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 چکیده

صلی در این پژوهش ارزیابی اپک هدف:  شگاه کتابخانههای هدف ا سته تجاری  های دان های ایران در دو د

 یهاتیقابلها )های جسددتجط و نیایشم ورور و سددایر قابلیتها از نظر قابلیتو طراحی شددده تطسددن دانشددگاه

 وحدودسازی به نطع ودرک( بطده است. 

های ترسی قابلیاین پژوهش از نظر نطعم کاربردی است که به روش ارزیابانه انجام گرفت. سیاهه واروش: 

ی گیری انجام نشد و تیاو دهی شده تطسن وتخصصانم جهت ارزیابی استفاده شد. در این پژوهش نیطنه      وزن

 های دانشگاهی ایران بررسی شد.های کتابخانهاپک

های پژوهش بیش وربطط به نیایش است. با تطجه به پرسش   %52.06قابلیت شناسایی شده      121از ها: یافته

شتر از      لیتقاب %95از  شگاهی ایران   ها در اپکقابلیت % 20.66دارند.  7ها از نظر وتخصصان وزنی بی های دان

های طراحی ها بهتر از اپکهای تجاری به جز در وقطله جسددتجط در سددایر وقطلهوجطد ندارد. وضددتیت اپک

ت ه نخسددت و و ین دارم ردر فراوانی و فراوانی وزن 1.5شددده اسددت. پارر ش راش با کسددگ ویانگین رت ه  

سدافت رت ه شار را به اطد ااتصداد داده اسدت. سدر  بر اسدار فراوانیم نرم افزار سدییر  رت ه دومم پیام       

سگ نیطده             سطم را ک سییر  رت ه  شرق رت ه دوم و  سار فراوانی وزن دارم پیام و سطم و بر ا شرق رت ه  اند. و

 های طراحی شده وطرد تایید است.کهای تجاری نس ت به اپتطان نتیجه گرفت که برتری اپکوی

شگگهاه ، ای، کتا  انه دانهای دانشگگهاه ، فسر گگو پی  گگته کتا  انهواژهای کلیدی: اپک
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 مقدمه 

طالع رسانی ها و وراکز اهای پیطسته کتابخانههای هیگانی( فهرست)دسترسی پیطسته به فهرست 1هااپک

یرانطند و شریف اند )بتر به وطجطدی ونابع کتابخانه طراحی شدهتر و سریعهستند که به ونظطر دسترسی راحت

 (. 1391وقدمم 

و  یاابخانهجستجط در ونابع کت یبرا یسترب میکتابشناات یهاداده یبرا یگاهیها به عنطان پااپک هرچند

 ییهایدشطار با هیطاره هاشن از استفاده و یطراح اوا روند؛یو شیار بهها از ادوات و ونابع کتابخانه ینیطد

 وقدمم فیشر و رانطندی)ب است بطده رو روبه اطالعات یابیباز و رهی ا و استفاده وطرد افزارنرم نهیزو در

 است یچالش گرمید یسط از هاشن کاربرد و یطراح یهایدشطار و سطکی از هاگاهیپا نیا تیاهی(. 1391

 فروش یهاتیسا از یاریبس وانند وشابهم یهانیطنه ظهطر به تطجه با. دارد قرار هاگاهیپا کاربران یفرارو که

 کشاورز) ردیگ صطرت هااپک کاربران به ادوت در یشتریب تیفیک و دقت دارد ضرورت کتابم یوترف و

  (.1393 وشربم اطش و

ترین اند و وهمها دائیا در حال ارزیابی بطدهم این نظام1970ها در اواسن دهه گیری اپکاز زوان شکل

های (. در چند سال اایر کتابخانه2017م 2هاست )بنرت و لطواندوسکیهدفم دستیابی به حداکثر اثربخشی شن

ون ع هستند تا از شن طریقم تجربه کاربران را وطابق  3های کشفی نظامسازدانشگاهی در صدد طراحی و پیاده

های (. اگر چه اپک2017م 4ای برشورده سازند )گاجاردوم برت و یطنگبا انتظارات شنان از یک نظام کتابخانه

العات طترین ابزار کاوش افارسی هنطز تا رسیدن به ابزارهای کشف ون ع فاصله دارند اوا در حال حاضر اصلی

 های ایران است.کتابشنااتی در دانشگاه

 یرفناو و قاتیتحق علطمم وزرات نظارت تحت یدولت یهادانشگاه در استفاده وطرد یفارس یهااپک

یژگیو. کرد یبنددسته( شده یطراح) هاهدانشگا اطد تطسن شده هیته و یتجار نطع دو در تطانیو را رانیا

 دراین در حالی است که . باشد گریکدی از وتفاوت تطاندیو دسته دو نیا از کی هر یهاتیقابل و ها

 پارر و نطسا وانند یتجار وحصطالت بر شتریب یاکتابخانه یهااپک حطزه در داالی شده انجام یهاپژوهش

 و طتق نقاط لذا نرردااتهم هااپک از دسته دو نیا سهیوقا به روزشودی پژوهش و است شده دیتاک ش راش

تنها . ستنی وشخص های شنهاتیقابل نظر از و گریکدی با سهیوقا در هااپک از دسته دو نیا از کی هر ضتف

دادهم  وطرد بررسی قرار ویژگی های نیایشی و رابن کاربری بنیاد را از نظرهای وبپژوهشی که تیاوی اپک
_______________________________________________________________ 

1 OPAC (Online Public Access Cataloge) 

2 Behnert &  Lewandowski 

3 discovery systems 

4 Guajardo, Brett, Young 
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های وطرد تطجه در شن از انجام شده است و لذا ویژگی (1385فرج پهلط و زوارقی )تطسن  1385در سال 

ه های اایر نیست. ضین شن کروزشودی کافی براطردار نیست و وتناسگ با تغییرات به وجطد شوده در سال

 اند.ها افزوده شده که وطرد وطالته قرار نگرفتههای دانشگاهی در این سالهای جدیدی به وجیطعه اپکاپک

ر وتطن ها اضافه شده که دها به اپکها و قابلیتفناوری در جریان است و برای ویژگیتغییرات در حطزه 

 های فتلیرسد که در اپکها دست یافتم و به نظر ویتطان به شنهای اارجی ویو یا وشاهده عینی نیطنه

 با هیگام. است شن یهانیطنه از 2 وب با ورت ن یهاتیقابل ظهطراطرد؛ ها به چشم نییاین ویژگی یفارس

 رهی ا حطزه راتییتغ ریتاث تحت که یاطالعات ینظاو ونزله به زین یدانشگاه یهاکتابخانه اپک راتمییتغ نیا

 ورتضر یابیارز یارهایوت یروزشودساز و وستیر یابیارزلذا  وکند وی رییتغ استم اطالعات یابیباز و

 . ابدییو

 نیتریاصل مجستجط لذا و شودند وجطد به هاکتابخانه یوطجطد به پیطسته یدسترس لیتسه هدف با هااپک

 جستجط در اپک یهاتیقابل شاول اپک عیلکرد مپژوهش نیا در. ردیپذیو انجام هاشن در که است یتیفتال

 م... ( و عنطان سندهمینط میزوان دوره از استفاده با جستجط کردن وحدود یبرا) شرفتهیپ و ساده یجستجط وانند

 جینتا شینیا در اپک یهاتیقابلهای ورت ن با ورور اطالعاتم قابلیت هامشن قیتلف و عیلگرها از استفاده

  .ستوطرد تطجه ا های ورت ن با وحدودسازی به نطع ودرکو سایر قابلیت جستجط

 ضتف و تقط نقاطتطان گفت به ططر االصهم وسئله پژوهش ناوشخص بطدن ای که بیان شد ویبا وقدوه

ای که است به گطنه گریکدی با سهیوقا در ی دانشگاهی در دو دسته تجاری و طراحی شدههااپک از کی هر

 به تطجه ضین گردید تالش ها در عیلم وطرد تطجه باشد. بر این اسارمهای روزشود شده اپکقابلیت

 ندیراف و شطد ییشناسا نیشیپ یهاپژوهش به نس ت یترجاوع یارهایوت وتطنم در شده یوترف یارهایوت

 هاشگاهدان تطسن شده یطراح و یتجار یهااپک ضتف و قطت نقاط انیب با و یاسهیوقا شکل به یابیارز

دهی شده تطسن وتخصصانم اوکان دستیابی به وتیارهای ارزیابی روزشود شده و به ویژه وزن .گیرد انجام

طجه های جستجطم ورور و نیایش وطرد تحضطر قابلیتهایی که کیفیت را نیز عالوه بر کییت انجام ارزیابی

 های زیر پاسخ داده شد:سازد. در هیین راستا در این پژوهش به پرسشتر ویدهدم عیلیاتیقرار وی

 های ایران از نظر وتخصصان چگطنه است؟های دانشگاههای اپکوزن هر یک از قابلیت -

 است؟ چگطنه جستجط یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضت -

 است؟ چگطنه ورور یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضت -

 است؟ چگطنه نیایش یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضت -

وحدودسازی به نطع  یهاتیقابلها )سایر قابلیت نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضت -

  است؟ چگطنهودرک( 



 1397، زمستان 52دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 ________________________________________________________  

  

16 

 

 هشپیشینه پژو

رکز ها تیای به انجام رسیده است چنانچه بر اپکهای قابل والحظهدر حطزه وحین رابن کاربر پژوهش

هایی به ارزیابی نرم افزارهای شطد. در ایرانم پژوهشها در ایران و جهان ارائه ویای از پژوهششطدم گزیده

های دولتی های ورکزی دانشگاهرم افزارهای کتابخانههای ن( قابلیت1383اند؛ تاجطر )ای پردااتهکتابخانه

های نیایشی ( به ارائه الگطیی برای ویژگی1386و  1384تهران را بررسی کرد. زوارقی در دو پژوهش ورت ن )

های وطجطد جهانی پردااته و سر  وب اپک سییر  های وب بنیاد بر اسار والکو رابن کاربری در اپک

لط و پهفرجیایش و رابن کاربری ارزیابی کرده است. در پژوهش ورت ن دیگریم را بر اسار دو عاول ن

پردااتند.  های نیایشی و رابن کاربریهای وب بنیاد ایران از نظر ویژگیارزیابی اپک ( به1385) وارقیز

 (1384 )زوارقیم های وب بنیادهای نیایشی و رابن کاربری اپکها سیاهه وارسی ویژگیابزار گردشوری داده

های نیایشی های وب بنیاد ایران از نظر ویژگی. ترتیگ رت ه اپکوطرد وطالته قرار گرفتنداپک ایرانی  6بطد. 

نیره رت ه  89.4نیره رت ه دومم پیام با  93.6نیره رت ه اولم نطسا با  98.2ع ارت است از: پارر ش راش با 

نیره از صد رت ه  36نیره رت ه پنجمم و گنجینه با  68.2نیره رت ه چهارمم ایران داک با  77.6سطمم اراکل با 

نیره رت ه اولم  72.78ها بدین گطنه است: پارر ش راش با ششم. هیچنین از نظر رابن کاربری ترتیگ رت ه

نیره رت ه چهارمم ایران داک با  49.32نیره رت ه سطمم اراکل با  60.44نیره رت ه دومم پیام با  64.89نطسا با 

های وب بنیاد نیره از صد رت ه ششم. ویانگین نیرات هیه اپک 18.44نیره رت ه پنجمم و گنجینه نیز با  42.89

ها با لحاظ شد. نیرات این اپک 51.63کاربری رابن م و از نظر 77.17های نیایشی ایران نیز از نظر ویژگی

م 74.92م پیام 79.24م نطسا 85.49کردن هر دو ویژگی نیایشی و رابن کاربریم ع ارت بطد از: پارر ش راش 

ها از دو جن ه نیایشی و رابن . ویانگین نیرات هیه اپک27.22م و گنجینه 56.04م ایران داک 63.47اراکل 

 .وحاس ه شد 64.40کاربری نیز 

افزار سییر  را تتیین و کاربر نرمهای وطرح در رابن( عناصر و ویژگی1385سازم فتاحی و داورپناه )زره

کردند و در بخشی از پژوهش اطیش به تتیین ویزان رضایت دانشجطیان دانشکده علطم تربیتی و  تحلیل

-( اپک1387زاده و غائ ی )افزار نیز پردااتند. وطسطیوشهد از تتاول با این نرمروانشناسی دانشگاه فردوسی

ها ارزیابی قرار دادند و اپکهای دولتی شهر تهران را وطرد های ورکزی دانشگاههای و تنی بر وب کتابخانه

( بررسی شد. فهم 1388و ابهاوات وطجطد در انتقال وفاهیم اطالعاتی در پژوهش بیرانطند و شریف وقدم )

ترین نرم تطان شن را یکی از پرفروشای سییر م که ویافزار کتابخانهکتابداران از واژگان وحین رابن در نرم

ها صرفا ( به انجام رسید. اوا پژوهش1388تم تطسن ط رسا و نطکاریزی )ای شن دوره دانسافزارهای کتابخانه

( به 1389اطرد؛ نطروزی و نتیتی )های تط یقی به چشم ویهایی از پژوهشبه نطسا وحدود نشد و نیطنه

افزارهای جاوع کتابداری تحت وب پارر ش راش نطسا و نیایه در بازیابی اطالعات پردااتند. ارزیابی نرم
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های پیطسته دانشگاهی ایران و انگلستان پژوهش دیگری است که پا را فراتر از ایران گذاشته سه فهرستوقای

زارهای اف( به انجام رسید. وطالته ویزان رضایت کتابداران از وحین رابن نرم1389و تطسن دوالنی و فرهادپطر )

( انجام شد. وطالته 1391وطسطی ) ای شهر اصفهان تطسن وجیریم راشم نه روزیانم اردستانی وکتابخانه

افزار جاوع ( به بررسی و ارزیابی رسام نرم1391فرد و احیدی )دیدگاه کاربران نیز وطرد تطجه بطد. نطشین

کتابخانهم ورکز اسناد و شرشیط در سازوان اسناد و کتابخانه ولی جیهطری اسالوی ایران پردااتند. هیچنین 

ارسیم نشاط یتالی پاپیرور و ش راش از نظر بازیابی اطالعات تطسن وحیدیافزارهای دیجوطالته تط یقی نرم

 ( به انجام رسید.1393و علیرطرحافظ )

ی هایها گستردگی قابل تطجهی دارد. پژوهشهای حطزه رابن کاربر اپکدر اارج از کشطرم پژوهش

( و برای به ادراک کاربران 1120م 1به صطرت کاربرودار به کاربردپذیری رابن کاربر )وانند دنتطن و کطیش

هایی نیز به انجام رسیده است که به (. پژوهش2008م 2کانی زبیهیم گینا و چن اند )وانندها پردااتهاز اپک

ی ع ارت جستجط بر رفتار جستجطی کاربران 3تری چطن تاثیر نیایش اوالططر ااتصاصی به وطضطعات جزئی

سازی جهت به طد عیلکرد کاوش (. استفاده از ابزارهای بصری2010م 4اند )وانند ویلسطن و گیطنتیرکز داشته

؛ رویم 2015م 5ای بر اسار وطضطعات وستند و هیچنین شیاره رده )وانند بطدر و النگهای کتابخانهدر اپک

های م که از ویژگیVuFind( با ابزار کشف ون ع (Kohaکطها  (م وقایسه اپک2018م 6بیزواز و وطکطپاتی

شناسیم یکی (  و استفاده از هستی2016م 7)یسیین و احید  کندم از دید کاربران شنازی استفاده ویسبصری

ای های وب وتناییم جهت به طد عیلکرد کاوش اقالم ناوشخص که غال ا به صطرت کلیدواژهاز فناوری

طزه وطضطعی به شیار های وتنطع این ح( از دیگر انطاع پژوهش2018م 8اینتراپابطن شطند )وانندجستجط وی

های اارج از کشطر که ای از پژوهشهای این حطزهم به گزیدهرود. اوا با تطجه به گستردگی پژوهشوی

 شطد.ارت اط بیشتری با پژوهش حاضر داردم اشاره وی
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 خابانت دانشگاهی هایکتابخانه در عیده هایاپک ایوقایسه ( در پژوهش اطد به بررسی1997) 1پارک

 هایی برای کیکتطسته پردااته است. وی هدف پژوهش اطد را ارائه ویژگی حال در کشطرهای برای شده

ای در پاکستان را با اپک کتابخانه 16( 2008) 2به ودیران نظام در انتخاب اپک وترفی کرده است. وحیطد

ای وب پایه بطوی در هها نشانگر شن است که اپکوتیاری وطرد ارزیابی قرار داد. یافته 91سیاهه وارسی 

 و از کشطرهای تطسته یافته فاصله قابل تطجهی دارند.  پاکستان تنها در تاوین اوکانات پایه بسنده کرده

وطتطرهای  ها به سرا ( با بیان این واقتیت که بیشتر کاربران به جای استفاده از اپک2008) 4و ونگ 3وی

داشته  های اایر تغییرات زیادیار جستجطی کاربران در دههروندم بر این وسئله تاکید دارد که رفتکاوش وی

های های دانشگاهی وتحطل شطند. ایشان با هدف بررسی قابلیتاست و وتناسگ با شن تغییرات الزم است اپک

 123م های  دانشگاهیها و هیچنین نحطه نیایش اطالعات کتابشنااتی در اپکجستجط و رابن کاربری اپک

طد های وطرد بررسی چنین است: ن بررسی کردند. برای از اشکاالت وشاهده شده در اپک اپک کتابخانه را

هام کادر جستجط و  ایره نشدن ع ارت جستجط شده در صفحه نتایجم ن طد اوکان پاالیش در برای اپک

ه با سوشخص ن طدن وضتیت دسترسی به ونابع بازیابی شدهم تغییر رنگ ندادن پیطندهای وشاهده شده در وقای

هایی وانند سایر پیطندهام برجسته و وشخص نشدن کلیات کلیدی با رنگی دیگر در صفحه نتایجم ن طد گزینه

.  در نهایت پیشنهاد شده است که طراحی اپک کتابخانه دانشگاهی به شکلی کاربرودار "های ورت نپیشینه"

 استفاده نیاید. 21های قرن وتناسگ با ویژگی 2های وب باشد و از ودل 5بسنده-و اطد

های دانشگاهی نیطزیلندبا رویکرد سیاهه های کتابخانه( در بررسی اپک2009) 7و لی لیط 6دای النگ

ای قایسههای دانشگاهی نیطزیلندم هیچنین وهای قابلیت استفاده از اپک در کتابخانهوارسیم به بررسی ویژگی

 کردن رابن کاربری شنها بیان نیطدند.های وشابه برای سفارشی از نحطه استفاده کتابخانه

ای تحت وب و چند نرم افزار ها حطل وطضطع نرم افزارهای کتابخانهاوا در حالی که در ایرانم پژوهش

نسل  چرادم در اارج از کشطراند ویتجاری ااد که به تازگی رنگ و بطی کتابخانه دیجیتال نیز یافته
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ع های اطالعاتی و ونابهام پایگاهفهرست کتابخانه با سایر نیایهبا تلفیق  1ایهای کتابخانهجدید فهرست

شف گیری و وطالته است. ع ارت ابزار کتطاند فراتر از ورزهای کتابخانه باشد در حال شکلاطالعاتی که وی

 در این بستر شکل گرفته است.  2ون ع

ربران وطرد بررسی قرار داده های نسل جدید را از ونظر کاهای اپک( ویژگی2009) 3تمم کاک  و باسی

 هایهایی چطن قابلیتاند. ویژگیها نظر دادهدر باب ویژگی 4دانشجطی بین الیللی در دانشگاه شفیلد 16است. 

تم های جستجطم راه ری در نتایج و سیسو شر ار ار در انتهای لیست دانشجطیان بطده و به طد قابلیت 2وب 

 رد دراطاست دانشجطیان بطده است.های وطلطب و وطگر از ویژگیتطصیه

( دوازده وتیار برای ابزارهای کشف ون ع وترفی کردند. بر اسار این دوازده وتیارم 2010) 5یانگ و وانگر

اپک )شاول تجاری و طراحی شده( وطرد ارزیابی و وقایسه قرار گرفتند. نرم افزار  12ابزار کدون ع باز و  7

LibraryFind  با ده وتیار( بیشترین اوتیاز و(Rapi  کیترین اوتیاز را در ارزیابی کسگ کرده )با )یک وتیار

 اند. گانه را در طراحی لحاظ نکردههای دوازدهاست. هیچ یک از نرم افزارها تیاوی ویژگی

الت وتحده کتابخانه دانشگاهی در ایا 260های ورت طی هیین دوازده وتیار برای ارزیابی اپک در پژوهش

( بر اسار سیاهه وارسی به دست شوده در 2011) 6شوریکا و کانادا وطرد استفاده قرار گرفت. یانگ و هافین

ل بتد در های نسهای پیطسته بتد از ظهطر فهرست( و با هدف شناسایی پیشرفت فهرست2010یانگ و وانگر )

گاه را به ططر تصادفی انتخاب و ارزیابی کردند. دانش 260های ایاالت وتحده و کانادام های دانشگاهکتابخانه

های دانشگاهی در این دو کشطر فاقد پیطند وستقیم به درصد کتابخانه 15ها نشانگر شن است که حدود یافته

های وطرد بررسی فاقد درصد از اپک 16اپک ارزیابی شد. حدود  233فهرست کتابخانه هستند. در نهایت 

ها تنها بین یک تا پنج ویژگی ودنظر درصد از دانشگاه 61جدید هستند. بیش از  های نسلهای فهرستویژگی

ها ها بین هفت تا ده ویژگی ودنظر را دارا بطدند. تتداد وتدودی از اپکدرصد از اپک 3را دارا بطدند و تنها 

های الزم ویژگی های وطرد بررسی فاقدهای نسل بتد بدانند و بیشتر اپکتطانند اطد را در زوره فهرستوی

های وطرد بررسی در این دو کشطر دارای نقاط ضتفی هستند و تا رسیدن به فهرست هستند. به این ترتیگ اپک

_______________________________________________________________ 
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ها و ( به وطالته رفتار کاربران در دو وحین اپک2011) 1نسل بتد فاصله دارند. در هیین بسترم باالرد و بلین

ها یسه از تحلیل الگ استفاده شده است. نسل جدید فهرستاند. برای این وقاها پردااتهنسل جدید فهرست

 شطند تغییر وتناداری در رفتار جستجطی کاربران ایجاد کرده است.که ابزار کشف ون ع وحسطب وی

 11وتیار در  174ها و شاول کتابخانه بر اسار سیاهه وارسی ویژگی 6های وب پایه در هندوستانم اپک

شتر های وطرد بررسی رت ه وتطسن را دریافت کردند. بیگرفت. تنها نییی از اپک وقطله کلی وطرد بررسی قرار

ها در جستجطی یکرارچه و استفاده از اصطالحناوه در جستجط ضتیف ارزیابی شدند )ودوسدان و اپک

( پنج وتیار اساسی برای انتخاب ابزار کشف ون ع وناسگ را وترفی کرده که 2012)3(. هاس 2011م 2اگراوال

. وسائل فنی است. 5. کاربردپذیریم و 4. گستره و وحتطام 3. هزینهم 2. هدف ابزارم 1ر پنج وقطله کلی د

با استفاده از پرسشناوهم ویزان استفاده  "5استفاده از اپک در کتابخانه دانشگاه شناواالی"( در 2012) 4تانسکطدی

 شجطیان تحصیالت تکییلی از اپک راکاربران وختلف وانند اعضای هیئت علیی و وحققان پژوهشی و دان

را  وندی و غیرههای وختلف اپک وانند فراوانی استفادهم هدفم سطح رضایتوطرد پرسش قرار داد و جن ه

 بررسی نیطد.

( تغییرات 2011( و یانگ و هافین )2010( در اداوه دو پژوهش یانگ و وانگر )2012هافین و یانگ )

ها نشان سال وجددا بررسی کردند. یافته 2ه اوریکا و کانادا را بتد از اپک ایاالت وتحد 260حاصل شده در 

درصد رسیده است.  29درصد به  16داد که پ  از گذر دو سالم ویزان استفاده از ابزارهای کشف ون ع از 

اطد  اندم هیچنان اپکهایی که از ابزارهای کشف ون ع در وب سایت اطد بهره گرفتهدرصد از کتابخانه 96

ای واحد برای جستجط در تیاوی ونابع اند. ابزارهای کشف ون ع به هدف اطد که دریچها حفظ کردهر

 ( کاربردپذیری نظام وب پایه کشف ون ع را در کتابخانه2012) 6اند. کاوئطک تر شدهاطالعاتی استم نزدیک

ق با رابن کاربر جدید تطاب به انجام رساند. شطاهد نشانگر شن است که کاربران به سرعت 7دانشگاهی تطلین

 اند. یافته
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رت اند. هر دو فهرست به صط( فهرست نسل جدید را با اپک کتابخانه وقایسه کرده2012) 1هسل و فرانسن

هیزوان در کتابخانه دانشگاه وینیسطتا فتال بطده است. نتایج نشان داد که هیچنان بتد از یک سالم استفاده از 

داران( در ان و کتاباپک به شکل قابل تطجهی باالست. رفتار انطاع کاربران )اعضای هیات علییم دانشجطی

 استفاده از این دو فهرست با یکدیگر وتفاوت بطده است. 

های های دانشگاه( با هدف وقایسه ابزارهای کشف ون ع در کتابخانه2014) 2رودریگط بریطو و هیکارانش

 کشطر بطد و هایی ویان ابزارها در دوها نشانگر تفاوتاند. یافتهابزار پردااته 8پرتغال و اسرانیا به بررسی 

ر ونابع( با ها )وقاالت و سایکارکرد ابزارها در کشطر اسرانیا در وضتیت بهتری قرار داشت. تلفیق سایر نیایه

های فهرست کتابخانه که تحت رابن کاربری واحدی ارائه شطد بر کارایی ابزارهای کشف ون ع در کتابخانه

 شطد.ویها افزوده دانشگاهی افزوده و هر روزه بر کیفیت شن

و  2های ورت ن با وب های نسل جدیدم به وترفی دو دسته قابلیت( با هدف ارزیابی اپک2018) 3گطپتا

م قابلیت دریافت 4ایهایی چطن ناوبری چهریزهپردااته و شش اپک را ارزیابی کرده است. قابلیت 3وب 

با نرم  وتناییم قابلیت تطابقهام ابر برچسگم فهرست وندرجاتم کاوش بازاطردم پاالیش بر اسار برچسگ

های وترفی شده هاست. تتداد قابلیتاز جیله این قابلیت  (Zotero) افزارهای ودیریت استنادها وانند زوترو

 کند. ها به جز یک وطرد را ارائه ویها تیاوی قابلیتدر این پژوهش وحدود است. تنها یکی از اپک

 استنتاج از مرور پیشینه

 های داالیم که ش اهتهای پیشین به ویژه پژوهشفاوت پژوهش حاضر با پژوهشدر این بخش بر ت

 بیشتری با این پژوهش دارندم تیرکز شده است. 

(م 1384ها به انجام رسیده است )وانند زوراقی )هایی در ایران با وحطریت ارزیابی اپکاگر چه پژوهش

(م کشاورزو اطش 1385سازم فتاحی و داورپناه ) (م زره1389(م نطروزی و نتیتی )1385پهلط و زواقی )فرج

( و ..(  اوا 1393) میحافظ رطریعل و  نشاط ؛ یارس یوحید(م 1379(م بیرانطند و شریف وقدم )1393وشربم )

م های استنفطردم هارواردهای جهانم از جیله ده اپک دانشگاهها در سطح دانشگاهبا تطجه به پیشرفت اپک

های جستجطم ورور و نیایش در پژوهش حاضر وطرد تطجه قرار گرفته استخراج قابلیتبروکلی و ... که در 

 رسد. های جدید ضروری به نظر ویهای بیشتر با نظر به قابلیتاستم نیاز به پژوهش
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تری از بندی واقتیها رت هها نیز برای ارزیابی اپکها و کشف اهییت هر یک از شنوزن دادن به قابلیت

ها دارای دست اطاهد داد که در این پژوهش به انجام رسیده است. از نظر وتخصصانم برای قابلیت ها بهاپک

ها اهییت های رابن کاربر اپکها و قابلیتاهییت بیشتری هستند و کشف این اهییت در تحلیل ویژگی

 یابد.  وی

پهلط و ته و در فرج( تنها دو اپک نطسا و پارر ش راش ودنظر قرار گرف1384در پژوهش زوارقی )

اند. در پژوهش حاضرم تیاوی عدد بطده 6های ایرانی که در شن بازه زوانیم ( تیاوی وب اپک1385زوارقی )

های دانشگاهی ایران در دو دسته تجاری و طراحی شده وطرد های وطجطد وطرد استفاده در کتابخانهاپک

های ایرانی را ( از شن جهت که تیاوی وب اپک1385پهلط و زوارقی )بررسی قرار گرفته است. پژوهش فرج

در نظر گرفته است بیشترین ش اهت را با پژوهش حاضر دارد. اوا وتیارهای وطرد استفاده در پژوهش حاضر 

های برتر جهان اههای دانشگاندم با استفاده از شطاهد عینی یتنی اپک کتابخانهروند وتفاوتی در استخراج داشته

ای نشده باشد ها اشارههای جدید که ویکن است در وتطن به شنبه این ترتیگ بخشی از قابلیت اند.تکییل شده

ها استفاده شده است نیز استخراج شد. هیچنین وتخصصان در باب اهییت و وزن اوا در عیل در طراحی اپک

ای ارزیابی و روزشودی ( از نظر وتیاره1385پهلط و زوارقی )اند و لذا پژوهش حاضر با فرجها نظر دادهشن

 های وطرد ارزیابی وتفاوت است. ها و هیچنین  اپکشن

های داالی از ابزار سیاهه وارسی استفاده شده استم لذا در پژوهش حاضر نیز از این در تیاوی پژوهش

ز وتطن اها برای استخراج وتیارهای ارزیابی ابزار به ونظطر ارزیابی استفاده اطاهد شد. در بیشتر این پژوهش

 وتشکل یوارس اههیس از استفاده با( 1389(. نطروزی )1393اند )وانند نطروزی و وتظهریمونتشر شده بهره برده

 ایکتابخانه یافزارهانرم یبیاارز یبرا اطد پژوهش ابتاد یابیارز و ییشناسا میبررس سنجشم یبرا اریوت 84 از

وتیارهای سیاهه وارسی نطروزی و  . پرداات اطالعات یابیباز در هینیا و نطسا ش راشم پارر وب تحت

( است. در واقع ارزیابی در نطروزی و نتیتی 1389تر از دوالنی و فرهادپطر )تر و جزئی( کاول1389نتیتی )

( انجام 1389تری نس ت به دوالنی و فرهادپطر )( در جاوته پژوهشی وحدودتر و با سیاهه وارسی وفصل1389)

افزار پارر ش راشم نیایه و نطسا ودنظر بطده ( ارزیابی نرم1389ژوهش نطروزی و نتیتی )گرفته است. در پ

 است.

اسار  های وب بنیاد برهای نیایشی و رابن کاربری در اپک( به ارائه الگطیی برای ویژگی1384زوارقی )

( نیز وطرد 1385پهلط و زوارقی )های وطجطد جهانی و نظرات صاحگ نظران پرداات که در فرجوالک

( با استفاده از ابزار پرسشناوه به 1383الحطائجی )استفاده بطده است. تاجطرم داودزادهم سالستانیم حری و باب

پردااتند.  ایافزارهای کتابخانههای نرمبررسی  پژوهش اطد با هدف دستیابی به ویزان استفاده از قابلیت

ابی ش راش را ارزیافزار نطسام کاوش و پاررشدهم سه نرم(م با تطجه به وتیارهای تنظیم 1379وطسطی چلک )

 . نطیسی را وطرد ارزیابی قرار داده استای جهت انجام فرایند فهرستافزارهای کتابخانهشل نرمو وضتیت ایده
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اند از سیاهه وارسی به ونظطر ها تیرکز داشتههایی که بر ارزیابی اپکدر اارج از کشطر نیز پژوهش

های دانشگاهی و یا ابزارهای های کتابخانهها در اپکای از پژوهشاند. دستهها بهره بردهادهگردشوری د

؛ دای 2008؛ وی و ونگم 1997های دانشگاهی اجرا شده )وانند پارکمکشف ون ع وطرد استفاده در کتابخانه

؛ هافین و 2011راوالم ؛ ودوسدان و اگ2011؛ یانگ و هافینم 2010؛ یانگ و وانگرم 2009النگ و لی لیطم 

( و در برای دیگر )وانند وحیطدم 2014؛ رودریگط بریطو و هیکارانشم 2012؛ هسل و فرانسنم 2012یانگم 

ای وطرح و یا وطجطدم بدون تاکید بر دانشگاهی بطدن یا ن طدن های کتابخانه(  اپک2018و گطپتام  2008

 . هام ارزیابی شده استشن

ها و های اارجی وتفاوت و نس تی وتکطر بین تتداد اپکدر انطاع پژوهش تتداد وتیارهای ارزیابی

( و 2011ابزارهای کشف ون ع وطرد بررسی و تتداد وتیارها برقرار است؛ به ططری که در یانگ و هافین )

های اارجی اپک ودنظر بطده است. در هیچ یک از پژوهش 260وتیار در  12( تتداد 2012هافین و یانگ )

ن ها تطسدهی قابلیتهای برتر جهان و هیچنین وزنهای طراحی شده دانشگاهوشاهده وستقیم اپک از روش

 وتخصصان استفاده نشده است.

وده شده است. ها افزهای جدیدی به اپکتطان گفت با تطجه به تغییرات فناوریم قابلیتبه ططر کلی وی

ان های دانشگاهی ایرهای کتابخانهیاوی اپکدر پژوهش حاضر وتیارهای بیشتری ودنظر قرار گرفت و ت

ها نیز بررسی شد. این های تجاری و طراحی شده تطسن دانشگاهارزیابی شد. هیچنین تفاوت ویان اپک

ها های فارسی انجام شده در حطزه رابن کاربر اپکهام تفاوت پژوهش حاضر را با سایر پژوهشویژگی

 سازد.ششکار وی

 روش پژوهش 

پژوهش از نظر نطع کاربردی بطده که به دو  روش پییایشی و ارزیابانه انجام گرفته است. از روش این 

گردشوری  ها استفاده شد. ابزارپییایش در پاسخ به پرسش نخست و از روش ارزیابانه در پاسخ به سایر پرسش

ده و هیچنین وشاهده ده های اپک است که به دو روش وطالته وتطن ونتشر شها سیاهه وارسی قابلیتداده

های این سیاهه (  استخراج شد. قابلیتworld catو وردکت )1سایت برتر کتابخانه دانشگاهی جهانوب

تایی لیکرتم در ااتیار وتخصصان  5ای در طیف دهیم ابتدا به شکل پرسشناوهوارسی به ونظطر تایید و وزن

دار وزن ها وحاس ه و سیاهه وارسیم ویانگین وزن قابلیتدهیحطزه رابن کاربر قرار گرفت. پ  از تایید و وزن

_______________________________________________________________ 
1  http://www.webometrics.info/en/world  این وبسایت به این دلیل انتخاب شده است که از شن به عنطان

 طل اند و وطرد قهای جهان در شن شودهالیللی بطده و تیام دانشگاهاستفاده شده استم بینون ع وتت ر در چند پژوهش 

 .کندوزارت علطم بطده و اطد وزارت علطم به شوارهای این وب سایت استناد وی

http://www.webometrics.info/en/world
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 های دوم تا پنجم وطرد استفاده قرار گرفت.نهایی به ونظطر پاسخ به پرسش

در این پژوهش دو جاوته شواری حضطر دارند؛ جاوته شواری نخست پژوهش شاول وتخصصان حطزه 

وتخصص در این زوینه حداقل یک کار  رابن کاربر است. والک تخصص در حطزه رابن کاربر شن است که

تن از وتخصصان این  10ناوه یا وقاله علیی پژوهشی به انجام رسانده باشد. تتداد پژوهشی جدی وانند پایان

های ایران وطرد استفاده های دانشگاهحطزه به صطرت هدفیند انتخاب شد. جاوته شواری دوم را تیاوی اپک

 دهد. در اینهای تحت پطشش وزارت علطمم تحقیقات و فناوری تشکیل ویهای ورکزی دانشگاهدر کتابخانه

های شناسایی شده وطرد بررسی قرار گرفت. ونظطر گیری صطرت نگرفته است و تیاوی اپکپژوهش نیطنه

های دولتی تحت نظارت وزارت علطمم تحقیقات و فناوری های دانشگاههای دانشگاهی تیام اپکاز اپک

های دولتی ایران با ورود به سایت وزارت علطمم تحقیقات باشد. سیاهه دانشگاهدانشگاه وی 137است که شاول 

ها از دو نطع اپک طراحی شده و یا تجاری )تهیه شده تطسن . این دانشگاه1و فناوری قابل دسترر است

. ش رسا 1 ن شرح است:اپک شناسایی شده به ای 10نیایند. در نهایت شرکت تطلید کننده نرم افزار( استفاده وی

ش که سییر   .3وتتلق به شرکت پیام وشرق )تجاری(م  2.0. ثنا 2وتتلق به شرکت پارر ش راش  )تجاری(م 

م تجاری(). ساوانه جاوع کتابداری و ین سافت وتتلق به شرکت و ین سافت 4م )تجاری(وتتلق به شرکت نطسا 

اتطواسیطن کتابخانه وتتلق به شرکت جهان  .6)تجاری(م  نرم افزار ودیریت کتابخانه و کتابداری پاسارگاد. 5

 ریز پندم اریکتاب افزارنرم. 8م )تجاری(. کتابخانه دیجیتال پروان وتتلق به شرکت پروان پژوه 7م )تجاری(گستر 

. اپک طراحی شده تطسن دانشگاه فردوسی وشهد )طراحی شده 9)تجاری(م  "دانش نشر گاهیپا" وجیطعه

. اپک طراحی شده تطسن دانشگاه تهران )طراحی شده تطسن دانشگاه(. از شن جایی 10و تطسن دانشگاه( 

اپک در دو دسته  9که اوکان دسترسی به اپک جهان گستر فراهم نشد و نیاز به نام کاربری بطد لذا در نهایت 

 تجاری و طراحی شده وطرد وطالته قرار گرفت.

ها وارد شد. برای هر یک از قابلیت Excelی در نرم افزار های نهایهام قابلیتدر ورحله گردشوری داده

 در نظر گرفته شد.  0و در صطرت ن طد عدد  1در صطرت وجطد عدد 

ها بر اسار وطالته وتطن گردشوری شد و به ونظطر تایید رواییم سیاهه وارسی تهیه شده در ااتیار قابلیت

طد. یت ودرر قرار گرفت تا روایی وحتطایی شن تایید ششناسی دانشگاه ترباساتید گروه علم اطالعات و دانش

تن از وتخصصان حطزه علم اطالعات و  10هیچنین عالوه بر نظر اعضای گروهم این سیاهه در ااتیار 

اند قرار گرفت تا ضین تایید اند و در دسترر بطدهشناسی که در زوینه پژوهشم تخصص داشتهدانش

ها نیز اقدام نیایند. در هیین ورحله نظرات اصالحی نیز وزن هر یک از شن های استخراج شده به تتیینقابلیت

 تطان انتظار داشت که سیاهه وارسی نهایی از روایی وطلطبی براطردار باشد.دریافت گردید. به این ترتیگ وی

_______________________________________________________________ 
1 www.msrt.ir 
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ن سهای جستجط در سه اپک به صطرت تصادفی تطهای به دست شودهم قابلیتبه ونظطر تاوین پایایی داده

ها تطان دادهوحاس ه شدم وی 87.6ارزیاب دوم کدگذاری شد. از شن جایی که درصد تطافق نظر دو ارزیاب 

 را از پایایی وناس ی براطردار دانست.

 ها و تحلیلارائه یافته

 های ایران از نظر وتخصصان چگطنه است؟های دانشگاههای اپکپرسش اول: وزن هر یک از قابلیت

برتر  هایهای دانشگاههای دانشگاهی از وطالته وتطن و وشاهده اپکهای اپکاج قابلیتبه ونظطر استخر

ها و هام برای تتیین وزن هر یک از شن( استفاده شد. پ  از استخراج قابلیتworld catجهان و وردکت )

صان قرار گرفت. تن از وتخص 10ها در ااتیار های شناسایی شده از دید وتخصصانم این قابلیتتایید قابلیت

(م % 3.30قابلیتم  4(م ورور )% 22.31قابلیتم  27های استخراج شده در چهار وقطله شاول جستجط )قابلیت

( % 22.31قابلیتم  27) 1ها )وحدودسازی به نطع ودرک(( و سایر قابلیت% 52.06قابلیتم  63نیایش )

 بندی شد. دسته

های وقطله درصد از قابلیت % 85.18های نیایش و قابلیت از % 95.23های جستجط و ورورم قابلیت % 100

ز ها اتطان استن اط کرد که این قابلیتدارند. وی 7سازی به نطع ودرک( وزنی بیشتر از ها )وحدودسایر قابلیت

م جستجطی هشرفتیپ یجستجطهای وقطله جستجطم نظر وتخصصان نیز اهییت قابل تطجهی دارند. در قابلیت

ط در نطیسندهم جستجط در وطضطع و جستجطی ع ارتی وطرد تایید تیاوی وتخصصان بطده است سادهم جستج

ها و جستجط درصدی باشد وشاهده نشد. جستجط در روزناوه 100در سه وقطله دیگرم قابلیتی که وطرد تایید 

خصصان دریافت ها کیترین وزن را از نظر وت( در وقطله سایر وحدودیت5.6در ونابع ا ری با وزن وشابهی )

دار ها وطرد تطجه بطده و فراوانی وزنهای دوم تا پنجم پژوهشم وزن قابلیتاند. در تتیین پاسخ پرسشکرده

  بندی بر شن اسار نیز انجام شده است.و رت ه

 است؟ چگطنه جستجط یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضتپرسش دوم: 

( وتتلق به اپک طراحی 17هام بیشترین فراوانی )یتنی های جستجط وطجطد در اپکاز نظر فراوانی قابلیت

قابلیت جستجط  26باشد. به ططر کلی از ویان شده دانشگاه فردوسی وشهد و اپک تجاری پارر ش راش وی

 لق به و ین سافت( است. )وتت 8)وتتلق به اپک دانشگاه فردوسی( وکیترین فراوانی  17بیشترین فراوانی 

هام جستجطی پیشرفتهم جستجطی سادهم جستجط در های جستجط از نظر وتخصصترین قابلیتوهم

ها؛ شاول وطرد شن 7قابلیت جستجط تنها  27نطیسندهم جستجط در وطضطع و جستجطی ع ارتی است. از ویان 

_______________________________________________________________ 
 یوحتطا به اشدب داشته یفن جن ه که شن از شیب شده ییشناسا یهاتیقابل از یبخش وتخصصان از تن دو نظر اسار بر  1

ها در بخش از شن جایی که این قابلیت .است ورت ن یدانشگاه یهاکتابخانه در جستجط قابل یاطالعات ونابع و وطجطد

ها قرار بندی وجزایی به نام سایر قابلیتها حذف نشدند و در دستهقابل تطجهی از ونابع وشاهده شد از وجیطعه قابلیت

 گرفتند.
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جستجط در  مجستجطی سادهم فتهجستجطی پیشرم دکیه ق لی و بتدی و شارین صفحات نتایج جستجط شده

درصدی در تیاوی  100؛ به صطرت جستجط در نطیسندهم جستجط در وطضطع م جستجط بر اسار تاریخمعنطان

ها و وزن تتیین شده تطسن وتخصصانم های تجاری و طراحی شده وجطد دارد. بین وجطد این قابلیتاپک

یشتر ها نیز بز نظر وتخصصان دارندم ویزان حضطر شنرابطه وجطد دارد؛ به این وتنا که هر چه وزن بیشتری ا

اوکان نطشتن پرر و جطی دلخطاه م وحدودسازی براسار زوان به روزرسانیها؛ شاول وطرد از قابلیت 5است. 

(Boolean Custom Search)یا  نیایش وثالم جستجط بر اسار فرم /ژانرم جستجط با سطاالت پرسشی م

شطد. تنها قابلیت های تجاری و طراحی شده وشاهده نیییک از اپک ؛ در هیچالگط در جت ه جستجط

 ها وشاهده شدم جستجطی ع ارتی است.دارد و در نییی از اپک 10جستجطی وهیی که وزن 
 های جستجو بر اساس فراوانی و فراوانی وزن دارهای دانشگاهی در قابلیتبندی اپک.  رتبه1جدول 

وه
گر

 

درصد  فراوانی هااپک

 فراوانی

فراوانی 

 داروزن

درصد 

فراوانی وزن 

 دار

رت ه بر 

اسار 

 فراوانی

رت ه بر اسار 

فراوانی 

 داروزن

 هابر اسار تیاوی اپک

رت ه بر اسار 

 فراوانی

رت ه بر اسار 

 دارفراوانی وزن

ک
اپ

ری
جا
ی ت

ها
 

 1 1 1 1 64.98 160 62.96 17 پارر ش راش

 8 5 5 4  42.32 104.2  40.74 11 پروان پژوه

 2 2 2 2 63.36 156 59.25 16 پیام وشرق

 4 2 3 2  56.37 138.8 59.25 16 پاسارگاد

 9 6 6 5  30.62 75.4  29.62 8 و ین سافت

 7 4 4 3  48.41 119.2  48.14 13 سییر 

 5 4 2 3 50.04 123.2 48.1 13 کتابیار پند

 - - - - - 876.8 348 94 جیع

ک
اپ

ده
 ش
حی

طرا
ی 
ها

 

 3 1 1 1  59.95 147.6  62.96 17 دانشگاه فردوسی

 6 3 3 2  48.65 119.8  51.85 14 دانشگاه تهران

 - - - - - 267.4 114.8 31 جیع

 
 - - - - - 1144.2 462.87 125 جیع کل

( وشاهده 17های جستجطم در دانشگاه فردوسی وشهد و پارر ش راش ) هر دو بیشترین فراوانی قابلیت

بندی باشدم نرم افزار پارر ش راش از نظر دار والک رت هشطد این در حالی است که اگر فراوانی وزنوی

 های جستجط در رت ه نخست قرار دارد و پ  از شن نرم افزارهای پیام وشرقم و سر  دانشگاه فردوسیقابلیت
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 وشهد است. کیترین فراوانی و فراوانی وزن دار را نیز و ین سافت دارا است. 

 است؟ چگطنه ورور یهاتیقابل نظر های ایران ازدانشگاه یهااپک تیوضتپرسش سطم: 

های طراحی های ورور در اپکهای تجاری ضتیف و حضطر قابلیتهای ورور در اپکحضطر قابلیت

درصد  50های ایران ضتیف و بسیار کیتر از های ورور در اپک های دانشگاهشده صفر است. حضطر قابلیت

ها تتیین تیام شن برای 7های ورور را تایید و وزنی بیشتر از است. این در حالیست که وتخصصانم قابلیت

 اند.نیطده
 وزن دارهای مرور بر اساس فراوانی و فراوانی های دانشگاهی در قابلیتبندی اپک. رتبه2جدول 

 یفراوان هااپک گروه
 درصد

 یفراوان

 یفراوان

 وزن

 دار

 درصد

 یفراوان

 دار وزن

 رب رت ه

 اسار

 یفراوان

 بر رت ه

 اسار

 یفراوان

 داروزن

 هابر اسار تیاوی اپک

 رب رت ه

 اسار

 یفراوان

 راسا بر رت ه

 یفراوان

 داروزن

ک
اپ

ها
 ی

جار
ت

 ی

 1 1 1 1  46.34 15.2  50 2 ش راش پارر

 - - - -  0 0  0 0 پژوه پروان

 - - - -  0 0  0 0 وشرق امیپ

 - - - -  0 0  0 0 پاسارگاد

 - - - -  0 0  0 0 سافت نیو 

 2 2 2 2  24.39 8  25 1 یر یس

 - - - -  0 0  0 0 کتابیار پند

 - - - - - 23.2 75 3 جیع
ک

اپ
ها

 ی

اح
طر

 ی
ده
ش

 
 - - - -  0 0  0 0 یفردوس دانشگاه

 - _ - -  0 0  0 0 تهران دانشگاه

 - - - - 0 0  0  0 جیع

 - - - - - 23.2 - 3 کل جیع 

فراوانی  4)از  2سازد بیشترین فراوانی ورور در اپک پارر ش راش با فراوانی وشخص وی 2جدول 

ه اول ها رت تجاری و کل اپکشطد. این اپک در فراوانی و فراوانی وزن دار در دسته وطرد انتظار( وشاهده وی

ه شطد. برای شن دستهای طراحی شده والحظه نییهای ورور در هیچ یک از اپکرا کسگ کرده است. قابلیت

ای ورور های تخصیص نیافته است. ن طد قابلیتها صفر شدهم رت هدار شنها که فراوانی و فراوانی وزناز اپک

های ورور را اپک هیچ یک از قابلیت 7اپک وطرد بررسی  9ت. از اپک از دسته تجاری نیز روشن اس  5در 

 های ورور را ندارند.های ایران هیچیک از قابلیتهای دانشگاهدرصد اپک 77.7ندارند. به ع ارتی 
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 چه نه نمایچ یهاویقا ل نظر های ایران ازدانشگگهاه یهااپک ویوضگگ پر گگچ چسار : 

 ا و؟

قابلیت(   23های نیایش در اپک سییر  )بیشترین فراوانی قابلیتقابلیت نیایش  63از ویان 

ه هام بکدام از قابلیتقابلیت نیایش است. هیچ 2وکیترین فراوانی وربطط به اپک و ین سافت با تنها 

وطرد از  14های تجاری و طراحی شده رعایت نشده و درصدی در تیاوی اپک 100صطرت 

 خیتار اسار بر سازیورتگ مشده جستجط ودرک یبرا "دیار وحل" ارائهها؛ شاول قابلیت

 مدیجد به میقد از یسازوجیطعه  خیتار اسار بر  سازیورتگم میقد به دیجد از یسازوجیطعه

 م (وجیطعه در وطجطد سفارشم دست در نمیشنال) ون ع به یدسترس نحطه اسار بر یوحدودساز

م صدا روتف اسار بر شیپاالیم بتد سه اءیاش فروت اسار بر شیپاالم ژانر/فرم اسار بر شیپاال

 رب شیپاالم کروفرمیو فروت  اسار بر شیپاالم  (datasets) داده وجیطعه فروت اسار بر شیپاال

 در دهش یابیباز رکطرد شینیام  دادیرو/کنفران  اسار بر شیپاالیم قیوطس نت فروت  اسار

 بر) شده یابیازب رکطرد اسار بر کاربر به کتابخانه نیترکینزد شینیام کاربران ریسا هایفهرست

یچ یک ؛ در هوطضطع هیان با ییرکطردها به طندیپم (کننده جستجط فرد ییایجغراف اطالعات اسار

 شطد.های تجاری و طراحی شده وشاهده نییاز اپک
 فراوانی وزن دارهای نمایش بر اساس فراوانی و های دانشگاهی در قابلیتبندی اپک. رتبه3جدول 

 یفراوان ها اپک گروه
 درصد

 یفراوان

 وزن یفراوان

 دار

 درصد

 یفراوان

 دار وزن

 رب رت ه

 اسار

 یفراوان

 بر رت ه

 اسار

 یفراوان

 داروزن

 هابر اسار تیاوی اپک

 رب رت ه

 اسار

 یفراوان

 راسا بر رت ه

 یفراوان

 داروزن
ک

اپ
ها

 ی
جار

ت
 ی

 3 2 3 2 36.57 192.6 34.92 22 ش راش پارر

 5 4 5 4 30.99 163.2 30.15 19 پژوه پروان

 4 3 4 3 33.19 174.8 33.33 21 وشرق امیپ

 2 2 2 2 37.56 197.8 34.92 22 پاسارگاد

 9 8 7 6 3.49 18.4 3.17 2 سافت نیو 

 1 1 1 1 38.36 202 36.5 23 یر یس

 8 7 6 5 16.6 87.6 15.87 10 کتابیار پند

 - - - - - 1036.4 - 119 جیع

ا پ ک ها ط ی را ح ش ی  ده

 6 5 1 1 25.10 132.2 23.8 15 یفردوس دانشگاه
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 7 6 2 2 20.55 108.2 19.04 12 تهران دانشگاه

 - - - - - 240.4 - 27 جیع

 - - - - - 1276.8 - 146 کل جیع 

شده از وضتیت های طراحی های تجاری به نس ت اپکسازد که اپکوشخص وی 3جدول  

در فراوانی و فراوانی وزن دار گروه اطد  1بهتری براطردارند. سییر  از دسته تجاری با حفظ رت ه 

ها رت ه نخست را کسگ کرده است.  پاسارگاد نیز با حفظ رت ه بر اسار فراوانی و و گروه کل اپک

. اندوزن دار کسگ کرده های دومم و پارر ش راش رت ه سطم را در فراوانیدار رت هفراوانی وزن

 قابلیت( است. 23قابلیت( و بیشترین در سییر  ) 2کیترین فراوانی در و ین سافت )

 یهاویقا لها ) گگایر قا لیو نظر های ایران ازدانشگگهاه یهااپک ویوضگگ پر گگچ پم: : 

 ا و؟ چه نهمحدود ازی  ه ن ع مدرک( 

( وتتلق به 14هام بیشترین فراوانی )یتنی های رعایت شده در اپکاز نظر فراوانی سایر قابلیت

ر اطد ها را در رابن کاربباشد. اپک و ین سافت هیچ یک از سایر قابلیتاپک تجاری سییر  وی

های وحدودسازی به نطع های وطرد بررسی دارای تیاوی قابلیتلحاظ نکرده است. هیچ یک از اپک

 یجستجط میجستجط در انتشارات دولت درصد( شاول22.22قابلیت ) 27قابلیت از  6ودرک نیستند. 

بر  شیپاال میجستجط در ونابع ا ر مییایجغراف یهاجستجط در داده لممیف یم جستجط"ید  یس"

ای هدر هیچ کدام از اپک و ...(؛ نیودال نکمیجستجطشده )وانند اسررل یاطالعات گاهیاسار پا

 های ایران وجطد ندارد. دانشگاه
ها )محدودسازی به نوع مدرک( بر اساس فراوانی و های دانشگاهی در سایر قابلیتبندی اپک. رتبه4جدول 

 دارفراوانی وزن

درصد  فراوانی هااپک گروه

 فراوانی

فراوانی 

وزن 

 دار

درصد 

فراوانی 

 وزن دار

رت ه بر 

اسار 

 فراوانی

رت ه بر 

اسار 

فراوانی 

 داروزن

 هابر اسار تیاوی اپک

 رت ه بر

اسار 

 فراوانی

رت ه بر اسار 

فراوانی 

 داروزن

ک
اپ

ی
جار

ی ت
ها

 

 1 2 1 2 51.86 116.6 48.14 13 پارر ش راش

 6 3 5 3 24.02 54 22.22 6 پروان پژوه

 2 2 2 2 50.53 113.6 48.14 13 پیام وشرق

 8 4 6 4 14.76 33.2 14.81 4 پاسارگاد
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 - - - - 0 0 0 0 و ین سافت

 3 1 3 1 50.17 112.8 51.85 14 سییر 

 4 3 4 3 24.8 55.8 22.2 6 کتابیار پند

 - - - - - 430.2 - 50 جیع

ک
اپ

ده
 ش
حی

طرا
ی 
ها

 

 7 4 3 2 16.99 18.2 14.81 4 دانشگاه فردوسی

 6 دانشگاه تهران

 

22.22 

 

40 

 

24.1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

 

 - - - - - 114 - 16 جیع

 - - - - - 544.2 - 66 جیع کل 

های درصد  فراوانی را در قابلیت 51.85سازد که اپک تجاری سییر  وشخص وی 4جدول 

دار وحدودسازی به نطع ودرک دارا است. اپک تجاری پارر ش راش نیز بیشترین فراوانی وزن

های ها را دارد. و ین سافت با عدم رعایت قابلیتگروه اطد و فراوانی وزن دار کل اپک

وحدودسازی به نطع ودرک شارین رت ه را در فراوانی و فراوانی وزن دار کسگ نیطده است.  رت ه 

 است.  2ها پیام وشرق در تیام جایگاه

دار رت ه سطم را دارد. هاستم در فراوانی وزنفراوانی گروه اطد و کل اپک 1سییر  که رت ه 

 ها ترسیم شده است. در برایک از وقطلههای کسگ شده در هر یبرای وقایسه بهتر رت ه  5جدول 

ای برای های ق ل عالوت ان تیره قرار گرفت و رت هها فراوانی صفر است که در جدولاز قابلیت

ها در یک نیای کلی ودنظر است و هیچنین ها لحاظ نشد. از شن جایی که وقایسه ویان اپکشن

قطلهم شارین اند نیز در هیان وفاقد قابلیت بطده هایی کهاوکان وحاس ه ویانگین رت هم شن دسته از اپک

 م های پارر ش راش و سییرهای ورور به جز اپکاند؛ به ططر وثال در قابلیترت ه را دریافت کرده

در نظر گرفته  3ها رت ه اند لذا پ  از رت ه اول و دوم برای هیه شنها بطدهها فاقد قابلیتسایر اپک

 شد.

 

 

 
 هاهای جستجو، مرور، نمایش و سایر قابلیتهای کسب شده در هر یک از مقولهرتبه کرد. درهم5جدول 

 ویانگین رت ه هاسایر قابلیت نیایش ورور جستجط هااپک

ت ه
ر

بر   ر
ا

ر 
ا

ان
وی

گی ن  ت ه
ر

ف 
(

اوا
ر

ی(
ن

ت ه 
ر

بر   ر
ا

ر
ا

 

ان 
وی

گی ن  ت ه
ر

ف 
(

اوا
ر

ی 
ن وز دان ر(
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نی
اوا
 فر
ر
سا
ر ا
ه ب
رت 

 

زن
ی و

وان
فرا
ر 

سا
ر ا
ب

دار
 

نی
اوا
 فر
ر
سا
ر ا
ب

ی  
وان
فرا
ر 

سا
ر ا
ب

زن
و

دار
 

نی
اوا
 فر
ر
سا
ر ا
ب

ی  
وان
فرا
ر 

سا
ر ا
ب

زن
و

دار
 

نی
اوا
 فر
ر
سا
ر ا
ب

ی  
وان
فرا
ر 

سا
ر ا
ب

زن
و

دار
 

نی
اوا
 فر
ر
سا
ر ا
ب

زن 
ی و

وان
فرا
ر 

سا
ر ا
ب

دار
 

 1 1 1.5 1.5 1 2 3 2 1 1 1 1 پارر ش راش

 8 6 5.5 3.75 6 3 5 4 3 3 8 5 پروان پژوه

 2 3 2.75 2.5 2 2 4 3 3 3 2 2 پیام وشرق

 4 4 4.25 2.75 8 4 2 2 3 3 4 2 پاسارگاد

 9 8 6.5 5.5 5 5 9 8 3 3 9 6 و ین سافت

 3 2 3.25 2 3 1 1 1 2 2 7 4 سییر 

 6 7 5 4.25 4 3 8 7 3 3 5 4 کتابیار پند

 5 5 4.75 3.25 7 4 6 5 3 3 3 1 دانشگاه فردوسی

 7 6 5.25 3.75 5 3 7 6 3 3 6 3 دانشگاه تهران

کرد در فراوانی و فراوانی وزن دارم رت ه نخست را در درهم 1.5پارر ش راش با کسگ ویانگین رت ه 

ا سه را ها نیز رت ه یک تهای کسگ شده به اطد ااتصاد داده است. این اپک در تفکیک سایر وقطلهرت ه

فراوانی و پیام وشرق رت ه دوم را در فراوانی کسگ نیطده است. پ  از پارر ش راشم سییر  رت ه دوم را در 

وزن دار کسگ نیطده است. رت ه سطم هم به پیام وشرق بر اسار فراوانی و سییر  بر اسار فراوانی وزن دار 

 ها شارین رت ه را کسگ کرده است. تتلق گرفته است. و ین سافت در تیام وقطله

های وختلف در فراوانی و فراوانی وزن دار از این هی یک )جایگاه نخست( وقطلدر حالی که تتداد رت ه

 1رت ه اول(م فردوسی وشهد ) دارای  3رت ه اول(م سییر  )دارای  5قرار بطده است: پارر ش راش )دارای 

ای را کسگ نیطده است. پیام وشرق در هیچ وقطله 1ها پارر ش راش رت ه کرد وقطلهرت ه اول(م در درهم

ها جایگاه اطبی دارد )رت ه دوم بر اسار فراوانی وزن دار و م اوا در درهم کرد اپکرا کسگ ننیطده 1رت ه 

ارد های تکراری کیتری وجطد ددارم رت هبندی بر اسار فراوانی وزنرت ه سطم بر اسار فراوانی(. در رت ه

تکراری  هایها رت هطلهها در تیام وقبندی بر اسار فراوانی اپک)تنها در ورور(. این در حالی است که در رت ه

 ندار نس ت به فراوانی این است که با تطجه به وزبندی بر اسار فراوانی وزنوجطد دارد . یکی از وزایای رت ه

های رت ه کردهای تکراری را کاهش داده و نتیجه ارزیابی دارای دقت بیشتری است. در درهمهام رت هقابلیت

ای ههای تجاری بسیار بهتر از اپکهام اپکورورم نیایش و سایر قابلیتکسگ شده در چهار وقطله جستجطم 

ه اند. از سطیی در بین سهای طراحی شده رت ه پنجم به بتد را کسگ کردهاند؛ اپکطراحی شده ظاهر شده

اپک طراحی شده وطرد بررسی در پژوهش در اکثر وطارد اپک دانشگاه فردوسی وشهد بهتر طراحی شده 
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 است. 

 گیریجهنتی

ا )بر هها در چهار وقطله جستجطم ورورم نیایش و سایر قابلیتبه ططر کلی بر اسار ویانگین رت ه اپک

(م پارر ش راش رت ه نخستم و رت ه دوم و سطم نیز به سییر  و پیام وشرق )هریک با یک 9اسار جدول 

ا رت ه ه ین سافت نیز در تیام وقطلهرت ه دوم و یک رت ه سطم در فراوانی و فراوانی وزن دار( تتلق گرفت. و

 شار را کسگ کرده است. 

افزار دیجیتالی ش راش ( حاکی از شن بطد که نرم1393ارسیم نشاط و علیرطرحافظ )های وحیدییافته

وند های جستجط و ورور بهرهدرصد از قابلیت 14/77افزار کتابخانه دیجیتالی پاپیرور درصد و نرم 86/92

های پژوهش حاضر نیز نشانگر شن است که رت ه نخست به اپک پارر ش راش در وجیطع هستند. یافته

نظران ایرانی در ( به این یافته رسید که صاحگ1384های جستجط و ورور تتلق یافته است. زوارقی )قابلیت

اشم ش رهام بیشترین ششنایی و استفاده را از وب اپک نطسا دارند حال شنکه وب اپک پاررزوینه اپک

ی وارسی پژوهش بدست شورد. در پژوهش حاضر نیز هرچند سییر  در بیشترین ویزان نیرات را از سیاهه

ها )وحدودسازی به نطع ودرک( نیز جایگاهی های نیایش رت ه اول را کسگ کرده و در سایر قابلیتقابلیت

ن به ططر کلی بر اسار بهتر از پارر ش راش داردم لکن پارر ش راش در وقطله جستجطم ورور و هیچنی

 تطان پذیرفت که گذر زواندار رت ه نخست را کسگ کرده است. بر این اسار ویفراوانی و فراوانی وزن

ونجر به به طد وضتیت نرم افزار پارر ش راش شده است. وجیریم راشم نه روزیانم اردستانی و وطسطی 

ش اطد ای در پژوهافزارهای کتابخانهوقایسه نرمافزار نطسا از شش ویژگی وطرد ( رضایت کاربران نرم1391)

ربر و های رابن کاربرم یادگیری رابن کاافزارم صفحه نیایش اطالعاتم واژگان و پیامیتنی وضتیت کلی نرم

 راش شای قرار داشت. پاررافزارهای کتابخانهراهنیای رابن کاربر در سطح باالتری نس ت به سایر نرم

ای هپیام و نیایه در رت ه سطم قرارگرفتند. در پژوهش حاضر نیز سییر  در قابلیتوکاوش در رت ه دوم و 

ها )وحدودسازی به نطع ودرک( وضتیتی بهتر از پارر ش راش دارد. بر این اسار نیایش و سایر قابلیت

 بینی شدهم بیشتر از سایر هیتایان اطد است.تطان پذیرفت که در اپک سییر  تنطع ودارک پیشوی

 50و در وقطله ورورم  های جستجطاز قابلیت 62.96هام در وقطله جستجط پارر ش راش بهترین حالتدر 

های ورور را داراست. در وقطله نیایش اگر چه نطسا بیشترین اوتیاز را دارد اوا درصد فراوانی درصد از قابلیت

را کسگ کرده است.  51.85انی ها نیز نطسا درصد فراواست و در وقطله سایر قابلیت 36.50کسگ شده شن 

با لحاظ کردن هر دو ویژگی نیایشی را ها اپک( که نیرات 1385پهلط و زوارقی )های فرجدر وقایسه با یافته

م 63.47م اراکل 74.92م پیام 79.24م نطسا 85.49: پارر ش راش چنین به دست شورده استو رابن کاربریم 

های دانشگاهی ایران وتناسگ با تطان چنین نتیجه گرفت که اپکوی 27.22م و گنجینه 56.04ایران داک 
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اند. اوتیازهای به دست شوده در فرج پهلط و سرعت تغییرات روز و وتیارهای جدیدم روزشودسازی نشده

  سازد.( و درصد فراوانی کسگ شده در پژوهش حاضر این واقتیت را ششکار وی1385زوارقی )

های وحیطد نشانگر شن است ( دانست. یافته2008ع را هیسط با یافته وحیطد )تطان این وطضطهیچنین وی

و از کشطرهای تطسته یافته  های وب پایه بطوی در پاکستان تنها به تاوین اوکانات پایه بسنده کردهکه اپک

 فاصله قابل تطجهی دارند.

های صد است. یکی از قابلیتدر 40ها کیتر از های نیایشم درصد فراوانی تیاوی اپکدر بخش قابلیت

ج است. های پاالیش نتایهای دانشگاهی ایران بطدهم انطاع قابلیتویژه در این بخش که کیتر وطرد تطجه اپک

ای وطرد اپک کتابخانه 123ها را یکی از اشکاالت ( نیز ن طد اوکان پاالیش در برای اپک2008وی و ونگ )

( چندان زیاد نیست اوا وی نیز این قابلیت 2018ارهای ارزیابی گطپتا )اند. اگر چه وتیبررسی اطد عنطان کرده

 را در فهرست وتیارهای اطد گنجانده است.

سل بتد های نهای پیطسته بتد از ظهطر فهرست( با هدف شناسایی پیشرفت فهرست2011یانگ و هافین )

ا به ططر تصادفی انتخاب و بررسی کرد. دانشگاه ر 260های ایاالت وتحده و کانادام های دانشگاهدر کتابخانه

های وطرد بررسی در این دو کشطر دارای نقاط ضتفی هستند و های ایشان نیز نشانگر شن است که اپکیافته

( که 2011تا رسیدن به فهرست نسل بتد فاصله دارند. وشابه این وضتیت در پژوهش ودوسدان و اگراوال )

ییی از های وی تنها نتان را بررسی کردهم صادق است؛ بر اسار یافتهای هندوسهای وب پایه کتابخانهاپک

های وطرد ها در اپکاند. انتظار نداریم که تیاوی قابلیتهای وطرد بررسی رت ه وتطسن را دریافت کردهاپک

های نسل بتد است اوا اوتیاز کسگ شده ها وربطط به اپکبررسی وجطد داشته باشد برای از این قابلیت

 های فتلی را با شن چه باید باشند روشن سازد.تطاند فاصله اپکوی

ازی ها)وحدودسهای جستجطم ورورم نیایش و سایر قابلیتکرد قابلیتهای تجاری در درهمبرتری اپک

ها )وحدودسازی به نطع ودرک( ططر که در ورورم نیایش و سایر قابلیتبه نطع ودرک( واضح است. هیان

 اندم در فراوانیهای تجاری عیل نیطدههای طراحی شده بهتر از اپکای که اپکها وقطلهنیز چنین است. تن

اری از نظر های تجتطان پذیرفت که به ططر کلی اپکهای جستجط است. بر این اسار ویوربطط به قابلیت

ه ز شنجا کهای تجاری ااند. اپکهای طراحی شده عیلکرد بهتری داشتههای وطرد بررسی از اپکقابلیت

برای  ها عاولیشطند وکیفیت وحصطالت شنکننده و با اهداف تجاری سااته ویهای تطلیدتطسن شرکت

 افزار تجربه بیشتری کسگ نیطدهمافزایش فروش وحصطل استم و نیز احتیاال در روندهای روزشودسازی نرم

د که وتخصصان علم اطالعات و و برای تطلید بهتر از وساعدتم دانش و هیفکری با اانطاده وشتریان اط

اط ان نیایندم لذا در وسیر پاسخگطیی به نیازهای وخشطندم استفاده ویدانش شناسی و کتابداران را نیز شاول وی

اند. فروش وحصطل به چندین دانشگاه و سازوان بجای طراحی برای یک دانشگاهم تر عیل نیطدهاطد وطفق

طده است. تر بها وقرون به صرفهنی و سایر نیازهای طراحی و ساات اپکدر تاوین بطدجه و انرژیم نیروی انسا
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د باشها تطلید وحصطل اطد ویهای دانشگاهی تجاری که هدف اصلی شنهای سازنده اپکهیچنین شرکت

ر در زوان و تریزی دقیقدر بروزرسانی و رفع وتایگ تطلیدات ق لی اطد و بکارگیری دانش جدید نیز برناوه

های وطرد ها از نظر قابلیتو تیرکز بر تطلید و رفع نیازهای وخاط ان اطد دارند و لذا برتری نس ی شنبطدجه 

 پذیر بطد. بینیبررسیم پیش

های نسل بتد و ابزارهای کشف ون ع استم نطعی تغییر اساسی در از شن جایی که حرکت به سیت اپک

وا به ططر ونطقیم بر اسار نقاط ضتف به دست شوده ای نیاز است.  اهای کتابخانهرویکرد طراحان نظام

 تطان به ارائه دو پیشنهاد کلی پرداات.وی

-نشگاهها و داشطد شرکتهای ورورم پیشنهاد ویهای وطرد بررسی از نظر قابلیتبا تطجه به ضتف اپک

این جن ه  ها ازها )تجاری و طراحی شده( در جهت به روزرسانی و تقطیت اپکهای طراحی کننده اپک

 تالش کنند.

های وطرد بررسی وشاهده شد های شناسایی شده در اپکدرصد قابلیت 60از شن جایی که کیتر از 

-ا در وقطلهههای دانشگاهی فارسی به نظر وتخصصان و اولطیت قابلیتشطد در روزشودسازی اپکپیشنهاد وی

ید که های جدسازی قابلیتیژه در جهت پیادهها تطجه شطد و به وهای جستجطم ورورم نیایش و سایر قابلیت

 ریزی گردد.های برتر جهان وشاهده شده استم برناوههای دانشگاهدر اپک

ش تطانند نقاط ضتف اطیهای دانشگاهی ایران ویافزاری اپکهای نرمترم هر یک از تیمبه شکل جزئی

 قدام نیایند.را در وقایسه با سایر رق ا شناسایی نیطده و در جهت رفع شن ا

 

 مما ع
فصلناوه ها و ابهاوات وطجطد در انتقال وفاهیم اطالعاتی. (. اُپک1388هادی ) بیرانطندم علی؛ شریف وقدمم

 .36-23: 79م کتاب
اری کتابدفصلناوه وطالتات ولی ها: انتظارات و پیشنهادات. (. اپک1391بیرانطندمعلی؛ شریف وقدمم هادی )

 .25-6(: 89م )و سازواندهی اطالعات
ی شهر های دولتهای ورکزی دانشگاهای در کتابخانهافزارهای کتابخانههای نرم( . قابلیت1383تاجطرم علی )
 .125-122: 84م کتاب واه )کلیات(تهران.  

یران و انگلستان. های پیطسته دانشگاهی ا(. وقایسه فهرست1389دوالنیم ع ار؛ فرهادپطریم وحیدرضا )
 .198-178(: 3) 21فصلناوه وطالتات ولی کتابداری و سازواندهی اطالعاتم 

(. بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی های 1385سازم وحید؛ فتاحیم رحیت اهلل؛ داورپناهم وحیدرضا )زره
تی و یوطرح در رابن کاربر نرم افزار سییر  و تتیین ویزان رضایت دانشجطیان دانشکده علطم ترب

 85: 36م یپژوه نسخه و شرشیط کتابداریمروانشناسی دانشگاه فردوسی وشهد از تتاول با این نرم افزار. 
–100. 
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های وب بنیاد های نیایشی و رابن کاربری در اپک(. ارائه الگطیی برای ویژگی1384زوارقیم رسطل )
های به ونظطر بررسی تط یقی اپکهای وطجطد جهانی و نظرات صاحگ نظران ای بر اسار والککتابخانه

ها و وراکز اطالع رسانی ایران. پایان ناوه کارشناسی ارشد. گروه علم اطالعات وب بنیاد وطجطد کتابخانه
 و دانش شناسی. دانشگاه شهید چیران اهطاز.

م ابتک فصلناوه(. ارزیابی وب اپک سییر  بر اسار دو عاول نیایش و رابن کاربری. 1386زوارقیم رسطل )
18 (2 :)41-52. 

ویزان و عطاول وطثر بر فهم کتابداران از واژگان وحین رابن در  (.1388ط رسام فرشته؛ نطکاریزیم وحسن )
(: 2)25 فصلناوه علیی پژوهشی دانشگاه علطم و فناوری اطالعات ایرانم. ای سییر افزار کتابخانهنرم
227-246. 
های نیایشی بنیاد ایران از نظر ویژگیهای وب(. ارزیابی اپک1385پهلطم ع دالحسین؛ زوارقیم رسطل )فرج

 . 82-53(: 7) 25م شناسیوطالتات تربیتی و روانو رابن کاربری. 
های کتابشنااتی ها در پیشینه(. صحت سااتار ظاهری داده1393کشاورزم حیید؛ اطش وشربم سهیال )

 .47-33(: 4) 25م ری و سازواندهی اطالعاتفصلناوه وطالتات ولی کتابدااپک کتابخانه ولی ایران. 

ویزان رضایت  (.1391وجیریم شهین؛ راشم فری ا؛ نه روزیانم نجیه؛ اردستانیم ونصطره؛ وطسطیم وحید )
-869( :6)9 ودیریت اطالعات سالوت. ای شهر اصفهانافزارهای کتابخانهکتابداران از وحین رابن نرم

862. 
 یتالیجید یافزارهانرم یقیوطالته تط  .(1393ی )وهد میحافظ رطریعل ؛نرگ  منشاط؛ فرزانه میارس یوحید
-1091( :4) 29 م. پژوهشناوه پردازش و ودیریت اطالعاتاطالعات یابیباز ونظر از ش راش و روریپاپ

1106. 
های اهگهای ورکزی دانشهای و تنی بر وب کتابخانه(. ارزیابی اُپک1387وطسطی زادهم وریم؛ غائ ی م اویر )

 .86-55(: 4) 14م کتابخانهپیامدولتی شهر تهران. 
های دیجیتالی ولی برگزیده (. ارزیابی رابن کاربر کتابخانه1393نطروزیم یتقطب؛ وتظهریم شهناز )

لی کتابداری فصلناوه وطالتات وجهان:وتیارهایی پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ولی ایران. 
 .20-7(: 4)25م العاتو سازواندهی اط

ارزیابی نرم افزار های جاوع کتابداری تحت وب پارر ش راشم  (.1389نطروزیم یتقطب؛ نتیتیم سحر )
 .43-23(: 1)16م پیام کتابخانهنطسا و نیایه در بازاریابی اطالعات. 

م ورکز اسناد و (. بررسی و ارزیابی رسام نرم افزار جاوع کتابخانه1391نطشین فردم فاطیه؛ احیدیم اطهره )
(: 1) 2م ها و ادوات اطالعاتینظامشرشیط در سازوان اسناد و کتابخانه ولی جیهطری اسالوی. فصلناوه 

13-26 . 
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