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       انبر فهم كتابدار ميزان و عوامل مؤثر
                    از واژگان محيط رابط

  اي سيمرغ تابخانهكافزار  نرم در
   رساني ارشد كتابداري و اطالعكارشناس  فرشته طبرسا

   دانشگاه بيرجند  
      رساني دكتراي كتابداري و اطالع  *محسن نوكاريزي

  دانشگاه بيرجند استاديار  
 

 . بوده استان روز نزد پديدآور23 ماه و دومقاله براي اصالح به مدت   19/07/1388:  پذيرش  04/03/1388:  دريافت

 44افــزار ســيمرغ در ر نــرم، كتابــداران كــارب حاضــر پــژوهشجامعــة:     چكيــده
نتــايج نــشان داد كــه ميــزان درك كلــي كتابــداران .  دانــشگاهي بودنــدكتابخانــة

بـود كـه بـا ميـزان درك         % 4/58زار سيمرغ   افپاسخگو از واژگان محيط رابط نرم     
تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات ميزان      . تفاوت معنادار داشت  %) 80(مطلوب  

 اما بين   افزار وجود نداشت؛   محيط رابط نرم   درك كتابداران زن و مرد از واژگان      
هاي مختلف كتابخانـه از واژگـان محـيط         ميزان درك كتابداران شاغل در بخش     

بـين ميـانگين نمـرات ميـزان        .  داشـت  دوجوتفاوت معنادار    05/0طح   در س  ،رابط
جو تفـاوت   افزار و واژگان بخش جـست     درك كتابداران از واژگان بخش فني نرم      

همچنين بين ميـزان درك كتابـداران بـا مقـاطع تحـصيلي             .  وجود نداشت  معنادار
 گـر ديآموختـه در     ي و دانـش   را كتابـد  ةآموخته در رشت   مختلف، كتابداران دانش  

د  تفـاوت معنـادار وجـو      ، كـاري مختلـف    ة و كتابداران با سوابق و تجربـ       ،هارشته
 در  ،افـزار افزار و استفاده از راهنماي نرم      نرم هاي آموزش برگزاري دوره . نداشت
  .افزار در حد زياد مؤثر بود بر قابليت درك واژگان محيط رابط نرم05/0سطح 

اي افـزار كتابخانـه    نـرم  ؛ان محـيط رابـط     واژگـ  ؛محيط رابط كاربر  :     ها  كليدواژه
   كتابداران؛ سيمرغ
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   و بيان مسئلهمقدمه. 1
منظـور    بـه  ها نيـز از رايانـه     با ظهور رايانه و گسترش روزافزون استفاده از آن، كتابخانه         

تـر اسـتفاده   عت بـيش اي و انجام خدمات با سـهولت و سـر   خودكارسازي خدمات كتابخانه  
هـاي  هـاي ذخيـره و بازيـابي اطالعـات و بانـك          افزار در عرصه  با گسترش توليد نرم   . كردند

بعد از مدتي رايانه در انجام بـسياري        . بهره نماندند ها نيز از اين امكان بي     اطالعاتي، كتابخانه 
اي ارهاي كتابخانهافزاز امور كتابداري مورد استفاده قرار گرفت و اين امر موجب توليد نرم         

  . شد
 كـاربران  ،سـو كتابـداران و از سـوي ديگـر     يـك  از ،ايافزارهاي كتابخانهكاربران نرم 

اي و  افـزار كتابخانـه   اما در اكثر منابع وقتي سخن از نرم       . ها هستند نهايي و مراجعان كتابخانه   
شـود،  مـي  ايهـاي رايانـه    يـا فهرسـت    )اپـك (هاي دسترسي عمـومي پيوسـته       بويژه فهرست 

اي  افزار كتابخانه عنوان كاربر نرم   بهكتابداران  . ترين توجه به سمت كاربران نهايي است       بيش
 و حتـي    ،افزار مانند انتخاب و سفارش، ورود اطالعـات       هاي يك نرم  معموالً با تمامي بخش   

تواند بر سرعت، سـهولت     كنند و از عواملي كه مي     جستجوي اطالعات كتابشناختي كار مي    
 و ،اي و زبـان و واژگـان آن محـيط   افزار كتابخانهرابط نرم  محيط،ها بيفزايد  دقت كار آن   و

  .ست اهاميزان درك كتابداران از آن
 ايـن امكـان را بـه كـاربر     اسـت و افـزار  هـاي اصـلي نـرم   افزار از بخشرابط نرم  محيط

بـا ظهـور    .  كنـد  گيرد آگاهي پيدا  سامانه صورت مي   نسبت به اعمالي كه توسط       كهدهد   مي
هـاي اطالعـاتي پيوسـته و       هـا از طريـق سـامانه      ليت استفاده از آن   منابع اطالعاتي جديد و قاب    

ناپيوسته، محيطي جديد در اختيار كـاربر قرارگرفـت كـه بـا نـوع تعامـل در محـيط چـاپي                      
 امـا در  ؛ زبـان تعامـل بـسيار محـدود، سـاده و قابـل فهـم بـود             در محيط چاپي،  . متفاوت بود 

  . شودتر مي تعامل انسان و رايانه پيچيدهاي،رايانههاي اي و فهرستزارهاي كتابخانهاف نرم
كاربر رابط ، محيط )پيوسته يا ناپيوسته  (اي  هاي رايانه سامانهترين عامل در ارزيابي     مهم

بخـشي   .استافزار  نرمرابط    عوامل مطرح در محيط    از جمله  ، زبان و واژگان   ؛ و ست ا هاآن
 مانند واژگـان مربـوط بـه        ؛اي كتابداري است   واژگان حرفه  ،ايافزار كتابخانه ن نرم از واژگا 

افزار اسـت كـه توسـط        واژگان خود نرم   ، اما بخشي ديگر   .هاي كتابشناختي منابع  ورود داده 
ها اي توسط شركت  افزارهاي كتابخانه امروزه انواع نرم  . افزار تدارك ديده شده   طراحان نرم 

ويژه هـا و بـ    رابـط آن    محـيط  درشوند كـه    اري مختلف طراحي و توليد مي     افزو طراحان نرم  
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توان را حتي مي  ها    هايي وجود دارد و اين تفاوت      تفاوت ،هاكاررفته در آن   زبان و واژگان به   
  . افزار مشاهده كردهاي مختلف يك نرمدر بين نسخه

كنون  تا ،هاآندر  رابط    و با توجه به اهميت محيط      ايرايانههاي  از زمان توليد فهرست   
هـاي   هـا و ويژگـي     قابليـت  ةهـا در زمينـ    هاي زيادي صورت گرفته كه برخي از آن       پژوهش

جو، كيفيـت    جـست  ةمانند عوامل مطرح در صـفح     (رابط و عناصر مطرح در آن       ، محيط ها آن
 shires and)باشـند    مـي )و امكانات و راهنماي كاربرافزار، رم، چگونگي استفاده از ننمايش

Olszak 1992; Zumer and Zeng 1994; Large and Beheshti 1997)    و برخـي ديگـر بـه ،
انـد   و ماننـد آن پرداختـه      ،رابطبررسي ميزان رضايت كاربران نهايي، كيفيت طراحي محيط       

پژوهش بـه بررسـي      و تنها يك  ) 1379؛ فتاحي و پريرخ     1385 ، فتاحي، و داورپناه   ساززره(
نوكـاريزي  (افـزار پرداختـه و آن نيـز از ديـد كـاربر نهـايي اسـت                   نرم قابليت درك واژگان  

  .نه كتابدار) 1385
، تأكيد بـر تعامـل      سامانه و همكارانش نگراني امروز را، به جاي تعامل كاربر و            »رائو«

آوري رابـط بايـد فـراهم     هـدف طراحـان محـيط     ،هـا به نظـر آن   . دانندكاربر و اطالعات مي   
تري را از سـوي كـاربر   تر و آگاهانه و شهودي باشد تا تعامل مستقيم واسطهرابطي بي  محيط
  .(Rao et al 1995) آوردفراهم 

. شـود  محقـق نمـي    تسرعبا  افزار و درك نسبي زبان و واژگان آن          آشنايي با نرم   يقيناً
كـشد تـا بـا       مـدتي طـول مـي      ،افزارهـا عنوان يك دسته از كاربران ايـن نـرم         بهكتابداران نيز   

نظـر بـه ايـن كـه تـشخيص           .افزار دست يابند   به درك نسبي از نرم     ،وزش و كسب تجربه   آم
اي از ديـدگاه    افزارهـاي كتابخانـه   كاربر نـرم  ميزان قابليت درك واژگان و زبان محيط رابط       

هـا،  ابليـت با ق تر كتابداران   تر و عميق   هدف مهم اين پژوهش است، آشنايي بيش       ،كتابداران
افزارهـاي  اي و همفكري آنان بـا طراحـان نـرم   افزارهاي كتابخانه  نرم هايامكانات و ويژگي  

كـاربر كارآمـدتر و      رابط هاي جديد كه محيط   سامانهجهت طراحي و ويرايش     در  كتابخانه  
  . كاربرپسندتري داشته باشند، موضوع مهمي است

سـتفاده  ي ا اافزارهاي مختلـف كتابخانـه    ها از نرم  كه امروزه در انواع كتابخانه     جاآن از
زبان ها، به   رابط آن اي و محيط    افزارهاي كتابخانه  نرم ةكه در حوز   اينشود، و با توجه به      مي

افزارهـا و كـار بـا    و واژگان توجه چنداني نشده و به منظور درك مشكالت اسـتفاده از نـرم         
ن و ميـزان    افـزار، زبـان، واژگـا     رابط نـرم  جهت بررسي محيط    در  اي، مطالعاتي    رايانه سامانة



 2 شمارة   |   25دورة    |   1388 زمستان 

 230  

هدف اصـلي   . رسد امري ضروري به نظر مي     ،درك واژگان محيط رابط از سوي كتابداران      
اي سـيمرغ از    افـزار رايانـه   رابط نـرم   اين پژوهش بررسي ميزان قابليت درك واژگان محيط       

آيـا  كـه   ضـروري اسـت بـدانيم        .هـاي دانـشگاهي ايـران اسـت       سوي كتابداران در كتابخانه   
ها تا چه ميزان     ميزان درك آن   ؟كنندافزار را درك مي   كاررفته در نرم   به، واژگان   كتابداران

عنـوان كـاربران     بـه افزار بر قابليت و ميزان فهـم كتابـداران          رفته در نرم  كار  است؟ آيا زبان به   
 چه عواملي در ميزان فهم واژگاني كتابداران        تأثير دارد؟ اصوالً  افزارها  دائم و اصلي اين نرم    

  مؤثر است؟ 
ها به بررسي واژگـان و      بنابراين پژوهش حاضر سعي دارد به منظور پاسخ به اين سؤال          

افزار  رابط نرم آن بر قابليت فهم محيط  تأثيرو  اي سيمرغ   افزار كتابخانه رفته در نرم  كار بهزبان  
  .از سوي كتابداران بپردازد

انـد، ماننـد    رفتـه هدف اصلي، اهداف جزئي نيز مورد توجـه قـرار گ          در راستاي تحقق    
افـزار،  با نـرم  در كار    عملي   ة آشنايي و ميزان تجرب    ة عواملي مانند جنسيت، سابق    تأثيربررسي  

 و ميــزان تحــصيالت و ،افــزار آشـنايي بــا نــرم بــرايهــاي آموزشــي برگزارشــده  دورهتـأثير 
هـدف ديگـر    . افزار توسط كتابـداران   تخصص كتابداري بر ميزان قابليت درك واژگان نرم       

افزار سيمرغ است   تر براي صفحات مختلف نرم    اي از واژگان مناسب   هش، تدوين سياهه  پژو
  . يا دشوار نمودفهم هاي غيرقابلتوان جايگزين واژهكه مي

  :اند ازهاي اين پژوهش عبارتفرضيه
اي سـيمرغ و ميـزان      افـزار كتابخانـه   رابط نرم  بين ميزان فهم كتابداران از واژگان محيط        .1

 . وجود داردتفاوت معنادارب فهم مطلو
 ،اي سـيمرغ  كتابخانـه افـزار   بين ميزان فهم كتابداران زن و مرد از واژگان صفحات نـرم             .2

 .تفاوت معنادار وجود دارد
در بخـش فنـي، در   (هـاي مختلـف كتابخانـه    بين ميزان فهم كتابداران شـاغل در بخـش     .3

اي سيمرغ، تفـاوت    فزار كتابخانه ااز واژگان محيط رابط نرم    ) بخش امانت، يا در هر دو     
  .معنادار وجود دارد

 ةاي سيمرغ كـه در حـوز  افزار كتابخانهبين ميزان فهم كتابداران از واژگان صفحات نرم      .4
 . تفاوت معنادار وجود دارد،كار فني آنان است و واژگان بخش جستجو
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اي فـزار كتابخانـه  ابين ميزان فهم كتابداران با سطح تحصيالت مختلـف از واژگـان نـرم             .5
  .  وجود دارد، تفاوت معنادارسيمرغ

آموخته در    دانش كتابداري و كتابداران     در رشتة  آموختهدانشبين ميزان فهم كتابداران       .6
 تفاوت معنادار وجود    ،اي سيمرغ افزار كتابخانه رابط نرم   از واژگان محيط   هاديگر رشته 

 .دارد

  :رح شدهدر اين راستا چند سؤال نيز به شرح مط
اي   افـزار كتابخانـه     نـرم واژگـان   از   كتابداران تا چه ميزان بر ميزان فهم كتابـداران           ةتجرب  .1

 مؤثر است؟سيمرغ، 
هاي راهنماي استفاده تا چه ميزان بـر قابليـت فهـم            افزار و دفترچه  هاي آموزش نرم  دوره  .2

  مؤثر است؟اي سيمرغ كتابخانهافزار نرممورد استفاده در واژگان 
اي  كتابخانـه افـزار   مربـوط بـه كـدام بخـش از نـرم           ،هاها از نظر فهم آن    دشوارترين واژه   .3

 باشد؟ ميسيمرغ

   پژوهشةپيشين. 2
هـاي  اي منجر بـه انجـام پـژوهش       افزارهاي كتابخانه رابط نرم  اهميت روزافزون محيط  

 واژگان محيط  اما دربارة .  مرتبط با آن شده است     اي در اين حوزه و مسائل جنبي و       گسترده
تـر   كـم  ،ايافزارهـاي كتابخانـه   رابط و نقش زبان و واژگان آن در ميزان درك كاربران نرم           

بررسـي، و    هـاي وابـسته بـه موضـوع مـورد          پـژوهش  ،در ايـن بخـش    . پژوهشي انجام گرفته  
 و مـشكالت  ،اياي، كاربرد زبان حرفه افزارهاي كتابخانه رابط نرم  محيط ةهاي حوز پژوهش

  . اندرفي شدهدرك آن مع
 كـاربران   ت در فهم اطالعات و ميزان استفادة      دليل نقش مهم كيفيت نمايش اطالعا       هب

فيت نمايش اطالعات و چگونگي  بررسي كيا ب»پريرخ« و »فتاحي«اي،  هاي رايانه از فهرست 
نظـر  از  افزارها  د كه ميان نرم   دن نشان دا  ،ايهاي رايانه  اطالعات كتابشناختي در فهرست    ارائة

 ايـن   هـا يكـي از داليـل عمـدة        آن. ود دارد  تفاوت معنادار وجـ    ،توجه به فهم بهتر اطالعات    
اي از ديـدگاه    هـاي رايانـه   شـده در فهرسـت    مشكل را عدم ارزيـابي اطالعـات نمـايش داده         

از واكـنش كـاربران   افزارهـا  نتيجه عدم اطالع طراحان نرم    و در  ،كتابداران و كاربران نهايي   
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 قابل فهم و قابـل اسـتفاده        ،هاي پژوهش يكي ديگر از يافته   . شده دانستند  زيابياطالعات با  به
 .)1379فتاحي و پريرخ  (افزارهاي داخلي استنبودن راهنماها و امكانات كمكي نرم

و  »سـاز زره«اي،  افزارهـاي كتابخانـه    بررسي ميـزان رضـايت كـاربران از نـرم          به منظور 
افـزار سـيمرغ    كـاربر نـرم   رابـط محـيط   ي مطـرح در     هـا به تحليل عناصر و ويژگي    همكاران  

. افـزار اسـت  هـاي نـرم  و پيـام   بررسـي وضـعيت واژگـان        بخشي از ايـن پـژوهش،     . ندپرداخت
 را در حـد متوسـط       سـامانه هـاي    واژگـان و پيـام     ،د كـه كـاربران    داهاي پژوهش نـشان      يافته

رابـط   ر محـيط  كاررفتـه د   از واژگـان بـه     درك معـاني بعـضي       همچنـين، . انـد ارزيابي كرده 
اي بايـد از  هـاي رايانـه  سـامانه پـس طراحـان   . باشـد مـي هـا مـشكل   براي آنافزار سيمرغ    نرم
سـاز، فتـاحي، و داورپنـاه         زره ( واژگان تخصصي خودداري كننـد     ةكاربردن بيش از انداز    به

1385(.  
 تنهـا يـك     ،رابـط  افزار و قابليت فهم واژگان محيط      نقش زبان و واژگان نرم     ةدر حوز 

رابـط    ميـزان درك واژگـان محـيط       هدف بررسي  با   »نوكاريزي«. ژوهش انجام شده است   پ
اي، با استفاده از روش پيمايشي به بررسي ميزان درك دانـشجويان از             افزارهاي كتابخانه نرم

هـاي  آذرخـش در كتابخانـه   اي سـيمرغ و پـارس     افزارهـاي كتابخانـه    نرم رابطواژگان محيط 
بـين ميـزان قابليـت درك       نتـايج نـشان داد كـه        . شـيراز پرداخـت   دانشگاه فردوسي مشهد و     

دار وجـود   آذرخش تفاوت معني  افزار سيمرغ و پارس   رابط نرم  كاررفته در محيط   واژگان به 
افـزار   در نرم صفحاتديگر نخست و   ةهمچنين بين ميزان قابليت درك واژگان صفح      . رددا

آشـنايي پيـشين    .  صفحات ديده شـد    رديگدار به نفع     تفاوت معني  ،آذرخشپارسسيمرغ و   
 رابـط داشـت    را در درك واژگـان محـيط       تـأثير تـرين    بـيش  ،هـا و عبـارات    كاربران بـا واژه   

 .)1385نوكاريزي (
افـزار اختـصاص    ن به واژگان نـرم    آبخشي از   انجام شد كه     »عصاري«پژوهشي توسط   

هـاي  اژگـان و پيـام    هاي پژوهش نشان داد كه ميزان رضـايت كـاربران از و           يافته. يافته است 
ميـزان رضـايت دانـشجويان از تعامـل بـا           . افزار در حد متوسط است    افزار و راهنماي نرم   نرم
كـاربران اظهـار نمودنـد واژگـان     . آذرخش در حد متوسـط ارزيـابي گرديـد    افزار پارس نرم
هم هـا مـب    بـراي آن   )مانند بازنشاني، نمايش ركوردهاي انتخـابي     (افزار  كاررفته در اين نرم    به

 همچنـين  .انـد صورت يكدست در تمام صفحات مورد استفاده قرار نگرفتـه  بهها  بوده و واژه  
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 سـودمند  ،افزارشده در نرم هاي ارائه و پيام از واژگان تخصصي كتابداري زياد استفاده شده،        
  .)1386عصاري  (نيستند

 ووب آ«رابـط   ها از محيط عملكرد كاربران و رضايت آن  بارةدراي تجربي   در مطالعه 
كننـده   به بررسي عملكـرد جـستجوي دو گـروه شـركت    همكارانو  »زابد احمد «،  1»ساينس

طوركلي كاربران باتجربه بهتر از      بهنتايج پژوهش نشان داد كه      . پرداختند) مبتدي و باتجربه  (
 جستجوي پيوسته باعـث     ةعواملي مانند جنسيت و آموزش اولي     . اندگروه مبتدي عمل كرده   

 بـدترين   ،جستجوگران زن باتجربه بهترين عملكرد و مـردان مبتـدي         . ت عملكرد بودند  تفاو
كاربران بدون آموزش اوليـه نـسبت    . عملكرد را از نظر ميزان موفقيت و ميزان اشتباه داشتند         

 Zabed Ahmed, McKnight and Oppenhiem)تـر بودنـد  ديـده موفـق  بـه كـاربران آمـوزش   

2004) .  
الحات و  طوضـوح اصـ   (رابـط     محـيط  تـأثير سـه مشخـصة      ،بـي  تجر به روش » راماياه«

ولت اسـتفاده از كتابخانـة      بـر درك سـه    )  و وضوح راهنمـا    ، نمايش ةواژگان، طراحي صفح  
 ارتبـاط  ،هاي پژوهش نـشان داد كـه هـر سـه مشخـصه          يافته .پيوسته را مورد مطالعه قرار داد     

 مـؤثرترين   ،ح اصـطالحات  ند و عامـل وضـو     رمثبتي با درك سهولت استفاده از كتابخانه دا       
 ارتبـاط   ، كه درك سهولت استفاده با قصد اسـتفاده از كتابخانـه           نتايج نشان داد  . استعامل  

اي بـراي تقويـت درك       اصـطالحات فنـي و زبـان حرفـه          از  اسـتفاده  عـدم  او بر . ردمثبتي دا 
     .(Ramayah 2006)تأكيد كرد سهولت استفاده از كتابخانه 

 محيط رابط انجام شـده     ة اخير در زمين   هايهايي كه در سال   نگاهي اجمالي به پژوهش   
دهد كـه پژوهـشگران تاحـدي بـه مبحـث درك كـاربران از محـيط رابـط و          است نشان مي  

اما تنها يك پژوهش به بررسي قابليت درك واژگان      . انداهميت و ضرورت آن توجه داشته     
دگاه كاربران نهايي پرداخته است     اي از دي  افزارهاي كتابخانه  رابط نرم  و عناصر زباني محيط   

دهد كـه بـر توجـه       ها نشان مي  نتايج پژوهش . مبحث اصلي اين پژوهش نزديك است     به  كه  
 اما تاكنون هيچ پژوهشي     .استشده   تأكيد خاصي    ، نيازهاي كاربران آن   بهافزار  طراحان نرم 

  . تاز ديدگاه كتابداران در مورد ميزان درك واژگان محيط رابط انجام نشده اس

                                                                                                                                
1 Web of  Science 
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  روش تحقيق. 3
كه در اين پژوهش به بررسي ميزان درك كتابداران از واژگـان محـيط رابـط         آنجا از

 و  شـده  پژوهش بـه روش پيمايـشي انجـام       اين  شود،  اي سيمرغ پرداخته مي   افزار كتابخانه نرم
افـزار   كتابـداران كـاربر نـرم      ة آمـاري پـژوهش شـامل كليـ        ةجامع. ردي است ب كار پژوهشي

. اسـت )  كتابخانـه  44(ي دولتـي، آزاد و علـوم پزشـكي          هـا هاي دانشگاه  كتابخانه سيمرغ در 
 نفـر از بـين اعـضاي جامعـه          169اي ساده و به تعـداد       نمونة موردنظر به روش تصادفي طبقه     

پرسشنامه به تعداد اعضاي نمونه در بين افراد جامعه توزيـع گرديـد و سـرانجام       . انتخاب شد 
  . تابداران دريافت شداز ك%) 2/85( پرسشنامه 144

. عنوان ابزار گردآوري اطالعـات اسـتفاده شـد         بهپژوهش از پرسشنامه    اين  براي انجام   
اساس نكات و عناصر حاصـل از        برو  ) 1385( »نوكاريزي« ةاين پرسشنامه بر مبناي پرسشنام    

. ده اسـت  تـدوين شـ   افـزار    نـرم مطالعة مباني نظري و عملي پژوهش، و بـا مطالعـة راهنمـاي              
بخـش نخـست، مربـوط بـه        . شـد   پرسشنامة مورد اسـتفاده از سـه بخـش مجـزا تـشكيل مـي              

اي هـاي چهارگزينـه   بخش دوم شـامل سـؤال     . شناختي پاسخگويان بود  هاي جمعيت   ويژگي
بود كه براي سنجش درك كتابـداران از مفهـوم واژگـان صـفحات مختلـف محـيط رابـط                    

  . افزار سيمرغ طراحي شده بودند نرم
تر به درك مفهوم واژگان مورد سؤال، از          بخشيدن بيش  عينيتمنظور سهولت كار و      به
هاي مربوط به هر صفحه در زير همان صـفحه         هاي موردنظر چاپ گرفته شد و سؤال      صفحه

با اين كار، بافت و بستر واژه و عبارت مورد سؤال در اختيـار پاسـخگويان قـرار             . آورده شد 
پاسخ به شيوة عيني به خاطر موقعيت واقعي و عملـي كـه پاسـخگو               معموالً دريافت   . گرفت

هـا و   هـاي موجـود دربـارة معـاني واژه        اسـاس واقعيـت    بـر گيـرد و پاسـخ او       در آن قرار مـي    
  . تر و معتبرتر استمحيط رابط، يا درست است يا غلط، دقيقهاي  عبارت

به طراحان در مورد واژگان مناسب      بخش سوم پرسشنامه، به منظور ارائة پيشنهادهايي        
در اين بخش چنـد مفهـوم رايـج    . افزار طراحي شدبراي گنجاندن در نرم   ) كتابدار(كاربران  

تـرين  افزار سيمرغ ارائه گرديد و از كتابداران خواسته شـد كـه مناسـب             مورداستفاده در نرم  
سـط پژوهـشگر انتخـاب      شده تو   واژه يا عبارت گوياي هر مفهوم را يا از بين سه گزينة ارائه            

  . يادداشت كنند) ديگر موارد(نمايند يا واژه و عبارت موردنظر خود را در گزينة چهارم 
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افـزار و اسـاتيد كتابـداري و چنـد     روايي پرسشنامه با اسـتفاده از نظـر متخصـصان نـرم      
بـازآزمون   – محاسبه و سنجيده شد و براي سـنجش پايـايي ابـزار از روش آزمـون                ،كتابدار
  .محاسبه شد 66/0 شده،نتايج دو آزمون گرفتهه شد و ميزان همبستگي بين استفاد

  هاي پژوهشيافته. 4

هاي پژوهش به ترتيب ارائه     ها و سؤال  ها و نتايج مربوط به فرضيه     در اين قسمت، يافته   
  .شودمي

  آزمون فرضية اول. 4-1
اي فـزار كتابخانـه   ارابـط نـرم    بين ميزان فهم كتابـداران از واژگـان محـيط         : فرضية اول 

  . وجود داردتفاوت معنادارسيمرغ و ميزان فهم مطلوب 
افـزار سـيمرغ    هـاي منـدرج در صـفحات مختلـف نـرم          هـا و عبـارت    نخست تمام واژه  

استخراج و در بخش دوم پرسشنامه به كتابداران عرضـه شـد       )  واژه يا عبارت   47مشتمل بر   (
تحليـل  . ا در قالب چهار گزينه بيان نمايند      تا ميزان فهم و درك خود از هر واژه يا عبارت ر           

 بين ميانگين نمـرات درك تمـامي پاسـخگويان          05/0معناداري را در سطح     آماري، تفاوت   
  ).p-value= 000/0(نشان داد %) 80(با ميزان درك مطلوب %) 4/58(

 مطابقـت دارد ) از ديـد كـاربر نهـايي     (»نوكـاريزي «نتايج اين فرضيه با نتايج پـژوهش        
 نيـز درك متوسـط كـاربران    »نايت، و اپنهايم ، مكزابد احمد« پژوهش  ).1385يزي  نوكار(

 Zabed Ahmed, McKnight and Oppenhiem)  نـشان داد » ساينسووب آ«رابط را از محيط

 رضايت   در پژوهش ديگر   »عصاري« و   در پژوهشي » داورپناه«و  » فتاحي«،  »ساززره« .(2004
دليـل وجـود    بـه در حد متوسـط ارزيـابي كردنـد و          را  رابط  كاربران نهايي از واژگان محيط      

مشكالت دانشجويان در درك معناي بعضي واژگان، پيشنهاد كردند كه از واژگـاني سـاده               
  ).1386؛ عصاري 1385ساز، فتاحي، و داورپناه  زره (و قابل فهم استفاده شود

بـراي تقويـت سـهولت       نيز بر عدم استفاده از واژگان و زبان فني و تخصصي             »راماياه«
  . (Ramayah 2006)  رابط تأكيد داشتدرك استفاده از محيط



 2 شمارة   |   25دورة    |   1388 زمستان 

 236  

  آزمون فرضية دوم. 4-2
ــرم  : فرضــية دوم ــداران زن و مــرد از واژگــان صــفحات ن ــين ميــزان فهــم كتاب افــزار ب

  .تفاوت معنادار وجود دارد ،اي سيمرغكتابخانه
 از بخــش دوم پرســشنامه آمــده دســت هــاي بــهآزمــون فرضــيه دوم بــا اســتفاده از داده

آمده از ميزان درك      دست  هاي به به منظور تعيين تفاوت معنادار بين ميانگين      . پذير بود   امكان
. اي مـستقل اسـتفاده شـد     دو نمونـه   tپاسخگويان زن و مـرد از واژگـان سـيمرغ، از آزمـون              

ز  نـشان داد كـه بـين ميـزان درك پاسـخگويان زن و مـرد ا                 05/0 در سطح    tاجراي آزمون   
؛ p-value= 354/0(افـزار سـيمرغ تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد             واژگان محيط رابط نـرم    

929/0= t .(          عـصاري «اين نتيجـه بـا نتيجـة پـژوهش «)      مطابقـت دارد   ) از نظـر كـاربر نهـايي
  ). 1386عصاري (

  آزمون فرضية سوم. 4-3
در (ه  هـاي مختلـف كتابخانـ     بين ميزان فهـم كتابـداران شـاغل در بخـش          : فرضية سوم 

اي افـزار كتابخانـه  از واژگـان محـيط رابـط نـرم     ) بخش فني، در بخش امانت، يـا در هـر دو          
   .سيمرغ، تفاوت معنادار وجود دارد

                          نمرات پاسخگويان شاغل آزمون معناداري تفاوت در ميانگين  نتايج  .1جدول 
  هاي مختلف كتابخانهدر بخش

 F p-value   آزاديةدرج  جذوراتمجموع م  منبع تغييرات

  هابين گروه
  هادرون گروه
  جمع كل

094/0  
255/2  
350/2  

2  
141  
143  

946/2  
  
  

056/0  
  
  

آمـده از بخـش دوم        دسـت   هـاي بـه   آزمون فرضية سـوم پـژوهش نيـز از طريـق پاسـخ            
بـراي تعيـين وجـود تفـاوت معنـادار بـين ميـزان قابليـت درك                 . پـذير بـود   پرسشنامه امكـان  

در بخش فني، در بخش امانـت يـا در هـر        (هاي مختلف كتابخانه    ان شاغل در بخش   كتابدار
آمـده از پرسـشنامه بـا     دسـت  هاي بـه  افزار سيمرغ، داده  از واژگان محيط رابط نرم    ) دو بخش 

هـاي پـژوهش    يافتـه . طرفه با يكديگر مقايـسه شـدند        استفاده از آزمون تحليل واريانس يك     
 بـين نتـايج حاصـل از ميـانگين          05/0عنـاداري در سـطح      نشان داد كـه تفـاوت م      ) 1جدول  (
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اما ). p-value=056/0( هاي مختلف كتابخانه وجود ندارد      نمرات كتابداران شاغل در بخش    
 تفاوت معنـادار بـين ميـزان درك كتابـداران بخـش فنـي و                ،دانكنبا اجراي آزمون تعقيبي     

  . )2جدول  (كتابداران بخش امانت نشان داده شد

  )0/05α =(  نتايج آزمون تعقيبي دانكن . 2جدول 
  2  1  فراواني  بخش

    56/0  37  امانت 
  57/0  57/0  62  هردو
  62/0    47  فني

  آزمون فرضية چهارم. 4-4
اي افـزار كتابخانـه   بين ميزان فهـم كتابـداران از واژگـان صـفحات نـرم            : فرضية چهارم 
 تفـاوت معنـادار وجـود    ، كار فني آنان است و واژگان بخـش جـستجو  ةسيمرغ كه در حوز  

  .دارد
 فرضية چهارم پژوهش، نخـست از نمـرات پاسـخگويان بـه ميـزان درك           براي آزمون 

و )  واژه يـا عبـارت     36(افزار سيمرغ   هاي صفحات مربوط به بخش فني نرم      ها و عبارت  واژه
هـاي صـفحات مربـوط بـه        ها و عبارت  طور از نمرات پاسخگويان به ميزان درك واژه        همين
 دو نمونه جفتي بـر    tسپس آزمون   . ميانگين گرفته شد  ) چند واژه (افزار  ش جستجوي نرم  بخ

گونـه    نتـايج نـشان داد كـه هـيچ        . آمده از دو دسته نمره، اجرا شد        دست  هاي به روي ميانگين 
افـزار سـيمرغ از ايـن    نـرم  بين ميزان درك كتابداران كاربر 05/0تفاوت معناداري در سطح     

  ). t =-777/0 ؛p-value=438/0(ها وجود ندارد  و عبارتهادو دسته از واژه
 پـژوهش خـود   وي در. با نتايج اين پژوهش مطابقت ندارد    » نوكاريزي«نتايج پژوهش   

نــشان داد كــه بــين ميــزان درك دانــشجويان از واژگــان صــفحة نخــست و واژگــان ديگــر  
  ). 1385نوكاريزي (جود دارد تفاوت معنادار و) هابه نفع واژگان ديگر صفحه(ها  صفحه

  آزمون فرضية پنجم. 4-5
افزار بين ميزان فهم كتابداران با سطح تحصيالت مختلف از واژگان نرم          : فرضية پنجم 

  . وجود دارد، تفاوت معناداراي سيمرغكتابخانه
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آمـده از بخـش دوم        دسـت   هـاي بـه   اساس يافته  برامكان پاسخ به فرضية پنجم پژوهش       
اسـاس سـطح     بربراي پاسخ به اين فرضيه، جمع نمرات پاسخگويان         . ود داشت پرسشنامه وج 

. طرفـه مقايـسه شـد      يـك ها با يكديگر و با استفاده از آزمون تحليل واريانس           تحصيالت آن 
گونـه تفـاوت معنـادار در       نـشان داد كـه هـيچ      ) 3جدول  (هاي حاصل از اجراي آزمون      داده

طـور   بـه نگين نمرات كتابداران مقاطع مختلف تحـصيلي         بين نتايج حاصل از ميا     05/0سطح  
، 05/0 آزمـون تعقيبـي دانكـن در سـطح     اما با اجـراي ). p-value=143/0(كلي وجود ندارد   

تفــاوت معنــادار بــين ميــانگين نمــرات كتابــداران ســطح كــارداني بــا ســطح كارشناســي و  
  . )4جدول  (كارشناسي ارشد نشان داده شد

   سطح تحصيالت متفاوت بانمرات پاسخگويان مون معناداري تفاوت در ميانگينآز  نتايج  .3جدول 
 F  p-value   آزاديةدرج  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  143/0  836/1  3  089/0  هابين گروه
      140  261/2  هادرون گروه
      143   350/2  جمع كل

   تعقيبي دانكنآزموننتايج    .4جدول 
 α= 0/05 فراواني  سطح تحصيالت  

1  2  
    49/0  9  كارداني
  57/0  57/0  13  ديپلم

  59/0    103  كارشناسي
  60/0    19  كارشناسي ارشد

مطابقـت دارد  ) از ديـد كـاربر نهـايي    (» نوكـاريزي «نتايج اين فرضيه با نتايج پـژوهش        
در پژوهش خود نـشان دادنـد كـه بـين     » ساز، فتاحي، و داورپناهزره«اما ). 1385نوكاريزي  (

بــه نفــع دانــشجويان ( رضــايت دانــشجويان مقــاطع كارشناســي و كارشناســي ارشــد  ميــزان
ولــي آنـان در پــژوهش خــود رابطـة بــين ســطح   . تفــاوت معنـادار وجــود دارد ) كارشناسـي 

  ). 1385ساز، فتاحي، و داورپناه  زره(تحصيالت و درك واژگان را بررسي نكردند 
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  آزمون فرضية ششم. 4-6
 كتابـداري و كتابـداران      در رشتة  آموختهدانشكتابداران  ن فهم   ابين ميز : فرضية ششم 

 تفـاوت   ،اي سـيمرغ  افزار كتابخانه رابط نرم   از واژگان محيط   هاآموخته در ديگر رشته     دانش
 .معنادار وجود دارد

آمده از بخش دوم پرسـشنامه قابـل     دست  هاي به اساس داده  برفرضية ششم پژوهش نيز     
آمده  دست هاي بهين فرضيه و تعيين تفاوت معنادار بين ميانگينبراي پاسخ به ا  . آزمون است 

علـوم  (حسب حوزة تحصيلي آنان      برافزار سيمرغ   از ميزان درك پاسخگويان از واژگان نرم      
ــداري و ديگــر رشــته  ــون ) هــاكتاب ــهtاز آزم ــستقل اســتفاده شــد  دو نمون ــه. اي م هــاي يافت

عنادار بـين پاسـخگويان دو حـوزة تحـصيلي از           آمده از اجراي اين آزمون، تفاوت م        دست  به
-p=832/0( را نـشان نـداد       05/0افـزار سـيمرغ در سـطح        نظر درك واژگان محيط رابط نرم     

value  213/0؛-= t( .   با نتيجة ايـن فرضـيه تطـابق        » ساز، فتاحي و داورپناه   زره«نتايج پژوهش
بـا نتـايج ايـن    » نوكـاريزي  «، امـا نتـايج پـژوهش   )1385و داورپنـاه    سـاز، فتـاحي،   زره(دارد 

  ). 1385نوكاريزي (پژوهش متفاوت است 

  پاسخ پرسش اول. 4-7

افـزار    نـرم واژگان  از   كتابداران تا چه ميزان بر ميزان فهم كتابداران          ةتجرب: پرسش اول 
 مؤثر است؟اي سيمرغ،  كتابخانه

                                     نتايج آزمون معناداري تفاوت در ميانگين نمرات پاسخگويان .   5جدول 
  داراي تجربه و سوابق كاري متفاوت 

 F  p-value   آزاديةدرج  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  هابين گروه
  هادرون گروه
  جمع كل

047/0  
271/2  
318/2  

3  
139  
142  

953/0  
  
  

417/0  
  
  

س تعـداد  اسـا  بـر براي پاسخ به سؤال نخست پژوهش، ابتدا جمع نمـرات پاسـخگويان      
هاي تجربة كـاري، از     سپس بين سال  . افزار سيمرغ مقايسه شد   ها با نرم  سال اشتغال و كار آن    

 آمده است كه نشان   5طرفه استفاده شد كه نتايج آن در جدول           آزمون تحليل واريانس يك   
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 بـين نتـايج حاصـل از ميـانگين نمـرات           05/0گونه تفاوت معنـاداري در سـطح        دهد هيچ   مي
؛ يعني با اطمينـان  )p-value=417/0(با سوابق و تجربة كاري متفاوت وجود ندارد        كتابداران  

واژگـان  ي در درك    تـأثير  ،افزار سـيمرغ   كتابداران كاربر نرم   ةتجربتوان گفت كه    مي% 95
  . افزار نداردمحيط رابط نرم

 ). 1385نوكاريزي (با نتايج اين پرسش مطابقت دارد » نوكاريزي«نتايج پژوهش 

   پاسخ پرسش دوم.4-8
هاي راهنماي استفاده تا چـه ميـزان        افزار و دفترچه  هاي آموزش نرم  دوره: پرسش دوم 

  مؤثر است؟اي سيمرغ كتابخانهافزار نرممورد استفاده در بر قابليت فهم واژگان 
 بخـش اول    10و   8هـاي حاصـل از سـؤال        ، از داده  منظور پاسخ دادن به اين پرسـش        به

 و كـم تبـديل شـد و         ، به سه سطح زياد، متوسـط      تأثيرپنج سطح   ابتدا  . شداستفاده  پرسشنامه  
 براي هر   05/0 آزمون در سطح     نتيجة. گرفته شد سپس آزمون مجذور كاي نيكويي برازش       

افزار اسـتفاده    نرم و از راهنماي     اند ديده  آموزش كتابداراني كه  اد كه از نظر   د مورد نشان  دو
). p-value=000/0 (وجـود دارد   معنـادار    تفاوت  مختلف تأثير،  فراواني سطوح بين  اند،  كرده
افـزار را  و استفاده از راهنماي نـرم    آن  هاي آموزشي و شركت در       برگزاري دوره  تأثير هاآن

  .اند برآورد كرده»زياد«در سطح بر ميزان درك واژگان محيط رابط 
تر و قابل  با وضوح بيش بر لزوم وجود راهنما   » راماياه«، و   »زنگ«و  » زومر«،  »عصاري«

طـور مثبـت بـا سـهولت درك          بـه افزار  اهنماي نرم چون ر استفاده براي عموم تأكيد كردند،      
 Zumer and Zeng 1994; Ramayah؛1386عصاري (استفاده از سامانة كتابخانه مرتبط است 

2006).  

  پاسخ پرسش سوم. 4-9
افـزار  بوط به كدام بخـش از نـرم        مر ،هاها از نظر فهم آن    دشوارترين واژه : پرسش سوم 

  باشد؟ مياي سيمرغ كتابخانه
هـاي مـورد   هـا و عبـارت  تـك واژه براي پاسخ به اين سـؤال، ابتـدا ميـزان درك تـك           

هـاي توصـيفي و ميـزان درك تمـامي          سـپس شـاخص   . افزار محاسبه شد  بررسي در اين نرم   
 ميــزان درك هــاي مــورد بررســي بــه ترتيــب هــا و عبــارتتــك واژهپاســخگويان از تــك

  ). 6جدول (پاسخگويان از كم به زياد مرتب شد 
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ها           شده به درك مفاهيم واژه هاي دادهاي پاسخ  يك نمونهtتوزيع فراواني و آزمون .   6جدول 
  بندي ميزان درك حسب رتبه برافزار سيمرغ هاي نرمو عبارت

  ها ها و عبارت فهرست واژه
درصد 

هاي  پاسخ
  درست

p-value هاها و عبارتفهرست واژه  
درصد 

هاي  پاسخ
  درست

p-value

  1/58 000/0  ركوردها بررسي درستي  000/0 5/14  تكرار جستجو
  000/0 60  سابقه  000/0 3/19  اتصال

  000/0 9/60  نوع  000/0 4/22  درخواست سند
  000/0 62  فهرستبرگه هايشناسه  000/0 3/26  فرم كامل

  001/0 7/65  خروج  000/0 3/27  سازي عموميمرتب
  002/0 2/67  هاي تدوينفايل  000/0 6/35  يا

  007/0 3/67  توصيف گزارش  000/0 1/39  هاگزارش
جستجوي واژه تحت   012/0 4/69  تدوين گروهي

  نمامكان
8/40 000/0  

  016/0 4/70  جستجوي جديد
  027/0 3/71  و  000/0 41  اصالح سطح دستيابي

  035/0 5/71  برچسب  000/0 1/43  ركوردهاي فايل تدوين
  041/0 5/71  ركوردهاي فايل اصالح  000/0 5/44  ايجاد فايل صادره

  037/0 9/71  نامهواژه  000/0 3/46  فرم كاربرگ
  112/0 6/73  نمايش  000/0 47  رفع ابهام

  226/0 2/75  جستجو و جايگزيني  000/0 5/48  بجز
  348/0 5/76  اصالح  000/0 5/48  مدخل جستجو

هاي از سازي با روشرتبم  483/0 4/77  هاي اصالحفايل
  شدهتعيين پيش

50 000/0  
  580/0 78  اصالح نام

  587/0 78  فراخواني  000/0 8/50  بستن فايل
  767/0 9/78  اصالح مستقيم  000/0 6/51  پنجره سرورها

  934/0 7/79  ميزبان  000/0 3/55  فرم
  429/0 7/82  سازيبهنگام  000/0 8/55  وجوسابقه جست
  029/0 4/86  رساني مراكز طالع  000/0 5/56  آزادسازي

  000/0  5/93  نمايش خالصه  000/0 4/57  ايجاد
       000/0 6/57  تمام انواع پايگاه
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ترين ميـزان   و بيش ) n= 18% (5/14با  » تكرار جستجو «ترين ميزان درك مربوط به      كم
را مبنـاي   % 80 ةاگـر نقطـ   . بود) n=130% (5/93با  » نمايش خالصه «درك مربوط به عبارت     

هـا از سـوي كـاربران قـرار دهـيم، مـشاهده             هـا و عبـارت     ميزان درك مطلوب واژه    ةمحاسب
%) 6/93( واژه يـا عبـارت       44 تعـداد     واژه و عبارت مورد بررسي،     47كه از مجموع    شود   مي

گــان محــيط رابــط از واژ%) 4/6( واژه و عبــارت 3قــرار دارنــد و تنهــا % 80در پــايين نقطــة 
هـاي  واژه% 6/93اند؛ يعني كـاربران در فهـم     قرار گرفته % 80سيمرغ در باالي نقطة     افزار    نرم

هـا فهـم نـسبتاً      واژه% 4/6افزار سيمرغ دچار مشكل بودنـد و تنهـا از حـدود             محيط رابط نرم  
  .مطلوبي داشتند

تـرين ميـزان    اد كـه كـم    در پژوهش خود از نظـر كـاربران نهـايي نـشان د            » نوكاريزي«
و » هـاي رزرو  اعالميـه «وجـو مربـوط بـه عبـارت         درك كاربران از واژگان صفحات جست     

  ). 1385نوكاريزي (بود » اصالح«ترين ميزان درك مربوط به واژه بيش

  ها ترين واژه مناسب. 4-10
هـاي مناسـب از نظـر پاسـخگويان بـراي برخـي مفـاهيم               منظور تهية فهرستي از واژه      به

 درعنوان يكي از اهداف پـژوهش،        بهاي سيمرغ   افزار كتابخانه كاررفته در محيط رابط نرم     به
هاي حاصل از اين بخش نشان داد كـه         يافته.  پرسشنامه بخش سومي گنجانده شده بود      پايان
هـا و  تـرين واژه عنـوان مناسـب    بـه شـده   ، براي مفـاهيم مطـرح     7هاي جدول   ها و عبارت  واژه

هـاي  هـا و عبـارت    الزم به ذكر است كه ديگـر واژه       . سط كتابداران پيشنهاد شد   ها تو عبارت
  .افزار سيمرغ بودپيشنهادي، مورد استفادة جاري در نرم

  افزار سيمرغهاي پيشنهادي براي نرمها و عبارتواژه.   7جدول 

  ي در سيمرغواژه و عبارت كنون  واژه و عبارت پيشنهادي

  جستجوي مجدد
  اطالعاتيانواع منابع 

  رساني مراكز اطالعةهم
   كاملةبرگفهرست

  نمايش كامل

  جستجوي جديد
  تمام انواع پايگاه

  رسانيمراكز اطالع
  برگهفهرست

  فرم كامل



 نوكاريزيطبرسا و    |   مرغافزار سي فهم كتابداران از واژگان محيط رابط نرم  

  243 

  گيرينتيجه. 5
افزار سيمرغ براي كتابـداران چنـدان قابـل درك          كلي واژگان محيط رابط نرم     طور  به
اران بايد درك نسبتاً كـاملي از واژگـان محـيط رابـط             رسيد كتابد به نظر مي  كه    آنبا  . نيست
شـايد يكـي از   . افزار مورد استفاده داشته باشند، امـا نتـايج خـالف ايـن امـر را نـشان داد        نرم

هـاي مناسـب بـراي واژگـان زبـان          افـزار، نبـود معـادل     عوامل دشواري زبان محيط رابط نرم     
ر ايـن امـر، تعامـل انـدك ميـان           رسـد دليـل ديگـ     به نظـر مـي    . خارجي در زبان فارسي باشد    

افـزار،  شايـسته اسـت كـه طراحـان نـرم         . افـزار باشـد   افزار با طراحان نرم   كتابداران كاربر نرم  
ها در موارد مختلف، چـه در مـورد         تر كنند تا از نظرات آن     ارتباط خود را با كتابداران بيش     

همچنـين  . آگـاه شـوند   تـر   افـزار، بهتـر و بـيش      واژگان و چه در مورد عملكرد سامانه و نـرم         
اي از طريـق نظرخـواهي      طور دوره  بهتوانند  افزار نوسا مي  افزار و سخت  مسئوالن شركت نرم  

ها، به اين امر مبادرت ورزند و ميزان خوانـايي  هايي بين آن  از كاربران خود و انجام پيمايش     
  .و قابليت درك واژگان محيط رابط را تا حد امكان افزايش دهند

گونـه تفـاوت معنـاداري بـين ميـزان درك           با جنسيت، نتـايج پـژوهش هـيچ       در رابطه   
از طرفـي ديگـر،   . د نـدا نـشان افـزار سـيمرغ   كتابداران زن و مرد از واژگان محيط رابط نـرم        

چه در بخش خدمات فني، چـه       (افزار  وضعيت مطلوب اين است كه كتابدار كاربر يك نرم        
ان موجـود در محـيط رابـط آن و تمـامي            بـا تمـامي واژگـ     ) رسـاني در بخش امانت و اطالع    

افـزار در   گرايـي در اسـتفاده از نـرم       حتـي اگـر تخصـصي     . افـزار آشـنا باشـد     هاي نرم قابليت
اي اعمال شود، تمـام كتابـداران بايـد بـا واژگـان و امكانـات صـفحات مربـوط بـه           كتابخانه
ر زمـان لـزوم     دكـه   هاي تخصصي آشنايي داشته باشند و اين توانايي را داشـته باشـند              بخش

 .افزار نيز كار كنندبتوانند با آن بخش از نرم
 ة وظيفـ  ،سـو  يـك يعنـي از    (اي كـه دارنـد       دوگانـه  ةدليـل نقـش و وظيفـ       بـه كتابداران  

ن راهنمـاي كـاربران نهـايي و        عنـوا  بـه  ،افزار و از سـوي ديگـر      ها در كار با نرم    تخصصي آن 
نتـايج ايـن     .مي واژگان درك درستي داشـته باشـند        بايد از تما   )ها آموزش به آن   ةدهند ارائه

ز واژگـان صـفحات فنـي و صـفحات          پژوهش نيـز نـشان داد بـين ميـزان درك كتابـداران ا             
  . تفاوت معناداري وجود ندارد،جوجست

رود كه بين مقاطع تحصيلي متفاوت و ميـزان درك واژگـان محـيط          هرچند انتظار مي  
 همچنـين  .تايج اين پژوهش چنين چيزي را نشان نداد       رابط نيز رابطه وجود داشته باشد، اما ن       
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افـزار سـيمرغ از سـوي كتابـداران         رسيد ميـزان درك واژگـان محـيط رابـط نـرم           به نظر مي  
هـا،  آموخته در ديگر رشـته    آموخته در رشتة علوم كتابداري نسبت به كتابداران دانش          دانش

ن تخصـصي رشـتة كتابـداري،       تر بـا واژگـا    متفاوت باشد و كتابداران به خاطر آشنايي بيش       
تري از واژگان داشته باشند؛ امـا براسـاس نتـايج، هـيچ تفـاوتي در ميـزان                  ميزان درك بيش  

تـر در ايـن دو      هـاي بـيش   رسد به انجام پژوهش   به نظر مي  . درك اين دو گروه مشاهده نشد     
  .دست آيد بهتر و معتبرتري زمينه نياز است تا نتايج موثق

افزار اسـتفاده  طور متوالي از واژگان يا عباراتي در يك نرم بهر و   وقتي فردي چندين با   
رود كـه   طـور منطقـي انتظـار مـي        بـه افزار مشاهده كند،    نمايد و كاركرد عملي آن را در نرم       

افـزار  شد كه ميزان تجربه و سوابق كار با نرم        ها را درك كند؛ بنابراين استنباط مي      معاني آن 
امـا نتيجـة   . افـزار اثـر داشـته باشـد    ران از واژگان محيط رابـط آن نـرم        بر ميزان درك كتابدا   

تر و تأييـد    شود براي بررسي بيش   رو پيشنهاد مي    اين از. آمده خالف اين را نشان داد       دست  به
تري در هاي مشابه بيشافزار بر ميزان درك واژگان آن، پژوهش  تأثير تجربة كار با يك نرم     

تر واژگـان   ردد آيا اين عامل واقعاً اثري در ميزان درك بيش         آينده انجام شود تا مشخص گ     
  . محيط رابط دارد يا نه
افـزار بـر     نـرم افـزار و اسـتفاده از راهنمـاي         هاي آموزش استفاده از نـرم     برگزاري دوره 

 و كمـك بـه كـاربر يكـي از اصـول عمـده در       ييراهنمـا .  داردتأثيرميزان درك كتابداران   
تواند اين راهنمايي مي  .  كه بايد توسط طراحان مورد توجه قرار گيرد        افزار است طراحي نرم 

 يـك راهنمـاي جـامع و    ة يـا تعبيـ   ،افزارهاي آموزشي استفاده از نرم    از طريق برگزاري دوره   
  . باشد- چه براي كتابداران و چه براي كاربران نهايي-قابل درك

اي كـشور در    زارهـاي كتابخانـه   افافزار سيمرغ يكي از پركاربردترين نـرم      كه نرم   اين با
هـا اسـت، امـا از نظـر قابليـت درك واژگـان از سـوي كتابـداران و از سـوي          سطح دانشگاه 

بنابراين براي افزايش ميـزان درك از  . تر از سطح مطلوب قرار دارد  كاربران، در سطح پايين   
ط از سـوي    تر به واژگان محيط راب    ، توجه بيش  )چه كتابداران و چه كاربران    (سوي كاربران   

چـه  (تـر جامعـة كـاربران       تر آنان از نظرات كاربران و شناخت بـيش        طراحان و استفادة بيش   
ضـروري بـه نظـر    ) افراد مبتدي و چه خبـره در هـر دو جامعـه كتابـداران و كـاربران نهـايي            

هاي آموزشـي مـنظم از سـوي        البته توجه به درك عميق واژگان و برگزاري دوره        . رسد  مي
رسد كـه مـشكالت، تـا    به نظر مي. افزار، نبايد ناديده گرفته شود  هاي كاربر اين نرم   كتابخانه
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افزاري را براي كاربران خود انتخاب      گردد؛ چون وقتي نرم   حدودي به خود كتابداران برمي    
ها بايد در راستاي درك كامـل       كردند، هرچند درك واژگان آن مشكل باشد، اما خود آن         

هـا در    در آينده و در صورت بـروز مـشكل بـراي كـاربران، بـه آن                آن همت كنند تا بتوانند    
  . درك واژگان و رفع مشكالت كمك كنند

 كتابـداران و كـاربران      ةافزار كتابخانه بايد از قابليت و كـارآيي الزم بـراي اسـتفاد            نرم
ت، ها و امكانـا   تر نسبت به قابليت   تر و عميق  كتابداران با آشنايي بيش   . نهايي برخوردار باشد  

تـر و مـؤثرتري از      گيري بـيش  اي قادر خواهند بود بهره    افزارهاي كتابخانه هاي نرم و ويژگي 
افزارهـا در   اي به عمل آورنـد و بـه طراحـان نـرم           افزارها در جهت كاركردهاي كتابخانه    نرم
  . تر كمك كنند محصوالت كارآمدتر و كاملةارائ

   :شوددر انتها پيشنهاد مي
افزار انجام شـود و نتـايج آن بـا نتـايج              هاي آتي، بر روي اين نرم       لهمين پژوهش در سا     .1

 تحـصيلي و  صيلي، حـوزة  مقطع تحـ تأثيرپژوهش حاضر مقايسه شود تا نتايج حاصل از       
كنـد  هاي آينـده، كمـك مـي      انجام مجدد پژوهش در سال    . تر گردد   تجربه نيز مشخص  

افزار ايجاد شده  يط رابط نرم  ها، آيا تغيير مطلوبي در وضعيت مح      دريابيم با گذشت سال   
ديگري الزم اسـت    هاي   حل راه و چه    ،دناست يا نه، چه عوامل مؤثر ديگري وجود دار        

 . تا به وضعيت مطلوب دست يابيم
افزارهـاي  عنوان كاربران نـرم    به براي ترسيم الگوي مفهومي كتابداران    پژوهش ديگري     .2

 . اي انجام شودرايانه
 ،علــوم رايانــه بــا همكــاري گروهــي از كتابــداران، روانــشناسان، متخصــصان پژوهــشي  .3

طـور عميـق و بـا ديـدي          بـه  و زبانـشناسان در ايـن زمينـه انجـام شـود تـا                شناسـان جامعه
افزارهـاي    رابط نرم  بر آن در محيط    مؤثر درك كاربران و عناصر      ةلئنگر به مس  جانبه همه

اي و كــاربرد ديــدگاه  هــاي بــين رشــته هششــك پــژو بــي. اي پرداختــه شــود كتابخانــه
 . تخصصي در اين حوزه بسيار ارزشمند است
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Abstract:  The present investigation surveys the degree of 
understanding of the graphic user interface by the librarians who are 
using the Simorgh Library management software. 169 Questionnaires 
were sent out to librarians in 44 academic libraries. 144 librarians 
responded. Findings indicated that the general understanding 
regarding terms used within Simorgh GUI environment was 58.5% 
which was significantly different from the desired level (80%). No 
significant difference was observed between male and female 
librarians. However there was a difference on the level of 
understanding with respect to the department where the librarians 
worked. No marked difference was observed between perceptions of 
the terms used in the technical section of the software with the terms 
used in the search section. The same held true with respect to 
librarians’ educational and professional background. Conducting 
software training course along with using software manual were 
found to significantly improve librarians understanding of the terms 
used within the GUI environment. 
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