها و مسائل و مشکالت مربوط به کتابخانهها در این زمینه نیز در
برخی پژوهشها مورد توجه بوده است .ميزان رضايت دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد از تعامل با نرمافزار سيمرغ توسط زرهساز ،فتاحی ،و
داورپناه ( )1384مورد تحقیق قرار گرفت .يافتههاي پژوهش نشان داد وضعيت صفحههاي
نمايشاطالعاتنرمافزار،واژگانوپيامهاينرمافزار،يادگيريچگونگيكاربانرمافزار،راهنماي
نرمافزار ،و قابليتها و امكانات نرمافزار سيمرغ از ديدگاه كاربران شركتكننده در اين پژوهش،
در حد متوسط است .همچنين ،دانشجويان شركتكننده در اين پژوهش تا حد متوسطي از
تعامل با نرمافزار سيمرغ رضايت داشتند .در پژوهش دیگری که توسط لطفينودائي(،)1378
انجام گرفت ،مشكالت سختافزاري ،كمبود نيروي انساني متخصص ،کافی نبودن آموزش
استفاده از نرمافزار ،مشكالت نرمافزاري ،و مشكالت مالي و اداري بهعنوان مهمترین مشكالت
كتابخانهها در استفاده از نرمافزارهاي كتابخانهاي شناسایی شد.
برخی پژوهـشهای دیگر به مسئـله امکانسنـجی استفاده از نرمافزارهای خارجی در
4
کتابخانههای ایـران پرداختهاند که از آن جمـله بررسـی ويژگيها و ماژولهاي عمده کوها
(نرمافزار کد منبع باز مديريت کتابخانه) و امکانسنجي استفاده از اين نرمافزار در کتابخانههاي
متوسط و بزرگ ،با توجه خاص به شرايط داخلي ايران بوده است .ارسطوپور ( ،)1386در این
پژوهش ،به این نتیجه رسید که با توجه به برخي نارساييها و کاستيها ،کوها نميتواند مناسب
کتابخانههاي بزرگ دانشگاهي با شعبههاي وسيع باشد وتنها در صورت انجام پارهاي تعدیالت،
نرمافزاري ايدهآل براي کتابخانههاي متوسط خواهد بود و در این نرمافزار به گزارشگيري و يا
تهيه فايلهاي پشتيبان توجه چندانی نشده است .امکانسنجي فني بهرهگيري از نرمافزارگرين
استون براي ايجاد و توسع ه کتابخانههاي ديجيتالي در ايران نیز در پژوهش دیگری توسط پاکنژاد
( )1387بررسی گردید و یافتهها نشان داد که زيرساختهاي نرمافزاري گرين استون ،5بهويژه در
زمینه تعامل ،پشتيباني از استانداردها ،و امکانات ابردادهاي از چارچوب مناسب و توانمندي برای
ايجاد کتابخانههاي ديجيتالي به زبان فارسي و هر زبان ديگري برخوردار است.
ایجاد کتابخانه دیجیتال ،با استفاده از نرمافزارهای کدمنبع باز ،با تأکید بر گریناستون ،در
خارج از ایران نیز توسط سریکومار و سونیتا )2003( 6بررسی ،و پارهای از مهمترین راهبردها و
مهارتها در این زمینه ،طی پروژه کتابخانه دیجیتال مؤسسه هندی مدیریت کوزیکود ،7مطرح
گردید.گو 8و همکارانش ( ،)2006به تدوین یک سیاهـه وارسی جهت ارزیابی نرمافزارهای
کدمنبع باز کتابخانه دیجیتال پرداختند و با استفاده از این سیاهه وارسی ،چهار نرمافزار کد منبع
باز مطرح دنیا در حوزه کتابخانههای دیجیتالی (گریناستون ،فدورا ،9ای.پرینت ،10و کرن سی
دی اس ویر )11را مورد ارزیابی قرار دادند .درمجموع ،پنج معیار مدیریت محتوا ،رابط کاربر،
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 .12نرمافزار دیجیتال پیام مرشق
كه اكنون به نام نرمافزار
دیجیتالپیامشناختهمیشود.
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مدیریت کاربر ،مدیریت سیستم ،و ملزومات کلی ،رئوس اصلی سیاهه وارسی را تشکیل
میدادند که هر کدام برخی از معیارهای فرعی را نیز شامل میشد .در این میان ،با امتیازدهی،
براساس رعایت بیشترین معیارهای سیاهه وارسی ،نرمافزار کتابخانه دیجیتال گریناستون
بهعنوان مناسبترین نرمافزار برای راهاندازی پروژه انتخاب شد .کثرت پژوهشهای داخلی و
خارجی انجام شده در مورد نرمافزارهای کتابخانهای نشاندهنده اهمیت سنجش و ارزیابی این
نرمافزارهاجهتتصمیمگیریهایمدیریتیکتابخانههاست.
در سالهای اخیر ،در زمینه تولید نرمافزارهاي کتابخانه ديجيتالي در ایران تالشهايی
بهعملآمده است كه نرمافزار ديجيتال پيام 12يکي از آنهاست .نرمافزار پیام ،از جمله نرمافزارهای
مورد استفاده در کتابخانههای دیجیتال در ایران است که از انواع مدارك موجود مثل كتاب،
مجله ،مقاله ،صدا ،تصوير ،فيلم ،و مانند آن حمايت ميكند .این نرمافزار ،مطابق بررسیهای
مقدماتی انجام شده توسط پژوهشگران ،در  21كتابخانه دیجیتالی دانشگاهي و عمومي و
كتابخانههاي وابسته به آنها ،در ایران ،مورد استفاده قرار میگیرد .باوجود کثرت کتابخانههای
استفادهکننده از این نرمافزار ،تاکنون هیچگونه ارزیابی در مورد کیفیت ویژگیهای آن انجام
نشده است .با توجه به اینکه نرمافزار پیام در کتابخانههای دیجیتال ایران کاربرد وسیعی یافته
است ،ارزیابی ویژگیهای آن جهت تصمیمگیری آگاهانه کتابخانهها در مورد این نرمافزار
ضروری بهنظر میرسد .سنجش دیدگاه کاربران و میزان رضایت آنها از امکانات و قابلیتهای
نرمافزار پیام میتواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ،راهگشای رفع کاستیهای
احتمالی نرمافزار بوده و بهبود شرایط اطالعرسانی دیجیتال را در کتابخانههای استفادهکننده
از این نرمافزار بهدنبال داشته باشد .هدف پژوهش حاضر ،سنجش رضایت كاربران نرمافزار
كتابخانه ديجيتال پيام در كتابخانههاي استفادهكننده از اين نرمافزار است .کاربران نرمافزار شامل
کتابداران شاغل در کتابخانههای دیجیتال و کاربران نهایی یعنی اعضای کتابخانههای دیجیتال
استفادهکننده از این نرمافزار است .با اجرای این پژوهش ،که بهصورت جامعنگر و از دو دیدگاه
(کتابداران و کاربران نهایی) انجام میگیرد ،ویژگیهای مثبت و منفی نرمافزار پیام با جزئیات
الزم شناسایی میشود و بهاینترتیب ،انتظار میرود اطالعات زمینهای جامعی در جهت ارتقای
کیفیت نرمافزار فراهم گردد .از آنجا که ارزیابی نرمافزار ،بهطورکلی ،فرآیندی ضروری جهت
تصمیمگیری در مورد استفاده از آن است ،انجام این تحقیق از جهت آشنایی کتابخانهها با
وضعیت نرمافزار پیام و کمک به تصمیمگیریهای مربوط نیز سودمند خواهد بود .این پژوهش،
پس از معرفی ویژگیهای جمعیتشناختی کتابداران و کاربران كتابخانههاي استفادهكننده از
نرمافزار ديجيتال پيام ،میزان رضایت کتابداران و کاربران نهایی از این نرمافزار را مورد بررسی
قرار میدهد .فرضیههایی که در پژوهش حاضر ،آزمون آنها مورد نظر است عبارتاند از:

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره88

سنجشرضایتکاربراننرمافزار
کتابخانهدیجیتالپیامدر...

• رضايتكتابدارانكتابخانههاياستفادهكنندهازنرمافزارديجيتالپيامدرحدمتوسطاست.
• رضايتكاربران نهـاييكتابخانههـاياستفادهكننده ازنرمافزارديجيتـالپيام درحدمتوسط
است.
• بین میزان رضـایت کتـابداران و کاربران نهـایی كتابخانههاي استفادهكننده از نرمافزار
ديجيتال پيام تفاوت معنیداری وجود دارد.

روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر ،به روش پیمایشـی انجام شده است .جامعه پژوهش ،کاربران کتابخانههاي
استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام شامل کتابخانههای دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشگاه يزد،
دانشگاه علوم پزشـکي يزد ،دانشگاه هنر تهران ،دانشگاه هنـر اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکي
مازندران ،دانشگاه رفسنجان ،شهرداري اصفهان ،شهـرداري تهران ،حوزه هنـري اصفهان،
خانه رياضيات اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،و دانشـگاه علوم پزشکي گيالن است .کاربران در
اين پژوهش از دو گروه به شرح زیر تشکيل ميشوند )1 :کتابداران شاغل در کتابخانههاي
استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام که دارای مدرک کارشناسی و باالتر هستند .تعداد این
بخش از جامعـه 140نفر است که با ارسال پرسشنامه نظر آنها سنجيـده شد و 83کتابدار به
پرسشنامهها پاسـخ دادند؛  )2کاربـران نهايي کتابخانههاي استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام
که از بین آنها کاربراني که بيش از  3سـال سابقه عضويت دارند و در یکسال گذشته بیش از
یکبار در روز از کتابخانه استفاده کردهاند ،با روش نمونهگیری هدفمند ،بهعنوان نمونه کاربران
نهایی انتخاب شدند .این کاربـران  120نفر بودند كه از بين اين تعداد  79نفر به سؤالهای
پرسشنامه جواب دادهاند.
برای گردآوری اطالعات ،ابتدا ،متون و منابع مربوط به ویژگیها و قابلیتهای نرمافزارهای
کتابخانه دیجیتال و مستندات و متون پژوهشي موجود ،بهطور مفصل ،مورد مطالعه و بررسی
قرارگرفت.درکناربررسیمتون،ویژگیهاینرمافزارکتابخانهديجيتالپيامنیزازطریقمصاحبه
با کتابدارانی که با این نرمافزار سروکار دارند و همچنین با مشورت با متخصصان فني نرمافزار
بررسی گردید .عالوهبرآن ،با اجرای مصاحبههای کوتاه با برخی کاربران نیز از جامع بودن
شاخصهای الزم برای بررسی قابلیتهای نرمافزار اطمینان حاصل شد .بر اساس این مطالعات،
سياههاي جامع از امکانات ،ويژگيها و قابليتهاي نرمافزار کتابخانه دیجیتال تهيه شد .سپس،
براساس سیاهه مذکور دو پرسشنامه جداگانه برای کتابداران و کاربران نهایی تهیه شد .ازآنجاکه
بررسی از دو دیدگاه یعنی جامعه کتابداران و کاربران انجام میشد ،در تهیه سیاههای که مبنای
تهیه پرسشنامهها قرار گرفت ،تالش شد ویژگیهای مورد سنجش در دو گروه طبقهبندی شود.
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در پرسشنامه کتابداران ،در مورد ابعادی پرسش گردید که کتابداران در تعامل با نرمافزار مستقیم ًا
با آنها سروکار دارند .ابعاد مورد پرسش در پرسشنامه کاربران مربوط به ویژگیهایی بود که
کاربران در استفاده از کتابخانه دیجیتال با آن سروکار دارند .ابعاد و مؤلفههای پرسشنامه در جداول
پیوست مقاله ذکر شدهاند .تاریخ توزیع پرسشنامههای پژوهش از شهريور تا بهمن  1388بود.
رواییصوریومحتواییپرسشنامهها،بااستفادهازنظرمتخصصانکتابداریواطالعرسانی
ومتخصصانرایانه،بهویژهصاحبنظرانیکهدرزمینهکتابخانههایدیجیتالونرمافرارهایمربوط
دارای سابقه و تخصص هستند ،مورد تأیید قرار گرفت .بررسی پایایی پرسشنامهها نیز نشان داد
که پرسشنامه کاربران نهایی با آلفای کرونباخ  96درصد و پرسشنامه کتابداران با آلفای کرونباخ
 97درصد از پایایی الزم برخوردار است .تحلیل دادههاي حاصل از پرسشنامههای كتابداران و
كاربران نهايي بهطور جداگانه انجام شد .ميانگين رضایت (براساس پاسخهای دريافت شده)
بهتفكيك ابعاد كلي در هریک از پرسشنامهها ،در طیف پنج گزینهای خيليزياد ،زياد ،متوسط،
كم ،و خيلي كم محاسبه شد که گزینهها بهترتیب دارای ارزشهای عددی  ،2 ،3 ،4 ،5و 1بودند.
برای آزمون فرضیـههای پژوهش از آزمونهای آماری تک نمونهای کلوموگروف  -اسمیرنف
(برای پیشفرض نرمال بودن) و آزمون  tاستفاده شده است.

یافتههایپژوهش

پس از تحلیل پرسشنامههای توزیع شده در بین کاربران کتابخانههاي استفادهکننده از نرمافزار
ديجيتال پيام ،یافتههایی بهشرح زیر حاصل گردید که ابتدا به ویژگیهای جمعیتشناختی
جامعه کتابداران و کاربران نهایی اشاره میشود.
 58/2درصد از کاربران نهايي کتابخانههاي استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام را زنان و
 41/8درصد را مردان تشکیل میدهند  .از بين كتابداران 77/1 ،درصد زن و  22/9درصد مرد
میباشند .یافتههای مربوط به میزان تحصیالت نشان داد که در بين کاربران نهايي  10/1درصد
دارای تحصیالت ديپلم 3/8 ،درصد فوقديپلم 81 ،درصد کارشناسي ،و  5/1درصد کارشناسي
ارشد؛ و در بین کتابداران 9/6 ،درصد دارای تحصیالت ديپلم 6 ،درصد فوقديپلم 75/9 ،درصد
کارشناسي ،و  8/4درصد کارشناسيارشد هستند.
رشته تحصیلی 77/ 2درصد از کاربران نهايي کتابخانههاي استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال
پيام،فني– رياضي 13/9،درصدانساني،و 8/9درصدتجربياست.كتابدارانکتابخانههايمذکور
نیز  71/1درصد در رشته کتابداري 9/6 ،درصد کامپيوتر 2/4 ،درصد علومتربيتي ،و  16/9درصد
در سایر رشتهها تحصیل کردهاند.
از نظر وضعیت اشتغال کاربران نهایی نیز یافتـهها نشان داد که در بيـن کاربـران نهايي
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کتابخانههاي استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام  83/5درصد دانشجو و  8/9درصد کارمند
هستند 7/6 .درصد از کاربران در ساير زمینهها اشتغال دارند.
تعداد

میانگین

فمعیار
انحرا 

ابعاد

ردیف
1

سازماندهی و ورود اطالعات

83

4/02

0/39

2

كنرتل دسرتسی و امنیت (مدیریت كاربران نهایی)

83

4/45

0/36

3

كنرتل دسرتسی و امنیت (رمز عبور برای مدیریت)

83

4/28

0/39

4

گزارشگیری (آمارگیری نحوه كاربرد سیستم)

83

4/20

0/42

5

سیاههبرداری

83

4/22

0/42

6

سفارشات

83

4/22

0/44

7

توجو و بازیابی اطالعات
جس 

83

4/19

0/47

8

امكاناتابردادهای(پشتیبانیازاستانداردهایابردادهای)

83

4/19

0/37

میانگین كل4/23 :

جدول 1

شاخصهایمیانگینوانحرافمعیار
ابعادرضایتکتابداراناز
نرمافزاردیجیتالپیام

انحراف معیار 0/33

جدول 1نشان میدهد در بين  8بعد مربوط به سنجش میزان رضایت کتابداران از نرمافزار
ديجيتال پيام ،ابعاد«كنترل دسترسيو امنيت(مديريت كاربران نهايي)» ،با ميانگين ،4/45باالترين
ت را
ميزان رضايت؛ و «سازماندهي و ورود اطالعات» با ميانگين  ،4/02پايينترين ميزان رضاي 
کسب نمودند .نگاهي به ميانگين کل میزان رضایت کتابداران از نرمافزار ديجيتال پيام ()4/23
نشان ميدهد که رضايت کتابداران از قابليتهاي اين نرمافزار در حد زیاد است.
تعداد

میانگین

انحرافمعیار

ابعاد

ردیف
1

مشخصات كلی نرم افزار

79

3/57

0/6

2

جستوجو و بازیابی اطالعات

79

3/86

0/55

3

كنرتل و دسرتسی امنیت (مدیریت كاربران نهایی)

79

4/06

0/56

4

سفارشات

79

3/78

0/76

5

امانتدهی

79

4/30

0/55

میانگین کل3/99 :

جدول 2

شاخصهایمیانگینوانحرافمعیار
ابعادرضایتکاربراننهایی
ازنرمافزاردیجیتالپیام

انحراف معیار0/48 :
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میزان رضایت کاربران نهایی ،درجدول  2نشان داده شده است .در بين  5بعد مربوط به
سنجش میزان رضایت کاربران نهايي ،ابعاد «سرويس امانتدهي» ،با ميانگين  ،4/30باالترين
ت را کسب
ميزان رضايت؛ و «مشخصات كلي نرمافزار» با ميانگين ،3/57پايينترين ميزان رضاي 
کرده است .نگاهي به ميانگين کل بعد میزان رضایت کاربران نهایی از نرمافزار ديجيتال پيام
( )3/99نشان ميدهد که رضايت کاربران نهایی از قابليتهاي اين نرمافزار نزدیک به رضایت
در حد زیاد است.

آزمونفرضیههایپژوهش

جهت آزمون فرضیه اول،مبنی براینکه «رضايت کاربران نهايي کتابخانههاي استفادهکننده از
نرمافزار ديجيتال پيام درحد متوسط است» از آزمون  tدر سطح معنیداری  0/05استفاده شد
که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است.

جدول 3

نتایج آزمون T
در مورد میزان رضایت کتابداران
13

جدول 4

نتایج آزمون  Tدر مورد میزان
رضایتکاربراننهایی

13 . One-Sample t Test

92

رضایت کتابداران از مجموع ویژگ یهای نرمافزار پیام

آماره T

درجهآزادی

سطحمعناداری

33/77

83

0/0001

جدول  3نشان میدهد ،سطح معنیداري ( )sig=0/0001بهمراتب فراتر از مقدار آلفاي
تصميمگيري ( )a=0/05است ) ،(t (82) = 33/722; sig=0/0001لذا فرضيه مبني بر «در حد متوسط
بودن ميزان رضايتمندي کتابداران از نرمافزار پيام» رد میشود .بهعبارتدیگر ،ميانگين میزان
ت کتابداران ) (µ =4/234بهطور معنیداري با حد متوسط رضايت) (µ =3تفاوت دارد و
رضاي 
ميتوان نتيجه گرفت که میزان رضایت کتابداران در جامعه مورد بررسي ،از قابليتهاي نرمافزار
ديجيتال پيام ،بهطور معنیداري باالتر از حد متوسط است.
بهمنظور آزمون فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه «رضايت کاربران نهايي کتابخانههاي
استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام درحد متوسط است» از آزمون  tدر سطح معنیداری 0/05
استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
پیامافزارنرمهایویژگیمجموعازنهاییکاربرانرضایت

آمارهی T

آزادی 1درجه

معناداریسطح

18/07

78

0/0001

در جدول  4مشاهده می شود که سطح معنیداري( )sig=0/0001بهمراتب فراتر از مقدار
آلفاي تصميمگيري()a=0/05است ) ،(t (78) = 18/073; sig=0/0001لذا فرضيـه مبني بر «در حد
ت کاربران نهايي از نرم افزار پيام» رد ميشود .بهبیان دیگر ،ميانگين
متوسط بودن ميزان رضاي 
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ت
میزان رضایت کاربران نهـايي )µ = 3/99( ،بهطور معنیداري با حد متوسـط میزان رضـای 
)(µ =3تفاوت دارد و ميتوان نتيجه گرفت که میزان رضایت کاربران نهايي در جامعه مورد
بررسي ،از قابليتهاي نرمافزار ديجيتال پيام ،بهطور معنیداري باالتر از حدمتوسط است.
ت کتابداران کتابخانههای
برای آزمون فرضیه سوم پژوهش مبنیبر اینکه «ميزان رضاي 
استفادهکننده از نرمافزار ديجيتال پيام ،در مقايسه با کاربران نهايي اين نرمافزار ،بهطور معنیداري
بيشتر است» از آزمون  tدر سطح معنیداری  0/05استفاده شد .يکي از فرضهاي آزمون t
مستقل ،مفروضه همگني واريانسهاي 14دو گروه مورد بررسي است که با استفاده از آزمون
لوي ،15مورد سنجش قرار ميگيرد .نتايج آزمون لوين)،(Leven's Test = 20/ 612 ; sig= 0/0001
عدم رعايت اين فرض را تأييد کرد .ازاينرو ،ضرورت دارد تا از نتايج سطر دوم جدول 5
(فرض همگن نبودن واريانسها) براي تحليل و تفسير آزمون  Tمستقل استفاده کرد.
مقایسه میزان رضایت کتابداران و کاربران نهایی

آمارهی T

درجه آزادی

سطحمعناداری

2تفاوتمیانگی نها

سها
با پیش فرض رعایت همگنی واریان 

3/69

160

0/0001

0/24

با پیش فرض همگن نبودن واریانسها

3/66

136/84

0/0001

0/24

جدول 5

نتایـج آزمون  Tدر مـورد مقایسه
میزان رضـایت کتابداران
و کاربـران نهایی

بر اسـاس دادههـای جـدول  ،5سطـح معنـیداري ) (sig = 0/0001بهمراتـب فـراتر از
مقدار آلفاي تصميمگيري ( )a=0/05است) .(t (136/845)= 3/662; sig=0/0001بنابراین ،ميانگين
ت کاربران نهـايي )(µ =3/99
ت کتابداران ) (µ =4/23بهطور معنـیداري با ميانگين رضاي 
رضاي 
تفاوت دارد و ميتوان نتيجه گرفت در جامعه مورد بررسي ،کتابداران ،در مقايسه با کاربران
ت باالتري داشتهاند.
نهايي ،بهطور معنیداري ،از قابليتهاي نرمافزار ديجيتال پيام ،رضاي 
بهاینترتیب ،فرضيه سوم پژوهش تأييد ميگردد.

بحثونتیجهگیری

براساس یافتههای پژوهش ،كتابداران کتابخانههای استفادهكننده از نرمافزار از بين هشت بُعد
مورد بررسي ،بيشترين رضايت را از بُعد كنترل دسترسي و امنيت (مديريت كاربران نهايي و
رمز عبور براي مديريت) داشتند .در پژوهش گو و همکارانش ( )2006نیز بعد کنترل دسترسی
در هر چهار نرمافزارها مورد بررسی (گریناستون ،فدورا ،ای.پرینت ،و کرن) امتیاز مطلوبی
کسب نمود و نرمافزار ای.پرینت در این زمینه باالترین امتیاز را داشت.
یافتههای پژوهش نشان داد که سياههبرداري و سفارشات (با میانگین مساوی) از نظر میزان
رضایت کتابداران در نرمافزار پیام در ردیف سوم قرار دارند .پس از آن ،بهترتیب گزارشگیری،

14. Equal variances
15. Equal variances not assumed
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و سپس امكانات ابردادهاي و جستوجو و بازيابي اطالعات (با میانگین مساوی) در ردیفهای
بعدی قرار دارند.
هرچند یافتهها حاکی از این بود که میانگین رضایت کتابداران از کلیه ابعاد هشتگانه فوق
باالتر از  4است ،رضایت کتابداران از برخی ابعاد مانند گزارشگیری ،امکانات ابردادهای ،و
جستوجو و بازیابی اطالعات نسبت به سایر ابعاد اندکی پایینتر بود .در مقایسه با نرمافزارهایی
مانند گریناستون ،فدورا ،ای.پرینت ،و کرن سی دی اس ویر ،یافتههای گو و همکارانش
( )2006نشان داد که تنها نرمافزار گرین استون دارای امکانات کامل گزارشگیری است،
نرمافزار فدورا نیز از قابلیت ارائه آمارهای استفاده و برخی گزارشهای دیگر برخوردار است،
حال آنکه نرمافزارهای ای .پرینت و کرن سی دی اس ویر بهکلی فاقد این امکانات هستند.
درباره امکانات ابردادهای نیز ای .پرینت کمترین امتیاز و فدورا باالترین امتیاز را داشته است.
مقایسه این یافتهها با نتایج حاصل از بررسی سایر نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال حاکی از
این است که نرمافزارها از نظر ویژگی جستوجو در شرایط متفاوتی قرار دارند .از بین چهار
نرمافزار مورد بررسی گو و همکارانش ( ،)2006نرمافزار کرن سی دی اس ویر بیشترین امتیاز
و نرمافزار ای.پرینت کمترین امتیاز را داشته است.
توجهبهمیانگینرضایتازابعادیادشده،نشاندهندهرعایتمؤلفههایموردنظرکتابداران
در طراحی نرمافزار پیام است .مطلوبیت هریک از ابعاد فوق ،نقش مهمی در کاربرد مناسب
نرمافزار و در نتیجه کارآمدی خدمات کتابخانههای دیجیتال استفادهکننده از آن خواهد داشت.
گفتنی است که برخی مطالعات در زمینه سایر نرمافزارهای کتابخانهای حاکی از وجود نقاط
ضعف در برخی ابعاد مهم در نرمافزارهاست که از آن جمله میتوان به ضعف گزارشگیری در
نرمافزار کوها اشاره کرد که در مطالعه ارسطوپور ( )1386مورد اشاره قرار گرفته است.
ميزان رضايت از بُعد سازماندهي و ورود اطالعات در نرمافزار پیام اندکی کمتر از ابعاد
دیگر است .ابعادي که در بُعد سازماندهی و ورود اطالعات رضایت کمتری را جلب کردهاند
مانند امکان فراخواني موضوع از سرعنوانهاي موضوعي ،وجود راهنما هنگام ورود اطالعات
و استفاده از  ،tooltipsامکان دريافت خروجي از دفتر ثبت ،امکان تنظيم جستوجوهاي
برگهدان ،قابليت بهروزرساني اطالعات کتابشناختي از طريق منابع اطالعاتي استاندارد نظير
لوح فشرده کتابشناسي ملي ،مستند مشاهير ،نشانه مؤلف ،و ساير منابع معتبر اطالعاتي نیز باید
از سوی تهیهکنندگان نرمافزار پیام مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
یافتههای پژوهش حاکی از این بود که بهطور کلی رضایت کتابداران از کلیه ابعاد ،میانگین
باالتر از  4دارد .آزمون فرضیه  1نیز نشان داد که رضایت کلی کتابداران از نرمافزار پیام بهنحو
معنیداری از حد متوسط باالتر است .با توجه به این یافتهها بهنظر میرسد قابلیتهای نرمافزار
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پیام در حدی است که توانسته است رضایت کتابدارانی را که بهطور مستمر با آن سروکار دارند،
تا حد زیادی جلب نماید.
آگاهی از دیدگاه کاربران نهایی در مورد قابلیتها و ویژگیهای نرمافزار کتابخانه دیجیتال
نیز از وجوه مهم ارزیابی نرمافزار محسوب میشود .دریدر )2007( 16نیز اشاره میکند در انتخاب
نرمافزار ،باید نظرکاربران فعلی از طریق مقتضی کسب شود .از بين پنج بُعد مورد بررسي از
دیدگاه كاربران نهايي ،بُعد امانتدهي بيشترين ميزان رضايت را جلب کرده است .از آنجا که
امانتدهی از خدمات اساسی کتابخانهها محسوب میشود ،رضایت از این بُعد میتواند از نقاط
قوت نرمافزار مورد بررسی بهحساب آید .رضايت از بُعد مشخصات كلي نرمافزار کمتر از سایر
ابعاد است .الزم است طراحان نرمافزار به ابعاد مربوط به مشخصات کلی مانند ميزان سهولت
استفاده از نرمافزار ،ميزان يكدستي در فونت و اندازه استفاده شده در صفحات ،ميزان مناسب
بودن رنگ و طرح صفحه نمايش نرمافزار توجه الزم را مبذول نمایند .براساس یافتهها ،رضایت
کاربران نهایی از ابعاد كنترل دسترسي و امنيت (مديريت كاربران نهايي) ،جستوجو و بازيابي
اطالعات و سفارشات در رديفهاي بعدي قرار دارند .آزمون فرضیه  2نشان داد که رضایت
کلی کاربران نهایی نیز از نرمافزار پیام از حد متوسط باالتر است .براساس سایر یافتهها ،کتابداران
ت
در مقايسه با کاربران نهايي ،بهطور معنیداري ،از قابليتهاي نرمافزار ديجيتال پيام ،رضاي 
باالتري داشتند .با توجه به اینکه هدف غایی هر کتابخانه خدمت به جامعه کاربران نهایی و
جلب رضایت کامل آنهاست ،توجه بیشتر به مؤلفههای مربوط به رضایت کاربران نهایی ،جهت
کارآمدی هرچه بیشتر خدمات کتابخانههای دیجیتال از ضرورتهایی است که طراحان نرمافزار
پیام باید آن را مورد توجه قرار دهند.
باتوجهبهیافتههایپژوهشحاضرپیشنهادمیشودکهزمینههایاندکبودنرضایتکاربران
وکتابداراناستفادهکنندهازنرمافزارمانندسازماندهیووروداطالعات،کهمیانگینرضایتکتابداران
دراینبُعدکمتراست،موردتوجهمسئوالنمربوطقرارگیردوتمهیداتالزمجهتارتقایشرایط
نرمافزاردراینزمینههافراهمشود.همچنین،درزمینهمشخصاتکلینرمافزار،کهمیانگینرضایت
کاربران نهایی از این بُعد کمتر است ،نیاز به توجه و بررسی بیشتری از سوی طراحان نرمافزار دارد و
بهطور کلی الزم است نسبت به رفع عوامل نارضایتی اقدام و زمینههای ارتقاء نرمافزار فراهم شود.

منابع

ارسطوپور ،شعله (« .)1386نرمافزارنظامي با کد منبع باز :نگاهي کوتاه به قابليتها و ماژولهاي نظام يکپارچه
کتابخانهاي کوها» مجله الکترونيکي نما.)6(2،
بيگي،مليحه(«.)1386معرفينرمافزارهايكتابخانهايواطالعرسانيايران».كتابماه(كليات) :)3(11،پياپي(،)123
.81-76

16 . DeRidder
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پیوست
• ابعاد و مؤلفههای ارزیابی نرم افزار پیام از دیدگاه کتابداران
تخصیص شامره یکتا به هرمدرک

امکان اعامل تغییرات دراطالعات ثبت شده هر مدرک

امکان دریافت خروجی از دفرت ثبت

امکان ثبت و ضبط خودکار وضعیت مدارك وجینی و
مفقود شده در دفرت ثبت

امکان طراحی چاپ کارت برگه بر اساس هر  3نوع سطح
فهرستتنویسی

به روزرسانی اطالعات کتابشناختی از طریق منابع
اطالعاتی مانند لوح فرشده کتابشناسی ملی مستند
مشاهیر ،نشانه مولف و ...

امکان شناسایی مدارک توسط برچسب بارکد مدرک یا
 GAT DIFRو با وارد کردن شناسه

امکان ارتباط بین موضوع و رده

وجود راهنام هنگام ورود اطالعات و استفاده
از spitloot

امکان مشخص کردن شامره بازیابیهای مشرتک
برای رفع اشکال در شامرههای تداخلی

امکان تفکیک منابع برحسب نوع آنها وجداسازی
شامره ثبت آنها و ارائه دفرت ثبت جداگانه

امکانتنظیمجستوجوهایبرگهدانی

امکانایجادفهرستگانمشرتککتابخانهها

قابلیت گسرتش سیستم برای دریافت اطالعات از
سایرمنابعاطالعاتی(استاندارد)

امکان بررسی وضعیت یک مدرك (مانند ارسال شده برای
صحافی/تکثیر)....

امکان آرشیو نرشیات (تغییر وضعیت نرشیات اعم از در
دسرتس ،آرشیو شده و...

وجود ارتباط مستقیم بین ثبت اطالعات مدارك و سیستم
اطالعاتفهرستنویسی

امکان اضافه کردن انواع مدارک جدید به منابع کتابخانه

امکان ثبت تاریخ برگشت برای مداركی که به منظور انجام
خدمات،تغییروضعیتمیدهند

امکان فراخوانی موضوع از رسعنوا ن های
موضوعی

قابلیت دریافت و تبدیل اطالعات دریافتی از
پایگاه داده سایر نرمافزارهای کتابداری

امکان کنرتل وجود یک مدرک از انواع مختلف در کتابخانه

امکان تغییر وضعیت یک مدرك به حذف شده (مانند
وجین)

امکان تصحیح کلی و رسارسی در فیلدهای
مشخص

امکانتعیینمقادیرپیشفرض برایفیلدهای
دادهعمومیسیستم

 .1سازماندهی و ورود اطالعات شامل  25مؤلفه

 .1سازماندهی و ورود
اطالعاتشامل 25مؤلفه

پیوست
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امکان جلوگیری از دسرتسی به منابع دیجیتالی (از طریق
مشخص کردن در اطالعات مدرک)

تعداد روز مانده به پایان عضویت جهت اطالع عضو

امکان پر کردن برگه درخواست توسط عضو و ارسال آن از
طریق ایمیل و غیره برای کتابخانه

وجود صفحهای برای تغییر تنظیامت شخصی عضو

امکان ثبت رزرو یک مدرك برای انواع امانت

امکان مشاهده رزرو هنگام متدید امانت

جلوگیری از ثبت امانت و اعالم پیغام هشدار در صورت
بدهکاریعضو

امکان ثبت /تغییر تنظیامت مربوط به قوانین سیستمها مانند
مبلغ جریمه دیرکرد مدرک به ازای یک روز

امکان چاپ کارت عضویت (قابلیت شخصیسازی چاپ
کارت) همراه با عکس عضو و امکان ابطال

اطالعات مربوط به دیرکرد مدارک تحت امانت اعضاء

نوع امانت (داخل سالن /بیرون)

امکان دریافت اطالعات مربوط به امانت یک مدرک و زمان
در دسرتس بودن آن

کنرتل تعداد مدارک دریافتی مجاز

امکان آگاهی از اطالعاتی نظیر وجود کتابهای جدید،
برگزاری دورهها و منایشگاهها
امکان ویرایش اطالعات اعضاء

امکانمتدیدعضویت

امکان ایجاد طبقهبندی برای اعضاء شامل طبقهبندی
تحصیالت ،نوع عضویت ،شغل ،سن و ...

امکان رویت وضعیت حساب عضو هنگام امانت

تعیین زمان پایان امانت منبع در هنگام امانت /متدید امانت
بر اساس نوع مدرك

امکان ارسال اخطار به عضو دارای دیرکرد

امکان منایش فهرست مدارك امانت داده شده و رزروی
هر عضو

امکان منایش اعضا با اطالعات مشابه
( نام و نام خانوادگی و)...

امکان تعریف گروه کاربری و نسبت دادن یک کاربر
به یک گروه ،شناسایی کاربران عضو و کنرتل سطوح
دسرتسیآنها

امکان رویت اسامی و ترتیب اعضاء رزروکننده یک مدرك

کنرتل امکان امانتدهی مدرک بر اساس مشخصات مدرك
مورد نظر و نوع عضویت

امکان برقراریارتباطبینزیرسیستمعضوپذیری
و سیستم مالی

امکا ن شناسایی عضو از طریق بارکد و یا  G RFID TAکه
روی کارت عضویت چاپ شده یا نصب میشود

 .2كنترل دسترسی و امنیت
(مدیریتكاربراننهایی)
شامل 30مؤلفه

امکان لغو رزرو

امکان پیگیری وضعیت یک عضو با یک شناسه یکتا
(شامرهعضویت)
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پیوست

سنجشرضایتکاربراننرمافزار
کتابخانهدیجیتالپیامدر...
 .3كنرتل دسرتسی و امنیت (رمز عبور برای مدیریت) شامل  6مؤلفه
وجود واسطه برای تغییر
تنظیامتشخصیعضو

شناساییکاربرانداخلی
سیستمها و کنرتل سطوح
دسرتسیآنها

امکان تعریف دسرتسیها به
صورت مبتنی بر نقش
()Role-Based

امکان تعریف یا حذف اجازه
تعریف دسرتسی به تکتک
برنامههایسیستمهایمختلف
بهصورت كلی و جزئی

شناسایی اعضاء و کنرتل سطوح
دسرتسی آنها از طریق پایگاه
اطالعرسانیالکرتونیکیکتابخانه

امکان معرفی کاربران سیستم و
تعریف نام کاربری و رمز عبور

پیوست

.3كنرتلدسرتسیوامنیت(رمزعبور
برایمدیریت)شامل6مؤلفه

 .4گزارش گیری (آمارگیری نحوه كاربرد سیستم ) شامل  12مؤلفه
وجود گزارشات متنوع و
دستهبندی شده برای مشخص
کردن مدارك ثبت شده ،تعداد
و نوع آنها

امکان گزارشگیری از منابع
کتابخانهبرحسبمیزان
درخواست و سایر
پارامرتهایآماری

امکان گزارشگیری از مدارك
آرشیو/صحافی/وجین/
انبارشده/سایر(مانندمفقود
شده)

امکان گزارشگیری از وضعیت
اعضای جدید اعضای باطل شده
وسایروضعیتهابرحسبتاریخ

امکان تهیه گزارش از
وضعیتهایمختلفامانت
و اعضای امانت گیرنده بر
حسب تاریخ و به تفکیک
مدارك و مشخصات آنها
مانند عنوان ،رده موضوعی،
مولف و ...

امکان گزارشگیری از
امانتهایی که دارای دیرکرد
مشخصیهستند

امکان دریافت انواع گزارشها و
آمارهای مربوط به اعضاء

امکان دریافت انواع گزارشهای
مربوط به سیستم مالی و
ارتباطات آن با سیستمهای
امانات و اعضا و....

وجود گزارش سازه پویا
report generator

امکانات  exportکردن گزارش در
قالبهای مختلف نظیرtext, xml,
 excelو....

امکان گزارشگیری از تازههای کتاب

امکان تغییر و شخصی سازی
گزارشهای سیستم و دستهبندی
بر اساس تاریخ ،نوع عضویت،
جنسیت ،ردههای سنی ،شغل ...

 .5سیاهه برداری شامل  3مؤلفه
امکان چاپ رف برگه

امکان گزارشگیری مناسب از
رف برگهها بری کنرتل مدارک
کتابخانه(رفخوانی)

پیوست

.4گزارشگیری(آمارگیرینحوهكاربرد
سیستم)شامل21مؤلفه

پیوست

امکان مشخص کردن کتابهای
در دست امانت در لیست
رفخوانی

.5سیاههبرداریشامل3مؤلفه

 .6سفارشات شامل  6مؤلفه
امکانثبتدرخواستهای
مختلف برای سفارش
مدارک

امکانثبتسفارشوتخصیصیک
شامره یکتا برای پیگیری سفارش
(ب ه طور دستی و خودکار)،

امکانانتقالاطالعات
مدارک از سیستم
اطالعاتفهرستنویسی
درخواست سفارش

امکان تغییر مشخصات و
موارد سفارش مدارك

امکان حذف اسناد ثبت شده
درخواست مدارك بعد
از استفاده

امکان انتخاب نوع مدارك
قابلسفارش از درون
یکفهرستکمکی

پیوست
.6سفارشاتشامل6مؤلفه
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 .7جستوجو و بازیابی اطالعات شامل  22مؤلفه

پیوست

 .7جست وجو و بازیابی
اطالعات شامل 22مؤلفه

امکان انتخاب نوع منبع
جستوجومانندکتاب،
نرشیه و ..

امکان استفاده از عبارت ترکیبی
جستوجو مانند NOT, OR,
 ANDدر جستوجوی پیرشفته

امکانمرتبسازینتایج
جستوجو براساس تاریخ ،نام
نویسنده و ..

امکان تنظیم تعداد مدارك برای
منایش در یک صفحه نتیجه
جستوجو

امکان ذخیره محلی کلامت
جستوجوی کاربران و تکمیل
کلامتتکراری

امکان انتخاب سطح جستوجو
(ساده و پیرشفته)

امکان مراجعه به صفحههای
بعدی و قبلی فهرست نتایج
جستوجو

امکان منایش تعداد موجود از
یک عنوان مدرك یا نبود آن در
کتابخانهمث ًالمنونه
به دلیل امانت

متامیز ساخنت اندازه و
ضخامتکلامتجستوجو
در منایش مدرك یافته شده

امکان دسرتسی به منابع
دیجیتال از طریق پیوندهای
موجود در نتایج جستوجو

امكانپشتیبانیازعملیات
جستوجویبینکتابخانهای

امکان جستوجوی مدارک با
مشخصکردنمحتوایفیلدهای
اطالعاتیمهمآنها

امکانجستوجویمدارکیکه
فیلدهایاطاعاتیمشخصاز
آنهاكاملنشدهاست

امکان چاپ برگه عنوان ،برگه
موضوع،برگهپدیدآورنده،
برچسبمدرك

امکان ذخیره و چاپ نتایج
جستوجو

امکان جستوجوی دقیق یک
عبارت

امکان چاپ برگه مدرک

امکان چاپ برچسب مدرک

امکان بررسی وضعیت یک
مدرک (مانند ارسال شده برای
صحافی/تکثیر.)....

امکان بررسی وضعیت یک
مدرک (مانند ارسال شده برای
صحافی/تکثیر)....

امکانانجامجستوجوهای
مختلف بر اساس پدیدآورنده،
عنوان ،موضوع ،و ترکیبی

امکان انتخاب مرتبسازی به
صورت صعودی یا نزولی،

 .8امكانات ابردادهای ( پشتیبانی از استانداردهای ابردادهای ) شامل  9مؤلفه

پیوست

 .8امكانات ابردادهای ( پشتیبانی
از استانداردهای ابردادهای )
شامل 9مؤلفه
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امکان دریافت اطالعات کمکی
در قالب استانداردهای مارک
و 39.50Z

قابلیت انتقال اطالعات با استفاده از
نسخه برداری و الصاق به بخشهای
دیگر سیستم و یا بیرون آن،

امکان اضافه کردن اطالعات
کتابشناختی جدید به صورت
دستی

امکان انتقال اطالعات از کتابخانه
کنگره(برایفهرستنویسی
کتابهایالتین)

قابلیتانتقالاطالعاتمستند
مشاهیرازکتابشناسیملی

قابلیت بازخوانی فایلهایXML
برای دریافت اطالعات و ثبت آنها
درسیستم

امکان پشتیبانی از انواع مارک

امکان دریافت اطالعات کمکی
(فهرستنویسی،ردهبندیونشانه
مؤلف در قالبهای دیویی و
کنگره) با وارد کردن بخشی از
مشخصات

قابلیت  Exportاطالعات به
صورتفایلهایاستاندارد
خروجی
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سنجشرضایتکاربراننرمافزار
کتابخانهدیجیتالپیامدر...

• ابعاد و مؤلفههای ارزیابی نرمافزار پیام از دیدگاه کاربران نهایی
 .1مشخصات كلی نرم افزار شامل  6مؤلفه
میزان مناسب بودن رنگ و
طرح صفحه منایش نرمافزار

میزان دسرتسی به اطالعات مورد
نیاز در صفحه جستوجوی
اطالعات

میزان سادگی در دسرتسی
به رابط كاربر

میزان دسرتسی به واژهنامه
موجود در نرمافزار

میزانیكدستیدرفونتوسایز
استفادهشدهدرصفحاتنرمافزار

میزان سهولت استفاده از
نرمافزار

پیوست

.1مشخصاتكلینرمافزار
شامل6مؤلفه

 .2جستوجو و بازیابی اطالعات شامل  23مؤلفه
امکانجستوجویمدارکی
که فیلدهای آن در كاربرگه
اطالعاتی كامل نشده است

امکان بررسی وضعیت یک
مدرک (مانند ارسال شده برای
صحافی /تکثیر )....

امکان چاپ نتیجه جستوجو

میزان رضایت ازعملگرهای بولی
( ) NOT،OR ،ANDدر
جستوجویپیرشفته

امکان انتخاب نوع منبع
جستوجو مانند کتاب،
نرشیه و ...

امکانمرتبسازینتایج
جستوجو بر اساس تاریخ،
نام نویسنده ،نام منبع،
میزان استفاده از منبع و ...

امکان تنظیم تعداد مدارك
برای منایش در یک صفحه
نتیجهجستوجو

امكانذخیرهكلامتجستوجو
شده قبلی و جلوگیری از تایپ
مجدد در جستوجوهای بعدی

امکانانتخابسطح
جستوجو (ساده وپیرشفته)

امکان مراجعه به صفحههای
بعدی و قبلی فهرست
نتایججستوجو

امکان منایش تعداد موجود از یک
عنوان مدرك یا عدم وجود آن در
کتابخانه (مث ًال به دلیل امانت)

امكان رزرو مدرك پس از
جستوجوی آن در بخش
سیستم امانت

متامیز ساخنت اندازه
و ضخامت کلامت جستوجو
در منایش مدارك یافت شده

پشتیبانی از عملگرهای رابطهای
نظیر (> < ،و  )...برای فیلدها
(به خصوص فیلدهای عددی)

امکان دسرتسی به منابع دیجیتال
از طریق پیوندهای موجود در
نتایججستوجو

امکانپشتیبانیازعملیات
جستوجویبینکتابخانهای

امکان دریافت اطالعات
کمکی ( )helpدر
جستوجوی مدارك

امکان ذخیره نتایج جستوجو

امکانانجامجستوجوهای
مختلف براساس پدیدآورنده،
عنوان ،موضوع ،تاریخ
نرش و ترکیبی

امکانجستوجوی
دقیق یک عبارت

امکانمرتبسازینتایج
جستوجو بر اساس تاریخ،
نام نویسنده ،نام منبع ،و ...

امکانانتخابمرتبسازی
به صورت صعودی یا نزول ی

امکان جستوجوی مدارک به
وسیله قسمتی از فیلدهای
اطالعاتی (عنوان ،پدیدآورنده،
نارش)...

پیوست

.2جستوجووبازیابیاطالعات
شامل23مؤلفه
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 .3كنرتل و دسرتسی امنیت (مدیریت كاربران نهایی ) شامل  16مؤلفه

پیوست

 .3كنترل و دسترسی امنیت
(مدیریتكاربران نهایی)
شامل 16مؤلفه

امکان ایجاد طبقهبندی برای
اعضاء،شاملطبقهبندی
تحصیالت ،نوع عضویت،
شغل ،سن ...

امکانمتدیدعضویت
امکان آگاهی از اطالعاتی
نظیر وجود کتابهای جدید
در کتابخانه ،برگزاری دورهها و
منایشگاهها ،دیرکرد مدارک تحت
امانتاعضاء
امکان شخصی سازی مشخصات
عمومی فرمها /صفحات

امکان پذیرش عضو جدید و
ثبت کامل اطالعات عضو

امکان منایش اعضا با اطالعات
مشابه (نام و نام خانوادگی و)...

امکان چاپ کارت عضویت
اصلی و املثنی (قابلیت
شخصیسازی چاپ کارت)
همراه با عکس عضو

امکانابطالعضویت

امکان پر کردن برگه درخواست
مدارك موردنیاز توسط عضو و
ارسال آن از طریق ایمیل و غیره
برای کتابخانه

امکان تغییر رمز عبور
برای کاربران توسط خود آنها

امکانشناساییعضوازطریقبارکد
ویا  RFID TAGکه روی کارت
عضویتچاپشدهیا
نصبمیشودوکنرتل
سطوحدسرتسیآنها

امکان برقراری ارتباط بین
زیرسیستمعضوپذیری
و سیستم مالی

امکان شناسایی عضو از طریق
وارد کردن شامره عضویت
به صورت دستی

امکان پیگیری وضعیت یک
عضو با یک شناسه یکتا
(شامرهعضویت)

امکان ویرایش اطالعات اعضاء

وجود صفحهای برای
تغییر تنظیامت شخصی عضو

 .4سفارشات شامل  3مؤلفه

پیوست
 .4سفارشات شامل 3مؤلفه

امکانثبتدرخواستهای
مختلف برای سفارش مدارك

امکان ثبت سفارش و تخصیص
یک شامره یکتا برای
پیگیری سفارش
(بهطوردستی و خودکار)

امکان انتخاب نوع مدارك
قابل سفارش از درون یک
فهرست کمکی

 .5رسویس امانت دهی شامل  16مؤلفه

پیوست
 .5سرویس امانت دهی
شامل 16مؤلفه
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تعیین زمان پایان امانت،
هنگام امانت /متدید امانت
مدرک بر اساس نوع مدرك

نوع امانت (داخل سالن /بیرون)

امکان متدید امانت

امکان مشاهده رزرو هنگام
متدیدامانت

جلوگیری از ثبت امانت و
اعالم پیغام هشدار در صورت
بدهکاریعضو
اعالم پیغام به کاربر هنگام
متدید ،در صورت وجود رزرو
برای مدرک ،پشتیبانی از
امانتهایمختلفنظیرداخل
سالن و بیرون از کتابخانه

امکان ثبت امانت مدرک
مورد نظر
امکان ثبت دریافت مدرک و
به روزرسانی در دسرتس بودن
مدرک هنگام بازگشت آن

آگاهسازی کاربر در صورت
تأخیر بیش از حد مدرك

امکان ثبت رزرو یک مدرك
برای امانت

امکان ارسال نامه الکرتونیکی
برای امانتهای نزدیک به دیرکرد
و یا رزروهای نزدیک به تحویل

امکان منایش فهرست مدارك
امانت داده شده و رزروی
هر عضو

ارسال اخطار به عضو دارای
دیرکرد

امکان رویت اسامی و ترتیب
اعضاء رزرو کننده یک مدرك

مشخص بودن مدرکی که در
دست امانت است در اطالعات
مدرک

امکان رویت وضعیت حساب
عضوهنگامامانت
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