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Abstract
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.

چکیده
 سنجش رضایت کتابداران و مربیان کانون، هدف اصلی این پژوهش:هدف
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان از نرمافزار کتابخانهای این
 «جست و جو و بازیابی،»سازمان در از مولفه¬های «مشخصات کلی نرم افزار
، سازماندهی و ورود اطالعات، گزارش گیری، امکانات ابر داده ای،»اطالعات
. سفارشات و کنتر دسترسی و امنیت "است،سیاهه برداری
. توصیفی انجامشده است- به روش پیمایشی، پژوهش حاضر:روششناسی
نفر و شامل تمامی کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری51 ،جامعه پژوهش
کودکان و نوجوانان شهر اصفهان است که از نرمافزار کتابداری این کانون استفاده
 روش نمونهبرداری از طریق سرشماری صورت، به علت قلت جامعه.میکنند
، توزیع فراوانی، جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین..گرفت
 یکطرفه و آزمون فریدمن (استفادهشدهt انحراف معیار) و آمار تحلیلی) آزمون
. است16  نسخهSPSS  نرمافزار مورداستفاده.است
» بیشترین رضایت کتابداران و مربیان از مالفه «مشخصات کلی نرمافزار:یافتهها
. درصد است2/15  درصد و کمترین آن از مالفه «امکانات ابر دادهای» با7/84 با
.عوامل جمعیت شناختی تأثیر معنیداری بر میزان رضایت پاسبدهندگان نداشت
 نرمافزار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نتوانسته است:نتیجهگیری
.رضایت کتابداران را در انجام فعالیت روزانه برآورده نماید
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مقدمه
در عصر کنونی کلیه فعالیتهای کتابخانههلا ،تحلت تلأثیر
فناوریهای نوین مانند اینترنلت و پایگلاههلای اطالعلاتی
قرارگرفته است و کتابداران در تالش هستند که خود را بلا
این فناوریها ،سازگار سازند تا بتوانند در این عرصه بلاقی
بمانند و از فناوریهای جدید ،حلداکثر بهلره و اسلتفاده را
ببرنللد .یکللی از ایللن فنللاوریهللای نللوین ،اسللتفاده از
نرمافزارهای کتابخانهای است که با ورود این نرمافزارها به
کتابخانهها از اواخر دهه  1961میالدی ،انقالبی عظلیم در
پیشللرفت و دسترسللی آسللان بلله کتابخانللههللا را بللرای
استفادهکنندگان و کتابداران فراهم آورده است.
با توجه به رشد روزافزون تولیدات علملی و منلابع
اطالعاتی ،رفع نیازهای کلاربران در کتابخانلههلا و مراکلز
اطالعرسانی ،نیازمند ابزارهایی است که با کلاهش فرآینلد
دستی کتابخانه ،انواع خدمات کتابخانلهای را بلا سلرعت و
سهولت بیشتر به کاربران ارائه دهند( .بیگلی.)76 :1386 ،
این ابزارها برای آن خلق و ابداع میشوند تا بتوانند از میان
حجم انبوه دادههلا ،اطالعلات صلحیح را در اختیلار کلاربر
مناسب قرار دهند و چنانچه نتوانند به حفظ ایلن ارتبلاط و
تعامل کمک کنند ناکارآمد بوده و بالاستفاده خواهند مانلد.
نرم افزارهای کتابخانهای ازجمله این تسهیالت و فناوری-
ها هستند که در صورت نادیده گرفتن ویژگیهای کاربران
و خواستههای آنها نمیتوانند اطالعلات صلحیح را بلرای
آنها مهیا ساخته و در اختیارشان قرار دهنلد و چلهبسلا بلا
دادههای ناقص و نادرست مسبب تصمیم گیریهای اشتباه
گردند.
کتابخانههای کودک ازجمله کتابخانههایی هسلتند
که بلا داشلتن مخلاطبینی در سلنین حسلاس بایلد توجله
ویژهای به رفع نیازهای اطالعاتی و در دسترس قلرار دادن
اطالعاتی سالم و مفید برای آنان داشلته باشلند و نیازمنلد
نرم افزارهای مناسب برای ذخیره و بازیابی منابع اطالعاتی
برای رفاه هر چه بیشتر استفادهکنندگان خود هستند.
در ای لران کتابخانللههللای کللانون پللرورش فکللری
کودکان و نوجوانان 1باسابقهای بیش از  51سلا در حلا
حاضر مهمترین مرکز ارائه خدمات به کودکان و نوجوانلان
میباشند .این سلازمان در کنلار کتابخانلههلای عملومی و
آموزشگاهی میتواند از عوامل رشد و ارتقای سطح مطالعه
و پرورش فکر و استعدادهای بلالقوه کودکلان و نوجوانلان
 .1در این مقاله از این بعد بهجای عبارت کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان بهاختصار از عبارت کانون استفاده خواهد شد.
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باشد.
کتابخانهها در این مراکز با روش باز اداره میشوند
و مربیان کانون عالوه بر امانت درون کتلاب بله ارائلة 41
عنوان فعالیت میپردازند؛ که این فعالیتها نقلش بسلزایی
در بلو فکری و کاستن بذر انگیزه و عالقه به مطالعله در
مخاطبان  6تا  16سا دارند .ازآنجاییکله کتابخانلههلای
کانون رابطة تنگاتنگی با مخاطبین خود دارد و با توجه بله
شللرایط وی لژهای کلله ای لن مخللاطبین دارنللد و در اصللل
سرمایههای اصلی ایلن مرزوبلوم هسلتند للذا وجلود یلک
نرم افزار کتابخانه ای مناسب با این گلروه سلنی ملیتوانلد
کمک ماثری در دستیابی بهتر و آسلانتلر بله اطالعلات،
نماید.
بنا بر اظهارات مسئو انفورماتیک کانون در مرکز
تهران ،برای نرمافزار کتابخانههای کانون پلرورش فکلری
کودکان و نوجوانان که در حلا حاضلر درون مراکلز ایلن
سازمان وجود دارد دو نوع گردش کار تعریلفشلده اسلت،
یکی گردش امانت و مطالعه کتاب و دیگری فعالیتها ،که
شامل فعالیتهای واسط تربیتی (گروه سنی  6تا  16سا )
میشود و مربیان کلیه فعالیتهلای مربلوط بله دورههلا و
کالسهای برگزارشلده در کلانون را در ایلن قسلمت وارد
میکنند.
فهرستنویسی کتب نیز بلهصلورت یکپارچله و در
ستاد مرکزی انجلام ملیشلود .کتلب ملوردنظر ،در سلتاد
مرکزی کدگذاری میشوند و مشخصلات فهرسلتنویسلی
کتب بر اساس فیپا وارد سیستم ملیشلود و درواقلع تأییلد
خرید کتاب های جدید را به وجلود ملیآورنلد .پلس ازایلن
مرحله ،کلیه مراکز قادر خواهند بود با بهروزرسانی سیسلتم
خود تمامی عناوین کتب جدید را مشاهده و اقدام به خریلد
آنها کنند.
در حللا حاضللر (تللا تللاریب  1393/9/12کلله ایلن
مصاحبه انجام شد) ،در کتابشناسی کلانون  18511عنلوان
کتاب موجود است .پس از خرید کتاب توسط مراکز ،کتلب
به طور خودکار وارد سیستم مراکز ملیشلود و مراکلز بایلد
عناوین را در دفتر ثبت که در سیستم وجود دارد وارد و بله
هر عنوان شماره ثبت تخصیص دهند.
بهطورکلی برای کدگذاری کتب از اعداد  11تلا 42
استفادهشده است .کدهای  8و  9فقط جهت تکمیل بانلک
اطالعاتی کتب کانون است و این کدها مربلوط بله کتلب
قبل از انقالب است و قابل امانت نیستند.
این نرمافزار فقط برای استفاده مربیان و کتابلداران
طراحلیشلده اسلت و امکللان اسلتفاده اعضلای کللودک و
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نوجوان از این نرم افزار نیست .امکان جستجوی ترکیلب و
ساده در این نلرمافلزار وجلود دارد .ایلن نلرمافلزار امکلان
مرتبسازی نتایج جستجو بهصلورت صلعودی و نزوللی را
دارد .بیشترین استفاده از این نرمافزار از قسمت کتابشناسی
کانون و دفتر ثبت است.
امکان استفاده از کوتلاهسلازی ،بلرای گسلتردهتلر
کردن نتایج جستجو توسط برخی از عالئم ماننلد  % ،و...
نیز در این نرمافزار پیشبینیشده است.
تاکنون برای بهبود و بهروزرسانی نرمافزار کتابخانه
کانون ،اقدامات زیادی صورت گرفتله اسلت و هلماکنلون
نرمافلزار جدیلد ایلن مراکلز در دسلت مناقصله قلرار دارد
(کردیان 12 ،آذر .)1393
با توجه به اینکه نرم افزارهلای کتابخانله ای بلرای
استفاده کاربران تهیهشدهاند ،لذا بررسی و ارزیابی نرمافلزار
از دیدگاه کاربران میتوانلد تولیدکننلدگان نلرمافلزار را در
شناسایی و رفع مشکالت احتمالی یاری رساند .ازجمله این
نرمافزارها ،نرمافزار کانون است .بنا بر بررسیهای صلورت
گرفته متوجه شدیم که نرم افزار موجلود در کلانون بلرای
استفاده مربیان و کتابداران طراحلیشلده اسلت و اعضلای
کودک و نوجوان این مراکلز نملیتواننلد از آن نلرم افلزار
استفاده نمایند .همچنین کتابداران و مربیان نیز در استفاده
از نرم افزار با مشکالت زیادی روبلرو هسلتند ،بله هملین
دلیل در پژوهش حاضر تالش شده است تا نرمافزار کانون
که تلاکنون ملورد ارزیلابی قلرار نگرفتله اسلت از دیلدگاه
کاربران آن (مربیان و کتابداران کانون) در شهر اصفهان در
مالفه های  .1مشخصات کلی نلرم افلزار (میلزان مناسلب
بودن رنگ و طرح صفحهنمایش نرم افلزار ،دسترسلی بله
اطالعات موردنیاز ،سهولت استفاده ،یکدسلتی در انلدازه و
سایز استفادهشده در صفحات ،سادگی در دسترسی به رابط
کاربر ،دسترسی به واژهنامه موجود در نرم افزار)،
 .2جستوجو و بازیابی اطالعات .3 ،امکانلات ابلر
دادهای (امکللان دریافللت ،انتقللا  ،بللازخوانی و خروجللی
اطالعللات بللر طبللق اسللتانداردها) .4 ،گللزارشگی لری.5 ،
سللازماندهللی و ورود اطالعللات .6 ،سللیاهه بللرداری.7 ،
سفارشها و  .8کنتر دسترسی و امنیت موردسنجش قرار
گیرد تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ،گامی در جهلت
بهرهوری هرچه بیشتر آن برداشته شود.
وسعت ،سابقه تاریخی و فرهنگلی شلهر اصلفهان،
اشتیاق و استقبا از برنامههلای فرهنگلی بلرای کودکلان
نوجوانان و قدمت حضور کانون پلرورش فکلری کودکلان
نوجوانان در آن از دالیل انجام پژوهش در شلهر اصلفهان

بود.
پیشینه پژوهش
نیاز به نرم افزار مناسب در حوزه ذخیره و بازیابی اطالعلات
باعث شد که سازمانهای ملی و بینالمللی در اکثلر نقلاط
دنیا فعالیتهایی را از سا هلا پلیش در ایلن راسلتا انجلام
دهند .در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینله انجلامگرفتله و
تاکنون نرم افزارهای کتابخانه ای زیادی طراحیشلده و بله
اجرا درآمده است؛ اما آنچه در اینجا قابللذکلر اسلت و تلا
حللدودی مللورد غفلللت واقللعشللده پللژوهش بللر روی
نرمافزارهایی متناسب با کتابخانههای کودکان و نوجوانلان
و میزان رضایت کاربران از این نرمافزارها است.
که در ادامه بله توضلیح برخلی از آنهلا پرداختله
میشود.
1
وو ( )2115در پللژوهش خللود بلله ایللن نتیجلله
دستیافت که اسلتفاده از رابلط کلاربر بصلری در سلامانه
کتابخانه می تواند استرس و تردید کودکان را از بین ببرد و
به آنان حس کنتر ببخشد
مارتنز ،)2112( 2نیز در مقاله ای با عنوان «مسلائل
مربوط به دسترسلی و قابلیلت اسلتفاده در طراحلی منلابع
دیجیتا کودکان» ،بیان کرد کله طراحلی مناسلب منلابع
دیجیتا برای کودکان عالوه بر تقویت مهلارت جسلتجو،
سبب برگرداندن کودکان منلزوی و دارای شلرایط خلاص
بهسوی جامعه میشود.
3
سلللوبارنا و جانلللا ( )2118در پژوهشلللی بللله
تجزیه وتحلیل و ارزیابی کتابخانله بلین الملللی کودکلان و
نوجوانان دنیا پرداختهاند .در این پژوهش ،معیارهایی بلرای
ارزیابی کتابخانه مذکور ارائهشده است که تعدادی از آنهلا
معیار عمومی ارزیلابی کتابخانلههلای دیجیتلا محسلوب
میشدند .این معیارها شامل قابلفهم بلودن محتلوا بلرای
کودکان ،پوشش و گستره مناسب کتابخانه دیجیتا بلرای
کودکللان ،اعتبللار محتللوا و نویسللندگان در حللوزه کللودک،
جذابیت صلفحات وب سلایت متناسلب بلا درک کودکلان،
گویایی پیامها برای کودکان میباشند.
بللال و بشللیر  ،)2117( 4در مقالللهای بللا عنللوان
«تعامللل کودکللان بللا کتابخانللههللای چنللد زبللانی و چنللد
فرهنگی ،درک چگونگی طراحی رابط کاربر» بله بررسلی
تعامل کودکان عربی زبان بهعنوان گروه فرهنگی متفلاوت
1. Wu
2. Martens
3. Subarna and Jana
4. Bilal and Bachir
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با کتابخانه دیجیتالی بینالمللی کودکان پرداختهاند.
حسنزاده و سهراب زاده ( ،)1391در پژوهش خلود
با عنوان «ارزیابی رابط کاربر کتابخانة کودکان و نوجوانان
ایران ازنظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی» ،به
این نتیجه رسیدند که مطابقت رابط کلاربر کتابخانله مللی
کودکان و نوجوانان ایران با معیارهای عمومی بلهطلورکلی
 62/28و میزان این مطابقت با معیارهای تخصصی ارزیابی
کتابخانههای دیجیتا حوزه کودک 91/11 ،درصلد اسلت.
در کل رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایلران
مناسب عمل کرده است.
در پژوهشی دیگر با عنوان ویژگیهای رابط کلاربر
کتابخانههای مجازی بین المللی کودکان از دیدگاه کاربران
و پیشنهاد یک الگو (حسلن پلور و رضلایی شلریف آبلادی،
 ،)1389به این نتیجه رسیدند که همة نشانههای مفهلومی
موجود در رابط کلاربر انگلیسلی کتابخانله بلرای اسلتفاده
کودکان ایرانی نامناسب است .همچنین بلر اسلاس نتلایج
بهدستآمده ،هیچیک از نشانههای ناوبری ازنظر کودکلان
موردمطالعه مناسب دانسته نشد .با استفاده از نتایج حاصلل
از این بررسی ملیتلوان رابلط کاربرهلایی مناسلب جهلت
کودکان ایرانی ،با توجه به تفاوتهلای فرهنگلی و زبلانی
آنها طراحی کرد.
در یک جمعبندی خالصه میتلوان گفلت کله در
تمامی پژوهشهای انجامشده سادگی ،زیبایی رابط کلاربر،
جذابیت صلفحات وب سلایت متناسلب بلا درک کودکلان،
تعاملی بودن نرمافزار ،گویایی و متناسب بودن پیامها برای
کودکان تائید شده است.
هللدف اصلللی ایللن پللژوهش سللنجش رضللایت
کتابللداران و مربیللان کللانون پللرورش فکللری کودکللان و
نوجوانان شهر اصفهان از نرمافزار کتابخانله ایلن سلازمان
است.
سؤاالت پژوهش
در راستای رسیدن به اهداف پژوهش ،سااالت ذیل در نظر
گرفته شد:
 .1میزان رضایت کتابداران و مربیان کلانون از نلرم افلزار
کتابخانه این سلازمان بلر اسلاس مشخصلات جمعیلت
شناختی در چه حد است؟
 .2میللزان رضللایت کتابللداران و مربیللان کللانون از مالفلله
مشخصات کلی نرمافزار کتابخانهای در چه حد است؟
 .3میللزان رضللایت کتابللداران و مربیللان کللانون از مالفلله
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جستجو و بازیابی اطالعات نرم افزار کتابخانه ای در چله
حد است؟
 .4میللزان رضللایت کتابللداران و مربیللان کللانون از مالفلله
امکانات ابر دادهای در چه حد است؟
 .5میللزان رضللایت کتابللداران و مربیللان کللانون از مالفلله
گزارشگیری نرمافزار در چه حد است؟
 .6میللزان رضللایت کتابللداران و مربیللان کللانون از مالفلله
سازماندهی و ورود اطالعات در چه حد است؟
 .7میللزان رضللایت کتابللداران و مربیللان کللانون از بخللش
سفارش در چه حد است؟
 .8میزان رضایت کتابداران و مربیان کانون از مالفه کنتر
و دسترسی و امنیت نرمافزار در چه حد است؟
 .9میزان رضایت کتابداران و مربیان کانون از مالفه سیاهه
برداری در چه حد است؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر ،به روش پیمایشلی -توصلیفی انجلامشلده
است .جامعه پژوهش ،تمامی کتابلداران و مربیلان کلانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصلفهان هسلتند
که از نرمافزار کتابداری این کانون استفاده میکنند .تعلداد
این کاربران  51نفر بود که از بین این تعلداد  41نفلر (81
درصد) به ساا های پرسشنامه پاسب دادهاند.
بللرای گللردآوری دادههللا ،در مرحللله او بللرای
شناسایی نرم افزار و قابلیتهای آن از مصاحبه بلا مسلئو
انفورماتیک کانون در مرکز تهران و برای ارزیابی نرمافلزار
از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه ای مشابه در این حوزه
قبالً توسلط حریلری و فیلروزی ( ،)1391در پژوهشلی بلا
عنللوان «سللنجش رضللایت کللاربران نللرمافللزار کتابخانلله
دیجیتللا پیللام در کتابخانللههللای اسللتفادهکننللده از آن»
تهیهشده بود .منتهی آنهلا از دو پرسشلنامه (یکلی بلرای
کاربران و دیگلری بلرای کتابلداران) بهلره بردنلد؛ املا در
پژوهش حاضر فقط از پرسشلنامه کتابلداران اسلتفادهشلده
است؛ زیلرا کلاربران و اسلتفادهکننلده اصللی از نلرمافلزار
کتابخانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فقط
کتابداران و مربیان هستند و بخشی برای استفاده کودکلان
و نوجوانان در نظر گرفته نشلده اسلت .مالفله مشخصلات
کلللی نللرمافللزار» کلله بیشللتر ویژگللیهللای ظللاهری را
موردسنجش قرار میدهد ،از پرسشلنامه ویلژه کلاربران در
پژوهش حریری و فیروزی به پرسشنامه کتابلداران اضلافه
گردید .اگرچه روایی صوری و محتوایی و پایایی (با آلفلای
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کرونباخ  97درصد) پرسشنامه مورد تأیید بود ولی به خاطر
مالفه اضافهشده روایی به تأیید سه عضو هیئتعلمی عللم
اطالعات و دانش شناسی رسلید و آلفلای کرونبلاخ آن 86
درصد محاسبه گردید .بنابراین پرسشنامه نهلایی شلامل 8
مالفه «مشخصات کلی نرمافزار» ( 6گویه)« ،جستوجلو و
بازیابی اطالعات» ( 22گویه)« ،امکانلات ابلر داده ای» (9
گویه)« ،گزارش گیری» ( 21گویه)« ،سازمان دهلی و ورود
اطالعللات» ( 25گویلله)« ،سللیاهه بللرداری» ( 3گویلله)،
«سفارشها» ( 6گویه) و «کنتلر و دسترسلی و امنیلت»
( 31گویه) گردید.
نظرات پاسبدهندگان در مورد هر یک از گویلههلا
در قالب طیف  6گزینه ای ( :1وجود ندارد :1 ،خیلی کم:2 ،
کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد و  :5خیلی زیاد) جمع آوری گردیده
است .به منظور تجزیه وتحلیل داده هلا از نلرم افلزار آملاری
1
 SPSSنسخه  16و آزمونهای آماری آزمون  tیکطرفه
و آزمون فریلدمن 2در سلطح آملار اسلتنباطی و میلانگین،
توزیع فراوانلی ،انحلراف معیلار ،واریلانس در سلطح آملار
توصیفی استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
ابر اساس نتایج بهدستآمده  91درصلد از پاسلبدهنلدگان
زن و  2/5درصد مرد می باشلند .ازلحلاظ تحصلیالت 7/5
درصد پاسلبدهنلدگان کلاردانی 61 ،درصلد کارشناسلی و
 22/5درصللد کارشناس لی ارشللد م لیباشللند  27/5درصللد
پاسبدهندگان مربی مسئو  62/5 ،درصد مربی فرهنگی و
 5درصد مربی هنری است .وضعیت استخدام  57/5درصلد
پاس لبدهنللدگان رسللمی 5 ،درصللد پیمللانی 32/5 ،درصللد
قراردادی و  2/5درصد روزمزدی است.
جدول  .1توزیع فراوانی (درصد) پاسبدهندگان بر اساس
مشخصات جمعیت شناختی (جنس ،تحصیالت ،سمت ،استخدام)
متغیر
جنس

تحصیالت

سطوح

فراوانی

متغیر
زن
مرد
بدون پاسب
کاردانی

36
1
3
3

درصد

ارشد
بدون پاسب

4

11

مربی مسئو

11

27/5

مربی فرهنگی

25

62/5

مربی هنری

2

5

بدون پاسب

2

5

وضعیت

رسمی

23

57/5

استخدام

سمت

پیمانی

2

5

قراردادی

13

32/5

روزمزدی

1

2/5

بدون پاسب

1

2/5

پرسشللنامه پلللژوهش حاضللر شلللامل  8مالفللله
مشخصات کلی نرمافزار ،جستوجلو و بازیلابی اطالعلات،
امکانات ابر دادهای ،گلزارشگیلری ،سلازماندهلی و ورود
اطالعات ،سیاهه برداری ،سفارشها و کنتلر دسترسلی و
امنیت است .نظرات پاسب دهنلدگان در ملورد هلر یلک از
گویهها در قالب طیف  6گزینهای ( :1وجود ندارد :1 ،خیلی
کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد و  :5خیلی زیاد) جملعآوری
گردیده است .جهلت رسلیدن بله نتیجله کللی از نظلرات
پاسب دهندگان در مورد هر یک از مالفههای موردبررسلی،
میانگین گویههای مرتبط ،بهعنوان نظر کلی پاسبدهندگان
قرار گرفت.
جهللت تعیللین میلزان رضللایت پاسللبدهنللدگان از
مالفللههللای موردبررس لی بللا اسللتفاده از آزمللون  Tتللک
نمونهای ،میانگینهای بهدستآمده بلا میلانگین فرضلی 3
(حد متوسط در طیف) مورد مقایسه قرار گرفت (جدو .)2
سطح معنیداری آزمونها  1/15در نظر گرفته شد.
جدول  .5نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای تعیین میزان
رضایت پاسبدهندگان از مالفههای موردبررسی (مقایسه
میانگینها با میانگین فرضی )3

فراوانی
91
2/5
7/5
7/5

متغیر

میانگین

مشخصات کلی

3/46

کارشناسی

24

61

نرمافزار

کارشناسی

9

22/5

1. One Sample T test
2. Friedman Test

جستوجو و

1/7117

آماره

مقدار

آزمون ()T

احتمال

3/114

()p
1/114

-11/132

1/111

بازیابی اطالعات
امکانات ابر

1/3364

-33/619

1/111
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توجه به میانگینهلای ارائلهشلده بلا اطمینلان  95درصلد
می توان پذیرفت که میزان رضایت پاسبدهندگان از همله
مالفههای موردبررسی بهغیلراز مالفله «مشخصلات کللی
نرم افزار» کمتر از حد متوسط و برای مالفله «مشخصلات
کلی نرم افزار» بیشازحد متوسلط اسلت و در کلل میلزان
رضایت پاسبدهندگان کمتر از حد متوسط است.
در جلللدو  3نتلللایج توصل لیفی بلللرای نملللرات
بهدستآمده برای میزان رضایت پاسبدهندگان (نمره کلل
میزان رضایت) به تفکیک سطوح برخی مشخصات جمعیت
شناختی ارائهشده است.

دادهای
گزارشگیری

1/6772

-13/481

1/111

سازماندهی و

1/1116

-14/787

1/111

ورود اطالعات
سیاهه برداری

1/6833

-13/727

1/111

سفارشها

1/6551

-16/655

1/111

کنترل دسترسی و

1/6131

-11/161

1/111

امنیت
نمره کل رضایت

1/3921

1/111

-18/191

نتایج آزملون  Tتلک نمونله ای حلاکی از تفلاوت
) و بلا

میانگینها با میانگین فرضی  3اسلت (1/15

جدول  .9نتایج توصیفی برای نمرات بهدستآمده برای میزان رضایت پاسبدهندگان (نمره کل میزان رضایت) به تفکیک سطوح برخی مشخصات
جمعیت شناختی
متغیر
جنس

تحصیالت

سمت
وضعیت
استخدام

سطوح متغیر
زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
مربی مسئو
مربی فرهنگی
مربی هنری
رسمی
پیمانی
قراردادی
روزمزدی

کمترین
1/54
1/89
1/96
1/63
1/54
1/54
1/68
1/16
1/54
1/19
1/68
1/66

بیشترین
2/66
1/89
2/66
2/61
2/49
2/26
2/66
1/18
2/66
1/17
2/6
1/66

در جللدو  4نتللایج آزمللون تحلیللل واریللانس
چندعاملی برای بررسی تأثیر عوامل جمعیلت شلناختی بلر

انحراف معیار
1/56
1/9
1/54
1/58
1/62
1/56
1/18
1/54
1/15
1/64
-

میانگین
1/3914
1/8871
1/6311
1/3845
1/2592
1/3333
1/4219
1/1218
1/3498
1/13
1/4423
1/6643

میزان رضایت پاسبدهندگان ارائهشده است.

جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس چندعاملی برای بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر میزان رضایت پاسبدهندگان
عامل جمعیت شناختی

آماره آزمون ()F

مقدار احتمال ()p

جنس

1/153

1/318

سمت

1/731

1/495

تحصیالت

1/257

1/776

وضعیت استخدام

1/347

1/792

سن

1/114

1/951

سابقه

1/218

1/653
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عوامل جمعیت شناختی جنسیت ،سن ،تحصلیالت،
سابقه ،وضعیت استخدام و سمت بر میزان رضلایت از نلرم
افزار تأثیر معنیدار نداشت.
با توجه به جدو  4ازآنجلاییکله مقلادیر احتملا
بهدستآمده برای همه عوامل جمعیلت شلناختی از سلطح
معنی داری  1/15بزرگ تر هستند بنابراین بلا اطمینلان 95
درصد می توان پذیرفت که عوامل جمعیت شلناختی تلأثیر
معنی داری بر میزان رضایت پاسبدهنلدگان ندارنلد (1/15
).
جهت بررسی یکسان بودن اولویلت مالفله هلا بلر
اساس میزان رضلایت پاسلبدهنلدگان از آزملون فریلدمن
استفاده شد که نتایج آن در جدو  5ارائه گردید.
جدول  .2نتایج آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت
مالفهها بر اساس میزان رضایت پاسبدهندگان
آماره آزمون (
191/233

)

مقدار احتمال ()p
1/111

نتایج آزمون فریدمن حاکی از متفاوت بودن اولویت
مالفهها بر اسلاس میلزان رضلایت پاسلبدهنلدگان اسلت
(5/50

) .در جللدو  6اولویللتبنللدی مالفللههللای

موردبررس لی بللر اسللاس می لزان رضللایت پاسللبدهنللدگان
ارائهشده است.
جدول  .3الویت بندی مالفههای موردبررسی بر اساس میزان
رضایت پاسبدهندگان
اولویت

مؤلفهها
مشخصات کلی نرمافزار

5

جستوجو و بازیابی اطالعات

9

گزارشگیری

9

کنتر دسترسی و امنیت

2

سازماندهی و ورود اطالعات

3

سیاهه برداری

1

سفارشها

3

امکانات ابر دادهای

1

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده از مالفه هلای موردبررسلی در
این پژوهش ،کتابلداران و مربیلان از مشخصلات ظلاهری
(طراحی صفحه ،رنگ ،اندازه حلروف و ) ...راضلی هسلتند

92
علیلرغم وجلود اشللکاالتی مثلل علدم امکللان بلاز کللردن
همزمان چند صفحه در نرمافزار و نداشتن واژهنامه رضایت
کتابداران و مربیان از مشخصلات کللی نلرم افلزار موجلود
بیش ازحد متوسط (مقلدار علددی  3در طیلف) اسلت کله
بیشترین حد رضایت نسبت به سایر مالفهها را دارد.
میزان رضایت در مالفههای جستوجلو و بازیلابی
اطالعات ،گزارش گیری ،کنتر دسترسی و امنیت از ابعلاد
دیگر بیشتر بود .سیاهه برداری ،سفارشها و امکانلات ابلر
داده ای ،میزان رضایت کمتری به خود اختصاص داد .یکی
از گویههای موردبررسی در این مالفه ،میزان دسترسی بله
واژه نامه موجود در نرمافزار بلود کله بنلا بلر بررسلیهلای
انجام شده ،واژه نامه در این نرم افزار تعبیه نشده است .یکی
از اصلی ترین ویژگیهای نرم افزارهای کتابخانله ای وجلود
واژه نامه است .واژه نامه کمک ملیکنلد کله جسلتجوهای
قویتر و بلا سلرعت بیشلتر و کلاربردیتلر انجلام پلذیرد.
واژهناملله بللرای کتابللداران و مربیللان طیللف وسللیع از
کلیدواژههای بهکاررفته در نرمافزار را به نمایش میگذارد و
از اتالف وقت آنها جلوگیری میکند .حریلری و فیلروزی
در پژوهشی با عنوان «سنجش رضایت کاربران نلرم افلزار
کتابخانه های دیجیتا پیام در کتابخانههای استفادهکننلده
از آن» ( ،)1391به نتلایجی عکلس یافتله هلای پلژوهش
حاضر دست یافتند کاربران کمترین رضایت از مشخصلات
کلی نرمافزار را داشتهاند.
دلیل ایلن املر نیلز شلاید حلاکی از آن باشلد کله
کتابداران و مربیان کانون با مالفلههلای خواسلته شلده در
مشخصات کلی نرمافزار ناآشنا هستند.
در بخش جستجو و بازیابی اطالعلات جسلتجوی
ساده و پیشرفته وجود دارد ،املا تفلاوت چنلدانی در نتلایج
بللهدسللتآمللده از انتخللاب جسللتجوی پیشللرفته مشللاهده
نمی شود .در این قسمت ملی تلوان جسلتجو را بلر اسلاس
نویسنده و عنوان انجام داد ،اما در بعضی از مواقلع امکلان
رسیدن به نتیجه مطلوب امکانپذیر نیست.
طبق نظر کتابداران و مربیان ،امکان یافتن کتاب از
طریق جستجوی موضوعی بسیار کم است و این در حلالی
است که با تقویت جستجوی موضوعی اگر مراجعهکنندهای
درخواست کمک و راهنمایی در مورد یک موضوع خاص را
داشته ،کتابلدار بله راحتلی بلا جسلتجو در میلان کلیلدواژه
موضوع میتواند به نتیجه دلخلواه دسلت یابلد و مخاطلب
کودک نوجوان خود را راهنمایی کند .در جریلان جسلتجو،
امکان مراجعه به صفحه بعدی و قبلی وجود نلدارد و بایلد
با بستن صفحه ،دوباره جستجو را انجام داد.
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در پژوهش فیلروزی و حریلری هلم کتابلداران از
جستجو و بازیابی رضایت پایینی داشتند.
چاپ برگه عنوان ،موضوع ،باعث میشود که حتلی
اگر امکان جستجو از طریلق نلرم افلزار توسلط مخلاطبین
کودک و نوجوان وجود نداشته باشد ،می توانند با استفاده از
برگهدان و بهصورت دستی به جستجوی در میان عناوین و
موضوعات موردنظر خود بپردازند و راحت تر بله اطالعلات
خللود دسترس لی پیللدا کننللد .چللاپ برچسللب مللدرک کللار
آماده سازی کتب را راحت تر خواهد کرد و کتب تهیله شلده
زودتر در دسترس کودکان و نوجوانان قلرار ملی گیلرد کله
نرمافزار مذکور فاقد این امکانات است.
چون این نرم افلزار تحلت وب نیسلت ،اسلتفاده از
امکانللات ابللر دادهای کلله بس لیار در امللر فهرسللتنویسللی
کمککار کتابداران است ممکلن نیسلت .در ایلن سلازمان
کتابها توسط کتابدار متخصص فهرستنویسی نمیشود و
کارشناس کامپیوتر بر اساس اطالعلات فیپلا و بله صلورت
دستی اطالعات را وارد میکند .این امر با اصو تخصصی
فعالیتهای کتابداری سازگار نیست .ورود اطالعات توسلط
یک کارشلناس کتابلدار ،باعلث ورود اطالعلات کتلابهلا
بهصورت صحیح و کامل به سیستم میشود.
در قسللمت گللزارشگیللری هرچنللد پارامترهللایی
تعبیهشده ،اما پاسخگوی نیازهای روزانه کتابداران و مربیان
نیست چون این نرم افزار به معنای واقعلی یلک نلرمافلزار
کتابداری طراحی نشده ،نمی توان گزارش گیری تخصصلی
یک نرم افزار کتابداری را از آن انتظار داشلت .درحلالی کله
چنین کتابخانة بزرگی با گستره ملی ،نیازمنلد نلرم افلزاری
جامع و کامل منطبق بر اصو کتابداری و سازگار با نیازها
و فعالیت های خاص این نوع کتابخانله هلا اسلت .یکلی از
پیشپاافتادهترین و البته مهلمتلرین بخلش هلر نلرمافلزار
کتابخانللهای ،امکللان اسللتفاده از بارکللد خللوان در ورود
اطالعات است که سرعت و دقت را باال میبرد و در وقلت
صرفهجویی میشود.
عدم استفاده از یک معیار شناسایی منحصلربه فلرد
مانند شماره شناسنامه یا کد ملی بلرای شلماره عضلویت،
گاهی سبب تخصیص بیش از یک شماره عضلویت بلرای
اعضا حتی در یک مرکز میشود.
نبود امکان ارسا اخطار به اعضای دارای دیرکلرد
یکی دیگر از عوامل نارضایتی کتابداران و مربیلان از ایلن
نرمافزار است .آنها ناگزیرند برای اعالم دیرکرد اعضلا بلا
آنان تماس بگیرند که این امر بسیار هزینهبلر و وقلتگیلر
است .تنها با ارسا یلک پیلام از طریلق ایمیلل یلا حتلی
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پیامک بهصورت خودکار به تلفن همراه والدین میتلوان از
بسیاری از هزینهها جلوگیری نمود.
بسیاری از قسمتها و پارامترهای این نرمافزار وجود
دارد که یا قابلاستفاده و فعا نیست ،یا مربیان طرز اسلتفاده
و کاربرد آن را نمیدانند .این اشکا در پژوهشهلای قبللی
وجود نداشت همچنین بهعنوان یک نقیصه بزرگ ملیتلوان
به عدم ارائه خدمات برای مراجع کتابخانه اشاره کرد کله در
هیچکدام از نرمافزارهای دیگر دیلده نملیشلود .بسلیاری از
قسمتهلا و پارامترهلای ایلن نلرمافلزار وجلود دارد کله یلا
قابلاستفاده و فعا نیست ،یا مربیان طرز اسلتفاده و کلاربرد
آن را نمیدانند .این اشلکا در پلژوهشهلای قبللی وجلود
نداشت همچنین بهعنوان یک نقیصه بزرگ میتوان به عدم
ارائه خدمات برای مراجع کتابخانه اشاره کرد که در هیچکدام
از نرمافزارهای دیگر دیده نمیشود.
پیشنهادها
 مشورت با شرکتهای تولیدکننده نرمافزارهای کتابدارینظیللر پللارس آذرخللش و ،...بیللان انتظللارات و نیازهللا و
خواسته های این سازمان می تواند به تولیلد نلرم افلزاری
مفید بینجامد.
 ایجاد فضایی للذت بخلش و امکلان جسلتجو از طریلقنرمافزاری مناسب برای گروه سنی  16-6سلا  ،علالوه
بر ایجاد حس اسلتقال بلرای آنلان ،باعلث تشلویق و
انگیزش بیشتر آنها برای حضور در این مراکز میشود.
 وجود نرمافزار تحت وب این سازمان میتواند از یکسلوبه رشد و بالندگی فرهنگی فرزندان ایرانی کمک کنلد و
از سویی دیگر فرهنگ اصلیل ایرانلی را بله کودکلان و
نوجوانان سایر کشورها ،معرفی نماید.
 کتابخان لة ملللی دیجیتللا کودکللان و نوجوانللان ایللران،کتابخانللة دیجیتللالی بللینالمللللی کودکللان (،)ICDL
کتابخانلله بلینالمللللی کودکللان و نوجوانللان مللونیب و...
میتواند الگوی مناسبی برای ساخت نرمافزار تحلت وب
این سازمان باشند.
 برگزاری کالسهای آموزشی برای کتابلداران و مربیلانمراکز کانون ،توسط افراد متخصلص ،ملی توانلد نقلش
مهمی در کارایی و مشارکت آنان در تصمیمگیلریهلای
آینده این سازمان داشته باشد.
امید است نتایج بهدسلتآملده و پیشلنهادهلا ایلن
پژوهش بتواند ،گامی کوچلک در جهلت بهبلود نلرمافلزار
کتابخانهای این سازمان ارزشمند بردارد.

91

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

منابع

ارائه مد پیشنهادی ایجاد کتابخانه بلینالملللی کودکلان و

افشار ،م .و دانش ،ف .)1387( .بررسی تأثیر برنامههای آموزشی

نوجوانللان .نشللریه تحقیقللات کتابللداری و اطللالعرسللانی

غیررسمی کتابخانه های کانون پلرورش فکلری کودکلان و

دانشگاهی.149-129 :46 ،

نوجوانان شهر اصلفهان بلر ارتقلاء سلواد اطالعلاتی دانلش

رحیمی ،ف .)1382( .تاریخچه ،ساختاروتشکیالت کانون پرورش

آمللوزان از دیللدگاه کتابللداران و آموزگللاران .فصلللنامه پیللام

فکللری کودکللان و نوجوانللان .ماهناملله اطللالعیللابی و

کتابخانه.93-83 :54 ،

اطالعرسانی.27- 9 :7 ،

بللابالحللوائجی ،ف .)1378( .نقللش و اهمیللت کتابخانللههللای

فامیل روحانی ،ع .الف .و خواجلوی ،ف .و حمیلدی ،م)1392( .

آموزشلگاهی و رهنمودهللایی بللرای کتابخانللههللا کودکللان.

بررسی میزان استفاده از فناوری اطالعات در کتابخانههلای

تهران :وزارت آموزشوپرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت.

کانون پرورش فکلری کودکلان و نوجوانلان شلهر اهلواز و

بیگلللی ،م .)1386( .معرفل لی نلللرمافزارهلللای کتابخانلللهای و

مشللکالت و موانللع موجللود در بهللرهگیللری از آن در ایللن

اطالعرسانی ایران .کتاب ماه (کلیات).81-76 :)3( 11 ،

کتابخانه ها .فصل نامله دانلش شناسلی (عللوم کتابلداری و

حریری ،ن .و فیروزی ،ص .)1391( .سنجش رضلایت کلاربران
نللرمافللزار کتابخانلله دیجیتللا پیللام در کتابخانللههللای

استفاده کننلده از آن .فصللنامه مطالعلات مللی کتابلداری و
سازماندهی اطالعات .112-83 :)4( 22
حسنپور ،ز .و رضایی شریفآبلادی ،س .)1389( .ویژگلیهلای
رابط کاربر کتابخانه هلای مجلازی بلین الملللی کودکلان از

دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو .مجله علملی پژوهشلی
مطالعات ادبیات کودکان.71-45 :)2( 1 ،
حسن زاده ،م .و سهراب زاده ،س .)1391( .ارزیابی رابلط کلاربر
کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران ازنظلر مطابقلت بلا

معیارهای عمومی و تخصصی .فصلنامه نظلامهلا و خلدمات
اطالعاتی.12-1 :2 ،
ذاکللر شللهرک ،م .و ابللاذری ،ز .)1391( .ارزیللابی عملکللرد
کتابخانههای کانون پرورش فکری کودکلان و نوجوانلان در

اطالعرسانی و فناوری اطالعات).116-93 :)6( 21 ،
کردیان ،ر ،.کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانلان ،تهلران.
مصاحبه 12 ،آذر .1393
نجفی نیا ،ش .)1388( .رویکرد تطبیقی نمونله هلای دیجیتلالی
کتابخانه کودکان نوجوانان .کتاب سا .212-183 :81 .
نوروزی ،ی .و نعمتی ،س .)1389( .ارزیابی نرمافزارهای جامع کتابداری تحلت وب

پارس آذرخش ،نوساو نمایه در بازیابی اطالعلات .تحقیقلات اطلالعرسلانی و
کتابخانههای عمومی.43-23 :16 ،
نوشین فرد ،ف .و احمدی ،الف .)1391( .بررسلی و ارزیلابی رسلا ،نلرمافلزار جلامع
کتابخانه ،مرکز اسناد و آرشیو در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلالمی
ایران از دیدگاه کاربران .فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی.26-13 :)1( 2 .
http: //www. magiran. com/temp/mag-pdf

وبسایت کانون پلرورش فکلری کودکلان نوجوانلان ( .)1393اساسلنامه کلانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان [نوشته وبسلایت] .بازیلابی شلده در  25آذر
 ،1393ازhttp: //www. magiran. com/temp/mag-pdf

ایران با استفاده از مد تعالی بنیاد کیفیت اروپا ( )EFQMو
Information Processing and Management, 43 (1):
47-64. DOI: http: //ac. els-cdn. com
Larg, Andrew, and Beheshti, Jamshid. ) 2005 (.
Interface design, web portals and children.
Library Trends, 54 (2). 318-324. DOII: http:
//ac. els-cdn. com
Manuel, k. 2002. teaching information Literacy to
Generation Y. journal of library administration,
30 (1-2) , 195-217. DOI: http: //ac. els-cdn. com
Martens,M. ) 2012 (. Issues of access and usability
in designing digital resources for children.
Procedia Social and Behavioral Sciences, 34
(3): 159-168. DOI: http: //ac. els-cdn. com

BiBlal, D. and Bachir, I. (2007) Children’s
interaction with international and multilingual
digital libraries: I. Understanding interface
design representations. Information Processing
& Management. 43 (1): 47-64. DOI: http: //dx.
doi. org/10. 1016/j. ipm. 2006. 05. 007
DeRidder, J. L. (2007 (. Choosing software for a
digital library. Library Hi Tech News, 24 (9/10):
19-21 DOI: http: // www. emeraldinsight.
com/doi/ pdfplus/10. 1108/07419050710874223
Goh, D. H. L. et al. (2006 (. A checklist for
evaluating open source digital library software.
Online Information Review, 30 (4): 360-379.
DOI:
http:
//www.
emeraldinsight.
com/doi/pdfplus/10. 1108/14684520610686283

1394  زمستان. شماره چهارم، سا دوم،فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی
Soloway, E. (1991). How the Nintendo Generation
Learns. communications of the ACM. 9: 23-28.
DOI: http: //ac. els-cdn. com
Subarna, K. D. and Sibsankar J. ) 2008 (.
Developing Digital Libraries for Global
Children. International CALIBER. 247-266.

93
DOI:
https:
//www.
researchgate.
net/publication/268054254
Wu,k. C. ). 2015 (. Affective surfing in the
visualized interface of a digital library for
children.
Information
Processing
and
Management 51: 373–390. DOI: http: //ac. elscdn. com

