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Abstract 

Objective: Identifying the status of Iranian digital library software in terms of the use of various 

content management and user portlets. 

Methodology: This is an applied research done as a heuristic survey. The research was 

conducted to evaluate the capabilities of various portlets in the field of digital library 

management in two general areas of content management (collection process management, 

content production management, classification management, documentation management, 

loading management, content indexing management, link management and news management) 

and user management (user management, staff management and user security management) are 

used in digital library software. Statistical population of the study consists of five Digital 

Library Softwares Pars Azarsa, Simorgh, Tebyan, and Parwan Farakavash produced by five 

major library software companies in Iran (Pars Azarakhsh, Nosa, Tebyan, kavash, and 

Parvanpajooh). Their software products and know-how have matured over time in tandem with 

technological advancements in their field, with critical inputs from field experts, associated 

companies, organizations and institutions. They, in the recent ten years, have undertaken many 

landmark projects that include database and archive automation for their clients. Their 

knowledge base and software products are unsurpassed in the field of digital data management 

for libraries and document centers, and this includes the full spectrum of related requirements. 

All their software products are web based, integrated and user friendly. Some of their major 
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clients include the governmental institutions, private companies, national libraries and 

universities. The needed data was collected using a researcher-made check-list. Different types 

of descriptive statistical techniques in collaboration with Kolmogorov–Smirnov test, Shapiro-

Wilk test and Kruskal-Wallis H test were used for analyzing the data. 

Findings: In terms of content management, Simorgh had the best performance. The statistical 

population had the best performance in the "category management" section of the content 

management field and the weakest performance in the "link management" section. In the field 

of user management, "Azarsa" had the best performance. The statistical community had the 

weakest performance in this area in the "forum management" section. Test of research 

hypotheses showed that there is no significant difference between the digital library software in 

the use of content management portals and user management. 

Conclusion: The performance of the statistical population was evaluated for 114 management 

portlets. The statistical population in the field of content management according to the check-list 

had an average performance of 80 percent and the average performance of the statistical 

population in the field of user management was below 63 percent, among which even 

"Farakavash" and "Parvan" had a performance below 50 percent. Therefore, in general 

comparison, it was concluded that the statistical community in the field of content management 

has performed better than user management. 

 

Keywords: Content management, Digital library, Evaluation studies, Software portlet, User 

management. 
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 چکیده
 کاربری است. و محتوا مدیریت هایایرانی در زمینه میزان استفاده از انواع پورتلت دیجیتالی کتابخانه افزارهایشناسایی وضعیت نرم هدف:

افزار نرم پنج آماری جامعه. است شده انجام ایمکاشفه ارزیابی نوع از پیمایشی روش به که است کاربردی نوع از حاضر پژوهش روش پژوهش:

 هاداده تحلیل و تجزیه برای. است( ساخته محقق) ارزیابی سیاهه هاداده گردآوری ابزار. فراکاوش است پروان، تبیان، سیمرغ، آذرسا، دیجیتالی کتابخانه
  .شد استفاده والیس- کروسکال و ویلک-شاپیرو اسمیرنوف،-کلموگروف آزمون همراه به توصیفی آماری فنون انواع از

 بهترین محتوا مدیریت حوزه «بندیرده مدیریت» بخش در آماری جامعه. داشت را عملکرد بهترین «سیمرغ» محتوا مدیریت حوزه در ها:یافته

 آماری جامعه. داشت را عملکرد بهترین ،«آذرسا» کاربری، مدیریت حوزه در. داشت را عملکرد ترینضعیف «پیوندها مدیریت» بخش در و عملکرد
 انواع کارگیریه ب میزان در بررسی مورد افزارهاینرم بین همچنین. داشت «گفتگو تالار مدیریت» بخش در را حوزه این عملکرد ترینضعیف
 .نداشت وجود معناداری تفاوت کاربری مدیریت و محتوا مدیریت هایپورتلت

 میانگین ارزیابی سیاهه بر مبتنی محتوا مدیریت حوزه در آماری بررسی شد. جامعهپرتلت مدیریتی  111 عملکرد جامعه آماری در موردگیری: نتیجه

 «پروان» و «فراکاوش» میان این در که بود درصد 36 زیر کاربری مدیریت حوزه در آماری جامعه عملکردی میانگین و داشت درصد 08 عملکردی
 عمل کاربری مدیریت از بهتر محتوا مدیریت حوزه در آماری جامعه که شد حاصل نتیجه این کلی مقایسه در بنابراین. داشتند درصد 08زیر عملکردی

 .است کرده
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 مقدمه

افزارهای کتابخانه های مختلف محتوایی و کاربری نیاز به نرمبه منظور مدیریت کتابخانه دیجیتالی در زمینه

های افزارها نقش مهم و کلیدی را در فرایند مدیریت و توسعه کتابخانههای این نرمدیجیتالی است. قابلیت

های دیجیتالی کنند. زمانی که ایجاد و انتشار محتوا به خوبی مدیریت شود مدیران کتابخانهدیجیتالی ایفا می

افزاری رو به نرم عمل نمایند. از این مؤثرخانه های کوتاه مدت و بلندمدت کتابتوانند در جهت تحقق برنامهمی

امکان به صورت خودکار انجام دهد.  نیاز است که بتواند بسیاری از امور را با کیفیت و سرعتی بهتر و تا حد

درصد هزینه  57افزار کتابخانه دیجیتالی تقریبًا ( اشاره دارد، مرحله ایجاد و تهیه نرم0931علیپور حافظی )

افزارها به عنوان هسته اصلی و نرم ،نیبنابرادهد. )منهای هزینه نگهداری( را به خود اختصاص می کلی سیستم

رابطه توجه  نیهستند. در ا رانیمد یبرا یفراوان تیاهم یداراهای دیجیتالی ساخت کتابخانهریزمهمترین 

ها د و همواره سنجش و ارزیابی آنشوافزارها از ابعاد مختلف میهای این نرمقابلیتها و تیبه ظرف یاژهیو

(، 0937های صورت گرفته از جمله توسط جهانگیری و نوروزی )مورد توجه پژوهشگران بوده است. پژوهش

 خود گواهی بر این مدعاست.  (9190) 9(، مهتا9191) 9( و رحماند محضر9103) 0وارد

افزارهای طراحی شده خواهد شد که نرمهای دیجیتالی زمانی ممکن به بیان مناسب، سودمندی کتابخانه

برای کتابخانه دیجیتالی دارای امکاناتی باشد که به مدیر سیستم امکاناتی را در زمینه مدیریت محتوا و 

هایی را در رابطه با عملکرد هر بخش از محتوا مشیرود مدیر سیستم خطکاربری بدهد. همچنان که انتظار می

های دیجیتالی تنها زمانی های طراحی شده برای کتابخانهآن است که فناوری و کاربران تدوین نماید. مسلم

دهی اطلاعات در محیط الکترونیکی، مدیریت اساس اصول سازمان عملکرد مفیدی خواهند داشت که بر

افزار کتابخانه رسانی که مدیریت نرممجموعه و منابع اطلاعاتی و مدیریت کاربران، به متخصصان اطلاع

های لازم را ارائه نماید. محدودیت در این الی و تأمین محتوا و مواد دیجیتالی را بر عهده دارند، قابلیتدیجیت

بینی شده برای مدیران خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به گذشت حوزه سبب عدم تحقق خدمات پیش

ز به وضوح مشخص نیست که وضعیت ای در ایران، هنوافزارهای کتابخانهبیش از سه دهه از طراحی و ارائه نرم

ویژه از بعد مدیریت محتوا ه افزارهای کتابخانه دیجیتالی داخلی از نظر امکاناتی که در اختیار مدیر سامانه بنرم

( نشان داد از 0933های انجام شده از سوی اعظمی و پریرخ )دهند، چگونه است. پژوهشو کاربری قرار می

های افزار مناسب و کارآمد است. یافتههای دیجیتالی در ایران، فقدان نرمخانهاندازی کتابعمده مشکلات راه

های مدیران مورد توجه طراحان قرار ( مبین این بود که برای بهبود وضعیت باید خواسته0939شادپوری )

 
1. Ward 
2. Rahmanand Mohezar 
3. Mehta 
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د در این های ارزیابی موجو( نشان داد سیاهه0933های حسن زاده و نویدی )گیرد. این درحالی است که یافته

هاست مورد زمینه به تنهایی جامع و کافی نبوده و به کارگیری روش ارزیابی یکپارچه که ترکیبی از انواع شیوه

( در نظر گرفتن معیارهای سنجش در بُعد کاربری 0931نیاز است. بر اساس نتایج طاهری و نقی مهر طبائی )

ه ثیر بأت مهندسی مجدد بر مبنای فناوری اطلاعات تافزار کتابخانه دیجیتالی در بهبود کیفیو محتوایی نرم

ای در ایران در ( هرچند تحقیقات گسترده0937) دیگرانعصارها و  زادههای رجبسزایی دارد و طبق یافته

افزارهای کتابخانه های مدیریتی نرمگونه پژوهشی برای ارزیابی قابلیتحوزه ارزیابی سایت انجام شده اما هیچ

ها جام نشده است، از این رو خلاء انجام پژوهشی مستقل در این راستا متناسب با اصول، چارچوبدیجیتالی ان

که مرور متون مربوط به ارزیابی  و معیارهای معرفی شده در متون و منابع بسیار محسوس است. ضمن این

این شد تا مبتنی بر نتایج . بنابراین تصمیم بر است مسئلهید این ؤمهای دیجیتالی داخل ایران نیز کتابخانه

استفاده  افزار پُرنرم 7افزارهای موجود ( از میان نرم0937و جهانگیری و نوروزی ) (0935)فر جعفری و نوروزی

در کشور آذرسا، سیمرغ، تبیان، فراکاوش و پروان به عنوان جامعه پژوهش برای این مطالعه انتخاب شوند. 

ره دارد، موجودیت اصلی کتابخانه دیجیتالی محتوا و کاربران آن ( اشا9112) 0گونه که ساراسویکهمان

سنجی تعامل کاربران با سنجی محتوا و کیفیتهای کیفیتکید عمده ارزیابی، باید روی جنبهأهستند و ت

پردارند کتابخانه دیجیتالی متمرکز باشد. نتایج بررسی وی نشان داد متونی که به توصیف مفاهیم ارزیابی می

های دهند، این درحالی است که انجام پژوهشاز متونی هستند که یک ارزیابی واقعی را نشان می بیشتر

صورت ویژه دو حوزه کلی در ه ارزیابانه اصیل از ضروریات بهبود وضعیت فعلی است. از این رو پژوهش حاضر ب

، محتوا دیتول تیریمدسازی، روند مجموعه تیریمدبر خواهد گرفت که اولی مربوط به مدیریت محتوا )شامل 

 تیریمدو  وندهایپ تیریمد، محتوا سازیهینمای، بارگذار تیریمدی، مستندساز تیریمدبندی، رده تیریمد

، جیرا هایپرسش تیریمدکنندگان، استفاده تیریمد( است. مورد دوم مربوط به مدیریت کاربری )شامل اخبار

ی، رگیگزارش پورتلت، کارمندان تیریمد، تالار گفتگو تیریمدی(، نظرات عموم افتی)در ینظرسنج تیریمد

زیر را مدنظر قرار خواهد  هایپرسشی( خواهد بود. بنابراین در این راستا پاسخگویی به کاربر تیامن تیریمد

 :داد

های های دیجیتالی ایرانی بر پایه پورتلتهای مدیریت کتابخانهوضعیت امکانات و قابلیت .0

 افزارهای مورد مطالعه چگونه است؟نرممدیریت محتوا در 

های افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی در حوزه مدیریت محتوا در کدام زیربخشنرم .9

 های بیشتری را ارائه نمودند؟شناسایی شده تحقیق عملکرد بهتری داشتند و پورتلت

 
1. Saracevic 
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های در میزان به کارگیری انواع پورتلتمورد بررسی افزارهای کتابخانه دیجیتالی نرمآیا بین  .9

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ مدیریت محتوا 

های های دیجیتالی ایرانی بر پایه پورتلتهای مدیریت کتابخانهوضعیت امکانات و قابلیت .2

 افزارهای مورد مطالعه چگونه است؟مدیریت کاربری در نرم

های حوزه مدیریت کاربری در کدام زیربخش افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی درنرم .7

 های بیشتری را ارائه نمودند؟شناسایی شده تحقیق عملکرد بهتری داشتند و پورتلت

های در میزان به کارگیری انواع پورتلتمورد بررسی افزارهای کتابخانه دیجیتالی نرمبین آیا  .6

 تفاوت معناداری وجود دارد؟مدیریت کاربری 

 پژوهش پیشینه

های مدیریت محتوا، مدیریت کاربری، پورتلت، ارزیابی، سنجش جستجوهای جامع اولیه با کلیدواژه

 ,Content Management, User Management, Portlet افزارهای کتابخانه دیجیتالی، مدیریت ونرم

Evaluation, Measurement, Digital Library Software, Management کاوش  با جستجو در موتورهای

های اطلاعاتی داخلی و خارجی در زمینه خاص موضوع این و علم نت و پایگاه 0اسکالر معتبر از جمله گوگل

 هافزارهای کتابخانهای مدیریتی نرمارزیابی پورتلت»پژوهشی که به طور مستقیم و جامع به پژوهش نشان داد 

های جستجو زبان انگلیسی، دست کم در پایگاهپرداخته باشد، چه در زبان فارسی و چه در  «دیجیتالی ایرانی

در ادامه پیشینه پژوهش در داخل کشور و بعد پیشینه پژوهش در خارج از کشور بیان  شده دیده نشد.

 0شوند. از این رو جهت اختصار در ارائه مطالب و عدم پژوهشی بودن برخی منابع آنچه در قالب جدول می

 ستفاده برای تدوین سیاهه پژوهش است.گردد، برخی منابع مورد اارائه می

 

رهای حوزه مدیریت محتوا و کاربری در پژوهش حاض. متون مورد استفاده جهت شناسایی زیربخش0جدول  

 پیشینه پژوهش پیشینه پژوهش

هاشمی، قربانی و (، 1666و چشمه سهرابی )قاسمی الوری 
آبریزا (، سینگ، 1661ئی )(، صادقی، صادقی و آمره1660بخش )تاج

 (4848)4و کران

(، جهانگیری و 1666گلینی مقدم، جلالی دیزجی و عزیزی )
 (4810)1مانه و پنج(، 4816) 6(، خان1660نوروزی )

 مدیریت کاربریحوزه شناسایی شده:  مدیریت محتواحوزه شناسایی شده: 

 
1. Google Scholar 
2. Singeh, Abrizah & Kiran 
3. Khan 
4. Mane & Pange 
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 زیربخش شناسایی شده پیشینه پژوهش زیربخش شناسایی شده پیشینه پژوهش

 (1666رادفر )حریری و 
مدیریت روند 

 سازیمجموعه

ئی صادقی، صادقی و آمره
(1661 ) 

  (4884) 1چری و داف

 کنندگانمدیریت استفاده

حسینی و محمدخانی 
(1664) 

 (4881) 4هان
 

 مدیریت تولید محتوا
و جواب  پرسشمدیریت  (4886) 6اومموتو و کنایی

 رایج( هایپرسش)

 (1601حدیقه سرشت ) بندیمدیریت رده (4886) 1وانگ
مدیریت نظرسنجی 
 )دریافت نظرات عمومی(

 مدیریت مستندسازی (1606دلیلی صالح )

، (4816) 0سوبچاک
 1دنگ و ، چیم(4810) 3آندرژاک

  0فرو و نونزیو دی (4880)
(4883) 

 مدیریت تالار گفتگو

 وانگ و چو ، وو
6(4818) 

 مدیریت کارمندان (4880) 18مایکال مدیریت بارگذاری

شهبازی، نوروزی و 
 (1661علیپورحافظی )

 
 گیریمدیریت گزارش (1601حدیقه سرشت ) سازی محتوامدیریت نمایه

 و کاستانتینو کالفتوویچ،
 (4816) 11رینالدو

  (4816) 14لیو و لی

 مدیریت پیوندها
 (4848وانگ )

 مدیریت امنیت کاربری
 

 و سوبولوسکایا کالنف،
 (4816) 16سوتنیکوف

 مدیریت اخبار

 

های مدیریت دهد، پورتلتهای دیجیتالی نشان میها در زمینه کتابخانهپیشینه 0بر اساس جدول 

 توان در گروه عمده مدیریت محتوا و کاربری تقسیم بندی کرد.  کتابخانه دیجیتالی را می

روند  ها مشخص شد که برای مدیریت محتوا در نظر گرفتن پورتلت مدیریتتر پیشینهبا تحلیل دقیق

سازی بندی، مدیریت مستندسازی، مدیریت بارگذاری، نمایهسازی، مدیریت تولید محتوا، مدیریت ردهمجموعه

 
1. Cherry &Duff 
2. Han 
3. Kanai & Umemoto 
4. Wang 
5. Sobczak 
6. Andrzejak   
7. Chim& Deng 
8. Di Nunzio & Ferro 
9. Wu, Chou & Wang 
10. Mikeal 
11. Kalfatovic, Costantino & Rinaldo 
12. Li & Liu 
13. Kalenov, Sobolevskaya & Sotnikov 
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با شکاف  «سازیمجموعه روند مدیریت»در حوزه محتوا، مدیریت پیوندها و مدیریت اخبار لازم است. 

حوزه در ایران به چاپ نرسیده،  لیفی به صورت تخصصی برای اینأرو هستیم و هنوز کتاب ته ب تحقیقاتی رو

 هایی که امکان پیشنهادجهت تحقق اهداف این زیربخش وجود پورتلت (0939) رادفر و مبتنی بر حریری

 روند مدیریت و تنظیم و سازیمجموعه هایو پیگیری ارسال درخواست جدید، تهیه آرشیو منبع

 (9112) و هان (0939) محمدخانی و سینیسازی را میسر سازد ضرورت دارد. مبتنی بر نتایج حمجموعه

مدرک که نمایانگر اطلاعات سطح  موجودی اطلاعات ویرایش و حذف های ایجاد،مشخص شد وجود پورتلت

لازم به نظر  «محتوا تولید مدیریت»آوری است، برای دهی، تکثیر، مالکیت، روش فراهمدسترسی، امانت

 انواع برای رکورد حذف و در نظر گرفتن پورتلت ایجاد، ویرایش «بندیرده مدیریت»رسد. برای موفقیت در می

موفق  «مستندسازی مدیریت»تلقی گردید.  (9119) آن مهم از دیدگاه وانگ آرشیو مدیریت بندی ورده

نمایه /مستند و اصطلاحنامه رکورد حذف و ویرایش تنظیمات و های ایجاد، مدیریتمستلزم استفاده از پورتلت

در  (0933) صالح های حاصل از دلیلیبر اساس یافته .اصطلاح آن است پیشنهادات بررسی و مدیریت

یابد تعبیه آنچه ضرورت می (9101) وانگ و چو های وو،مبتنی بر تحلیل یافته «مدیریت بارگذاری»

و  نمایش، چاپ محتوا، به دسترسی سطح تنظیم ویرایش، و کردن، حذف آرشیو، اضافه های مشاهدهپورتلت

 مدیریت»در حوزه  (0932) علیپورحافظی و نوروزی دانلود پراهمیت است. با بررسی نتایج تحقیق شهبازی،

 و جستجوپذیری (پشتیبان نسخه تهیه) سازیهایی است که امکان ایندکسنیاز به پورتلت «محتوا سازینمایه

برای ( 9103) لیو و و لی (9103)  رینالدو و کاستانتینو محتوا را فراهم نماید. تحلیل یافته کالفتوویچ،

پیوندها، تهیه،  منوی مدیریت و هایی با قابلیت تنظیمپیشنهاد در نظر گرفتن پورتلت «پیوندها مدیریت»

های پورتلت «اخبار مدیریت»پیوندها را داشتند. برای توفیق در  از کاربران مشاهدات حذف و اضافه و آمار

خبری را داشته باشد از ضروریات مبتنی بر تحلیل  هایگروه تحریریه خبری که قابلیت آرشیوسازی و ایجاد

 است. (9103) سوتنیکوف و سوبولوسکایا یافته کالنف،

ها مشخص شد که در نظر گرفتن پورتلت مدیریت در بخش مدیریت کاربری، با تحلیل پیشینه

گیری، امنیت لازم است. مبتنی رایج، نظرسنجی، تالار گفتگو، کارمندان، گزارش هایپرسشکنندگان، استفاده

هایی که در نظر گرفتن پورتلت( 9119)  داف و و چری( 0932) آمره ئی و صادقی بر تحلیل نتایج صادقی،

یابد و ت میضرور «کنندگانمدیریت استفاده»سازد برای امکان تعامل کاربر نهایی را با کتابخانه میسر می

مشخص کرد که وجود  (9113) اومموتو و تحلیل حاصل از کنایی «جواب و پرسش مدیریت»برای 

 و اطلاعات و تنظیم بندیدسته و گروه ایجاد ویرایش و و حذف آرشیو اضافه، هایی برای مشاهدهپورتلت

 ، سوبچاک(0935) سرشت پاسخگویی اهمیت دارد. تحلیل حدیقه آمار و نظرات نمایش برای منوها مدیریت
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 تالار»و  «نظرسنجی» در مدیریت (9116) فرو و نونزیو دی( 9113) دنگ و چیم ،(9103) آندرژاک ،(9103)

 ،ویرایش و مدیریت حذف و مشاهده های ایجادخاطر نشان کرد برای موفقیت باید پورتلت «گفتگو

گفتگو  تالارهای مدیریت برگزاری جلسه در هایو قابلیت کنندهشرکت هایدهی به نظرات، تنظیم گروهموضوع

 و حدیقه (9113) به اعتقاد مایکال «گیریگزارش»و  «کارمندان»مجازی وجود داشته باشند. برای مدیریت 

کارکنان و مدیریت گردش کار  برای نقش تعیین کارکنان های معرفیدر نظر گرفتن پورتلت (0935) سرشت

خاطر  (9191) تحلیل وانگ «کاربری امنیت مدیریت»با ارزش است. برای  و ایجاد انواع گزارشات از عملکرد

 امنیتی و پشتیبانی ضرورت دارد. های تنظیماتنشان کرد که به کارگیری پورتلت

ها توجه به های ذکر شده قابل توجه است، آن است که هر کدام از آندر نگاه کلی آنچه در پیشینه

ها هر یک آناند و کید قرار دادهأافزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد تدر نرم مدیریت محتوا و مدیریت کاربری را

اما  ؛اندمورد توجه قرار دادهمدیریت محتوا و مدیریت کاربری ها را در دو حوزه مشخصی از زیربخش تنها طیف

دی را در حوزه های ضروری برای ارزیابی این دو مقوله مهم و کلیپژوهشی که بتواند به صورت جامع زیربخش

مدیریت کتابخانه دیجیتالی شناسایی کند، دیده نشد. در صورتی که پژوهش حاضر سعی دارد با رویکرد 

های شناسایی شده های کاربردی در حوزه مدیریت محتوا و کاربری را در تمامی زیر بخشتری پورتلتجامع

 . مورد بررسی قرار دهد

 

 پژوهش شناسیروش

تحلیلی صورت گرفته است. عباس پور -هدف کاربردی است که به روش پیمایشیپژوهش حاضر از لحاظ 

 هایشیوه ترینمتداول از یکی ارزیابی، هایروش سایر با مقایسه در سیاهه ارزیابی را از (، استفاده0933)

سیاهه با توجه به این که پیشینه پژوهش نشان داد  های دیجیتالی دانست.افزارهای کتابخانهارزیابی نرم

از این رو برای گردآوری اطلاعات از سیاهه ارزیابی محقق ساخته  ،ارزیابی جامعی در این زمینه وجود ندارد

 مدیریت حوزه هایزیربخش هایپورتلت های آن به منظور شناساییلفهؤاستفاده شده است که برای تهیه م

یید أ. جهت ت0موجود بهره گرفته است یمختلف فارسی و غیرفارس از منابع حاضر پژوهش در کاربری و محتوا

افزار کتابخانه روایی ابزار پژوهش نیز از روایی صوری و با نظرخواهی از متخصصینی که خود یا از طراحان نرم

 

فر، نیره جعفری و . تهران: سمت.؛ نوروزی، یعقوبطراحی کتابخانه دیجیتالی(. 1661علیپور حافظی، مهدی ) .1 :هایکتاباز جمله این منابع عبارتند از  . 1

 Weir, RYAN P (2012). Managing electronic resources: a LITA، قم: دانشگاه قم.؛ محورهای ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتالی(، 1663)

guide. New York: Neal-Schuman Publishers سرشت، حدیقه و دمحمهابادی، م ریاقو ... در نهایت بر اساس ساختار ارائه شده در کتاب: آب
 ساختار اولیه سیاهه وارسی شکل گرفت. ، تهران: سبزان.SIS Portal: specialized information systemپورتال کتابخانه دیجیتال (. 1606یاشار )
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ای مشغول خدمت بودند یا از متخصصان افزار کتابخانههای معتبر داخلی حوزه نرمدیجیتالی بودند و در شرکت

شدند که به تولید آثار علمی این حوزه مشغول بودند و یا از مدرسان محسوب می مطرح این حوزه در کشور

های مطرح این گرایش بودند به خاطر تجربه کار عملی و گرایش مدیریت کتابخانه دیجیتالی در دانشگاه

یت سیاهه اطلاعاتشان از وضعیت موجود ایران و جهان استفاده شد تا سیاهه ارزیابی اولیه تکمیل گردد. در نها

ای و همچنین افزار کتابخانههای طراحی نرمنظران در حوزهارزیابی در اختیار هفت نفر از اساتید و صاحب

ها، با حذف و ویرایش بندی نظرات آنقرار گرفت و پس از دریافت و جمع 0حوزه مدیریت کتابخانه دیجیتالی

سیاهه ارزیابی نهایی تدوین گردید. با بررسی برخی موارد، تغییرات لازم در سیاهه ارزیابی اعمال شد و 

های دیگر و نظر خواهی از افراد متخصص جدیدترین  افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران و همچنین پژوهشنرم

ن تبیا ،2غ سیمر ،2.0.0ا افزار آذرسهای کتابخانه دیجیتالی کشور که پنج نرمافزارترین نرمویرایش پراستفاده

 است به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.  39فراکاوش ،37 پروان ،9.9

های به دست آمده از انواع فنون آماری توصیفی و برای توصیف و تحلیل داده افزارها،در هنگام بررسی نرم

ها، ابتدا افزارها و توصیف و تحلیل دادهکارگرفته شد. برای مقایسه بین نرمه استنباطی نظیر فراوانی و درصد ب

با دو آزمون « مدیریت کاربری»و « مدیریت محتوا»ها بررسی شد. نرمال بودن متغیر ال بودن دادهنرم

های ناپارامتری استفاده بررسی شد و برای بررسی متغیرها از روش 9ویلک-و شاپیرو 9اسمیرنوف-کلموگروف

افزارها از شد. با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر مدیریت محتوا و مدیریت کاربری، برای مقایسه آن بین نرم

های استفاده گردید. برای انجام کلیه امور توصیفی، تحلیلی و آزمون 2والیس-آزمون ناپارامتری کروسکال 

 استفاده شد. 7افزار آماری اس.پی.اس.اسها از نرمآماری در بررسی فرضیه

 پژوهش هاییافته

 گردد:ارائه می هاپرسشدر این قسمت پاسخ جامعه پژوهش به 

های های دیجیتالی ایرانی بر پایه پورتلتهای مدیریت کتابخانهوضعیت امکانات و قابلیتاول:  پرسش

 افزارهای مورد مطالعه چگونه است؟مدیریت محتوا در نرم

 
افزاری که های نرمنفر از مدیران ارشد شرکت 4دیجیتالی دارای سابقه بودند؛  هکتابخان هزمینة تألیف و تدریس در حوز درکه نفر از متخصصان  6منظور  . 1

ور دیجیتالی حض هکتابخان هطور مستقیم و مؤثر در ایجاد و توسع نفر کارشناس که به 4اند؛ و های دیجیتالی فعالیت داشتهافزارهای کتابخانهتولید نرم هدر زمین
 فعال داشت.

2. Kolmogorov–Smirnov test 

3. Shapiro-Wilk test 

4. Kruskal-Wallis H test 

5. SPSS 
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 هایزیربخش اساس بر آماری جامعه وضعیت 9اول پژوهش در قالب جدول  پرسشدر جهت پاسخ به 

 ارائه گردیده است:  محتوا مدیریت حوزه هایپورتلت

 

در جامعه آماری محتوا تیریمد هایپورتلتکارگیری ه توزیع فراوانی میزان ب .2جدول  

 مدیریت محتوا

 پروان

ش
 فراکاو

 تبیان

 آذرسا

 سیمرغ

افزار های مورد مطالعهدر نرم های مدیریت محتواامکانات و قابلیت  

     )... پیشنهاد منبع جدید )شامل عنوان، نوع مدرک: کتاب، پیایند و 
مدیریت روند 

سازیمجموعه  
     سازی و پیگیریمجموعه هایمشاهده آرشیو درخواست 

     سازی تنظیم و مدیریت منوی مجموعه 

      ایجاد صفحات جدید به صورت تو در تو و نامحدود 

 

وامدیریت تولید محت  
 

     مشاهده آرشیو صفحات 

      ایجاد منو و زیرمنو به صورت نامحدود متناسب با ظاهر سایت 

     حذف و ویرایش اطلاعات 

     ،حذف و ویرایش اطلاعات موجودی مدرک ایجاد 

     مشی سطح دسترسی به اطلاعات مدیریت و تنظیمات خط 

     دهیمشی امانتمدیریت و تنظیمات خط 

     مشی تکثیرمدیریت و تنظیمات خط 

     مشی مالکیت مدیریت و تنظیمات خط 

     اطلاعاتآوری تنظیمات روش فراهم 

     مدیریت برقراری پیوند بین رکوردهای مرتبط موضوعی 

     های متحرک سایتمدیریت و تنظیمات پیام 

     مدیریت و تنظیمات گالری کتابخانه/ اعلانات 

     مدیریت منابع دیجیتال 

      ها مدیریت تازه 

     معرفی کتابخانه 

     بندیایجاد رکورد برای انواع رده 
بندیمدیریت رده  

 
     بندیمدیریت و تنظیمات ویرایش و حذف رکورد رده 

     بندی تنظیم و مدیریت آرشیو رده 

     ایجاد رکورد مستند 

ازیمدیریت مستندس  
     مدیریت و تنظیمات ویرایش و حذف رکورد مستند 

     نامه و نمایهآرشیو اصطلاح 

      نامه/نمایهمدیریت اصطلاح 

       مدیریت و بررسی پیشنهادات اصطلاح 

     هامشاهده آرشیو فایل 

 مدیریت بارگذاری

      اضافه کردن فایل جدید 

     هاحذف و ویرایش فایل 

      سطح دسترسی به محتواتنظیمات تعیین 

     تنظیمات نمایش محتوا 

     تنظیمات چاپ محتوا 

     تنظیمات دانلود محتوا 
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 مدیریت محتوا

 پروان

ش
 فراکاو

 تبیان

 آذرسا

 سیمرغ

افزار های مورد مطالعهدر نرم های مدیریت محتواامکانات و قابلیت  

      تنظیم و مدیریت بارگذاری 

     ای برای منابع چندرسانه 1استریمینگ 

     برای منابع متنی 4واترمارکینگ 

      سازی )تهیه نسخه پشتیبان(ایندکس 

سازی محتوانمایه  
 

     شناختیتنظیمات جستجوپذیری کتاب 

     متنیتنظیمات جستجوپذیری درون 

      تنظیمات جستجوپذیری نوع محتوا 

     مشاهده آرشیو پیوندها 

 مدیریت پیوندها
 

     اضافه کردن پیوند جدید 

     های موجودلحذف و ویرایش اتصا 

     بندیاضافه کردن گروه به پیوندها جهت دسته 

     پربازدید شناسایی آخرین پیوندهای اضافه شده 

     آمار مشاهدات کاربران از پیوندها 

     مدیریت و تنظیمات امتیازدهی به پیوندها 

      تنظیم و مدیریت منوی پیوندها 

     مشاهده آرشیو خبر 

 مدیریت اخبار
 

     اضافه کردن خبر 

     حذف و ویرایش اخبار 

     های خبری به صورت نامحدود ایجاد گروه 

     تنظیم و مدیریت منوی اخبار 

 جمع امتیاز 06 01 16 61 64

 

پورتلت  79با ارائه « سیمرغ»پورتلت ارائه شده در سیاهه ارزیابی،  72دهد، از بین نشان می 9جدول 

پورتلت مدیریتی محتوا با  70با ارائه « آذرخشپارس»مدیریتی از سیاهه وارسی در بالاترین مرتبه قرار دارد و 

بخش محتوا در جایگاه  پورتلت مدیریتی در 23با ارائه « تبیان»اختلاف کمی در رتبه دوم قرار گرفته است، 

پورتلت در جایگاه آخر بین  90با ارائه « فراکاوش»پورتلت در جایگاه چهارم و  99با ارائه « پروان»سوم و 

 افزارهای مورد مطالعه قرار گرفت.نرم

 

های افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی در حوزه مدیریت محتوا در کدام زیربخشنرمدوم:  پرسش

 های بیشتری را ارائه نمودند؟شده تحقیق عملکرد بهتری داشتند و پورتلتشناسایی 

 
1. Streaming  

2. Watermarking  
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های وضعیت جامعه آماری بر اساس زیربخش 0دوم پژوهش در قالب نمودار  پرسشدر جهت پاسخ به 

 های حوزه مدیریت محتوا ارائه گردیده است: پورتلت

 
های مدیریت محتوا در جامعه آماریهای پورتلتکارگیری انواع زیربخشه وضعیت ب .0نمودار   

 

پورتلت  79با ارائه « سیمرغ»پورتلت ارائه شده در سیاهه ارزیابی،  72نشان داد، از بین  0نمودار 

نسبت به سایرین عملکرد  درصد 0/33مدیریتی از سیاهه وارسی در بالاترین مرتبه قرار دارد، و با کسب امتیاز 

اقع تنها ضعف سیمرغ در مدیریت محتوا، در زیربخش مدیریت روند بهتری از خود نشان داده است. در و

با ارائه « آذرسا»های مدنظر این بخش را فراهم نموده است و پورتلت درصد 65سازی است که تنها  مجموعه

  5/31با ارائه « تبیان»پورتلت مدیریتی محتوا با اختلاف کمی در رتبه دوم قرار گرفته است،  درصد 7/32

پورتلت در جایگاه  درصد 9/73با ارائه « پژوهپروان»ورتلت مدیریتی در بخش محتوا در جایگاه سوم و پ درصد

در  افزارهای مورد مطالعه قرار گرفت.پورتلت در جایگاه آخر بین نرم درصد 2/75با ارائه « فراکاوش»چهارم و 

بهترین سطح عملکردی را ارائه ی، در حوزه مدیریت محتوا بندرده تیریمدمجموع جامعه آماری در بخش 

« مدیریت پیوندها»و در بخش اند های شناسایی شده در سیاهه ارزیابی را ارائه نمودهنموده و تمامی پورتلت

 71(، پروان با %57ترین عملکرد خود را در این بخش داشته )، آذرسا نیز ضعیفترین عملکرد را داشتضعیف

های مدنظر این بخش در مجموع برایند ضعیفی را برای این پورتلت درصد 97و فراکاوش با ارائه تنها  درصد

 .بخش از سوی جامعه آماری رقم زدند
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در میزان به کارگیری انواع مورد بررسی افزارهای کتابخانه دیجیتالی نرمآیا بین سوم:  پرسش

 تفاوت معناداری وجود دارد؟های مدیریت محتوا پورتلت

افزارهای تعیین معناداری رابطه بین نرمبه  9سوم پژوهش در قالب جدول  پرسشدر جهت پاسخ به 

 های مدیریت محتوا پرداخته شد.کارگیری انواع پورتلته در میزان بمورد بررسی کتابخانه دیجیتالی 

 

افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعههای نرمنرمال بودن متغیر مدیریت محتوا در پورتلت .9 جدول  

های جامعه آمارینرمال بودن متغیر مدیریت محتوا در پورتلت  

 نوع متغیر

ویلک-شاپیرو aکولموگروف-اسمیرنف   

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

461/8 محتوا مدیریت  18 888/8  001/8  18 881/8  

a. نرمال بهبود یافته است اسمیرنف برای توزیع-دقت آزمون کولموگروف 

 

 محتوا متغیر: مدیریت آزمون آماری 

والیس -کروسکال  681/1  

 1 درجه آزادی

داریسطح معنی  141/8  

 

افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد های نرمنشان داد متغیر مدیریت محتوا در پورتلت 9های جدول یافته

کمتر از  ویلک-اسمیرنف و شاپیرو-کولموگروفمطالعه نرمال نیست. چرا که مقادیر احتمال در دو آزمون 

محاسبه شده، بنابراین فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رد شد. بنابراین، برای مقایسه متغیر مدیریت  17/1

والیس استفاده شد. با توجه به -رد مطالعه از آزمون ناپارامتری کروسکالافزارهای موهای نرممحتوا در پورتلت

افزارهای کتابخانه ( محاسبه شده، بنابراین بین نرم090/1) 17/1که مقدار احتمال آزمون بزرگتر از  این

 رد.تفاوت معناداری وجود نداهای مدیریت محتوا کارگیری انواع پورتلته دیجیتالی مورد بررسی در میزان ب

های دیجیتالی ایرانی بر پایه های مدیریت کتابخانهوضعیت امکانات و قابلیتچهارم پژوهش:  پرسش

 افزارهای مورد مطالعه چگونه است؟های مدیریت کاربری در نرمپورتلت

های مدیریت گیری از پورتلتوضعیت جامعه پژوهش را بر پایه بهره پرسشبرای پاسخ به این  2جدول 

 دهد:نشان میکاربری 
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یدر جامعه آمار کاربری تیریمد یهاپورتلت یریکارگه ب توزیع فراوانی میزان .0جدول   

 مدیریت کاربری

ان
رو

 پ

ش
کاو

فرا
 

ان
تبی

 

رغ
یم

 س

سا
ذر

افزارهای مورد مطالعهکاربری در نرمهای مدیریت امكانات و قابلیت آ  

       نام ثبت  

نکنندگامدیریت استفاده  

 

       مدیریت اطلاعات اعضا  

       درخواست عضویت  

       درخواست تمدید عضویت  

       رزرو مدرک  

       درخواست تمدید مدرک  

       )کتابخانه شخصی )کتابخانه من  

       اخطارهای میز امانت به کاربران  

       جریمه دیرکرد / بخشودگی  

       تسویه حساب  

       هامندیعلاقه  

       پیشنهاد خرید مدرک  

       پیشنهاد اصلاح مدرک  

       تسویه حساب  

       گیری متمرکز در مورد اعضاگزارش  

       رسانیتنظیمات پست الکترونیکی اطلاع 

        مدیریت و تنظیمات فرم ارتباط با ما  

       مدیریت و تنظیمات زبان کتابخانه دیجیتالی  

       به آثارگذاری مدیریت و تنظیمات یادداشت  

       مدیریت و تنظیمات امتیازدهی به منابع و مدارک  

       مدیریت و تنظیمات بخش راهنما سایت  

       مدیریت و تنظیمات بخش پیمایش سایت  

      مدیریت نمایش آمار بازدید ازکتابخانه دیجیتالی  

      مشاهده آرشیو  

و جواب  پرسشمدیریت 

رایج( هایپرسش)  

      و جواب جدید  پرسشاضافه کردن  

      و جواب  پرسشحذف و ویرایش  

     بندی اطلاعاتایجاد گروه و دسته  

      و جواب پرسشارسال تصویر برای هر  

     یسخگویتنظیم و مدیریت منوها برای نمایش نظرات و آمار پا  

     گوییتنظیم سطح دسترسی افراد برای پاسخ  
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 مدیریت کاربری

ان
رو

 پ

ش
کاو

فرا
 

ان
تبی

 

رغ
یم

 س

سا
ذر

افزارهای مورد مطالعهکاربری در نرمهای مدیریت امكانات و قابلیت آ  

     ایجاد نظرسنجی جدید 
ت )دریافمدیریت نظرسنجی 

 نظرات عمومی(
هامشاهده و مدیریت نظرسنجی       

     ها حذف و ویرایش نظرسنجی  

 ایجاد موضوع جدید     

 مدیریت تالار گفتگو

 ارسال موضوع به تالار     

 مدیریت و ویرایش موضوعات     

 حذف و ویرایش موضوعات ارسالی به تالار     

گو کننده در تالارهای گفتهای شرکتگروهتنظیم و مدیریت        

     معرفی کارکنان کتابخانه 
 مدیریت کارمندان

      برای کارکنانتعیین نقش  

     
زارش گزارشات مختلف مانند دیرکرد لیست امانت کلیه اعضا/ گ

و ... تعداد اعضای فعال  

گیریگزارش  

     ارجاع داده شده و ...و  شده ایجاد گزارش کارهای انجام  

     مشاهده آرشیو 

     های جدیداضافه کردن بخش  

     حذف و ویرایش اطلاعات 

     بندی متفاوت و نامحدودایجاد گروه و دسته  

 ارسال تصویر برای هر بخش      

     های متفاوت بندیایجاد گروه کاربران و تعیین دسته  

 مدیریت امنیت کاربری

     های کاربری اعضامدیریت گروه  

     ورود خودکار برای کاربر مهمان 

     بازیابی رمز عبور فراموش شده برای کاربر 

     ها تنظیمات مرتبط با نمایش عمومی آدرس  

      1تصدیق، اجازه و ممیزی 

      مانیتورینگ کاربران 

     
 محرومسازی خدمت4

     های پشتیبانتهیه سایت  

     
 تشخیص نفوذ6

 
1. AAA (Authentication-Authorization-Auditing)  

2. DoS (Denial of Servi attack)  

3. IDS: Intrusion Detection System  
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 مدیریت کاربری

ان
رو

 پ

ش
کاو

فرا
 

ان
تبی

 

رغ
یم

 س

سا
ذر

افزارهای مورد مطالعهکاربری در نرمهای مدیریت امكانات و قابلیت آ  

      1پیشگیری از نفوذ 

      4پاچینگ 

 جمع امتیاز 08 10 14 46 41

 

کاربری، پورتلت شناسایی شده در سیاهه ارزیابی در بخش مدیریت  61از بیننشان داد که  2جدول 

پورتلت با اختلاف  23با ارائه « سیمرغ»پورتلت در این بخش در بالاترین مرتبه قرار دارد و  71با ارائه « آذرسا»

های بعدی پورتلت در رتبه 93با ارائه « فراکاوش»پورتلت و  29با ارائه « تبیان»کمی در رتبه دوم قرار گرفت. 

پورتلت سیاهه  61پورتلت از بین 90با ارائه « پروان»ه دیجیتالی افزار کتابخانقرار گرفتند. در این بین نرم

 ارزیابی در این بخش جایگاه آخر را کسب کرد.

افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی در حوزه مدیریت کاربری در کدام نرم پنجم: پرسش

 ارائه نمودند؟ های بیشتری راهای شناسایی شده تحقیق عملکرد بهتری داشتند و پورتلتزیربخش

های نتایج بررسی وضعیت جامعه آماری بر اساس زیربخش 9پنجم در نمودار  پرسشبرای پاسخ به 

 های حوزه مدیریت کاربری نمایش داده شده است:پورتلت

  
 

1. IDP (Intrusion detection and prevention) 

2. Patching 
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های مدیریت کاربری در جامعه آماریهای پورتلت. وضعیت به کارگیری انواع زیربخش2نمودار  

جامعه آماری تنها در بخش مدیریت کارمندان، در حوزه  9دست آمده از نمودار توجه به نتایج به  با

اند و آذرسا، سیمرغ، تبیان و فراکاوش تمامی مدیریت کاربران بهترین سطح عملکردی را ارائه نموده

شده  ددرص 71اما پروان موفق به کسب امتیاز  ؛اندهای شناسایی شده در سیاهه ارزیابی را ارائه نمودهپورتلت

رخ داده است چرا که جامعه آماری « مدیریت تالار گفتگو»ترین عملکرد جامعه آماری در بخش است. ضعیف

 هیچ پورتلتی را برای این بخش ارائه نکرده است. 

 

در میزان به کارگیری انواع مورد بررسی افزارهای کتابخانه دیجیتالی نرمبین آیا  ششم: پرسش

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ های مدیریت کاربریپورتلت

-ششم است، در این جدول نتایج بررسی تعیین معناداری رابطه بین نرم پرسشپاسخ  7نتایج جدول 

های مدیریت کاربری ارائه شده کارگیری انواع پورتلته در میزان بمورد بررسی افزارهای کتابخانه دیجیتالی 

 .است

 

های جامعه آماریکاربران در پورتلتنرمال بودن متغیر مدیریت  .8 جدول  

های جامعه آمارینرمال بودن متغیر مدیریت کاربران در پورتلت  

 نوع متغیر

ویلک-شاپیرو aکولموگروف-اسمیرنف   

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

مقدار 

 احتمال

 مدیریت

 کاربران
400/8  60 888/8  136/8  60 888/8  

a. اسمیرنف برای توزیع نرمال بهبود یافته است-دقت آزمون کولموگروف  

 

 کاربران مدیریت آزمون آماری

والیس -کروسکال  840/0  

 1 درجه آزادی

401/8 سطح معنی داری  

 

 ویلک-شاپیروو اسمیرنف -کولموگروفکه مقادیر احتمال در دو آزمون  با توجه به این 7بر اساس جدول 

بنابراین فرض نرمال بودن توزیع متغیرها رد شد. لذا، برای بررسی متغیرها باید از  ،محاسبه شده 17/1کمتر از 

های ناپارامتری استفاده کرد. با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر مدیریت کاربری، برای مقایسه آن بین روش
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که مقدار احتمال آزمون بزرگتر از  ه شد. با توجه به اینوالیس استفاد-افزارها از آزمون ناپارامتری کروسکالنرم

کارگیری ه افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی در میزان ب( محاسبه شده، بنابراین بین نرم932/1) 17/1

 های مدیریت کاربری تفاوت معناداری وجود ندارد.انواع پورتلت

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه بحث،

های مختلف در دو حوزه کلی مدیریت محتوا و مدیریت کاربری های دیجیتالی از جنبهمدیریت کتابخانه

 افزارهای کتابخانه دیجیتالی از جنبهنیاز رضایت کاربران کتابخانه است. از این رو ارزیابی نرمبر و پیشمقدم

یارهای مهمی از جنبه های دیجیتالی نشان داد که معمدیریتی دارای اهمیت است. مرور متون حوزه کتابخانه

افزار کتابخانه دیجیتالی، اگرچه به صورت پراکنده انجام شده، اما همیشه به عنوان ضروریات مدیریت نرم

 ها مورد توجه است. مدیریت موفق آن

های زیادی برای های دیجیتالی است که تاکنون تلاشکتابخانه یریت محتوا یکی از فرایندهای مهممد

افزارهای ورت گرفته است. یکی از این راهکارها ارائه انواع پورتلت مدیریت محتوا در نرمبهبود کیفیت آن ص

بندی، سازی، تولید محتوا، ردهپورتلت مدیریت محتوا در بخش مجموعه 72کتابخانه دیجیتالی است. 

با « سیمرغ»دند و افزارهای مورد مطالعه بررسی شسازی، پیوندها و اخبار در نرممستندسازی، بارگذاری، نمایه

های دلیلی پورتلت در رتبه دوم قرار گرفت که با یافته 70با ارائه « آذرسا»پورتلت بالاترین مرتبه و 79ارائه 

های پژوهش حسینی و ( در زمینه مستندسازی همسو است. این در حالی است که یافته0933صالح )

با تأکید بر دیدگاه مدیریتی مبین آن بود « یمرغس»( در حوزه ارزیابی کتابخانه دیجیتالی 0939محمدخانی )

ای افزار کتابخانهکه ضعف عمده کتابخانه دیجیتالی سیمرغ نداشتن هویت مستقل و وابسته بودن به نرم

 موردالمللی افزار استاندارد کتابخانه دیجیتالی در سطح بینسیمرغ است که هویت آن را به عنوان یک نرم

افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران مسیر طولانی را د. بنابراین این نتیجه حاصل گردید نرمکنمیواقع  پرسش

ترین عملکرد را در مدیریت محتوا دارند. ضعیف پیش رودر مسیر توسعه و ارتقاء وضعیت مدیریت محتوا 

د، بنابراین در مقایسه سیاهه ارزیابی( را ارائه کرده بو %75داشت؛ چرا که کمترین تعداد پورتلت )« فراکاوش»

دریافتند توجه به ( 9119) چری و داف( و 0932ئی )صادقی، صادقی و آمرهبا سایرین در ابتدای مسیر است. 

افزارهای مورد های دیجیتالی است؛ از این رو نرمنیاز کاربران و مدیریت صحیح آنان از علل موفقیت کتابخانه

پورتلت حوزه مدیریت  61، 2جدول تی لازم در این زمینه هستند. های مدیریمطالعه ملزم به ارائه پورتلت

پورتلت  90با ارائه « پروان»پورتلت بالاترین مرتبه و  71با « آذرسا»کاربری را در جامعه آماری بررسی کرد. 

توجهی شرکت سازنده به مقوله ترین عملکرد را داشت که نشان از بیسیاهه ارزیابی( ضعیف %97)تنها 
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گرین »( در پژوهشی مشابه دریافتند که 9116) 0خو، ماک و ِانجی کاربری دارد. جو، چوا، خو، مدیریت

بندی در مدیریت محتوا ( نشان از اهمیت توجه به رده9119های وانگ )یافته بهترین عملکرد را دارد.« استون

ی داشت. در مدیریت ندبنیز نشان از بهترین سطح عملکردی جامعه آماری در مدیریت رده 0داشت، نمودار

عملکردش صفر « پروان»های مدنظر را ارائه اما، پورتلت درصد 011« تبیان»و « آذرسا»سازی روند مجموعه

بود، این درحالی است که تحقیقات فدراسیون کتابخانه دیجیتالی نشان داد توسعه مجموعه دیجیتالی 

سازی ( در حوزه مجموعه0939حریری و رادفر )های (، یافته0933، 9لوین و بزرگترین چالش است )هانسون

 درصد 37سازی خبرداد، با توجه به این که های دیجیتالی ایران از نبود مدیریت روند مجموعهکتابخانه

( 650 ، ص.0935فر، کنند )نوروزی و جعفریافزار تولید داخل استفاده میهای دیجیتالی ایران از نرمکتابخانه

افزارها تشخیص داد. در مدیریت های مدیریتی لازم در نرمر علت را در عدم ارائه پورتلتهای پژوهش حاضیافته

دی »( نشان داد 9112ها را ارائه نموده بود. پژوهش مشابه هان )تمامی پورتلت« سیمرغ»تولید محتوا فقط 

، «سیمرغ»اخبار  مدیریتسازی محتوا و نمایهدر . رددر مقایسه با سایرین بهترین عملکرد را دا« اسپیس

نشان داد  (9103رینالدو ) و کالفتوویچ، کاستانتینوهای را کسب نمودند. یافته 011امتیاز « تبیان»و  «آذرسا»

برای  با توجه به این که سیاست دسترسی جایگزین تفکر مالکیت منابع شده است و در آینده ایجاد فرصت

تواند در قالب اشیای متنوعی های دیجیتالی مهم است و از طرفی محتوای یکسان میهمکاری با دیگر کتابخانه

های الکترونیکی، مقالات و فیلم آموزشی ارائه گردد. برقراری پیوند بین انواع اشیای محتوایی و مانند کتاب

 افزار  کتابخانه دیجیتالی صورت گیرد. سازی آن با مدیریت پیوندها باید به آسانی توسط نرمغنی

گونه که شایسته است مورد توجه جامعه مورد های این پژوهش نشان داد مدیریت پیوندها آنیافته

نشان داد که مدیریت پیوندها نقش ( 9103) لیو و لیهای این درحالی است که یافته مطالعه قرار نگرفته است.

مندی وی از سامانه کتابخانه دیجیتالی دارد. نتیجه کلی که حاصل و رضایت کلیدی در تعامل کاربر با کتابخانه

رخ داده است؛ چرا که جامعه « مدیریت تالار گفتگو»گردید نشان داد بدترین عملکرد جامعه آماری در بخش 

ت که ها تعلق گرفت. این درحالی اسآماری هیچ پورتلتی را برای این بخش ارائه نکرده و امتیاز صفر به آن

نشان داد، ( 9116) فرو و نونزیو و دی (9113) دنگ و ، چیم(9103) ، آندرژاک(9103) سوبچاک هاییافته

گردد و نقش شایان توجهی در موجب بهبود دسترسی کاربران به محتوای مورد نیاز می« مدیریت تالار گفتگو»

نشان داد بین  7و  9های جدول همچنین یافتهافزار کتابخانه دیجیتالی دارد. ارتقاء رضایتمندی کاربر از نرم
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های مدیریت محتوا و مدیریت کارگیری انواع پورتلته افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی در میزان بنرم

 کاربری تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 سیاهه بر مبتنی محتوا مدیریت حوزه در آماری جامعه که داد نشان حاضر پژوهش از حاصل کلی نتایج

 حوزه در آماری جامعه عملکردی میانگین و اندداده نشان خود از را درصد 31 عملکردی میانگین ارزیابی

 71 زیر عملکردی پژوهپروان و فراکاوش افزارنرم دو حتی میان این در که بوده درصد 69 زیر کاربران مدیریت

 حوزه در آماری جامعه عملکردی وضعیت که شد حاصل نتیجه این کلی مقایسه در بنابراین. داشتند درصد

 .است کاربران مدیریت از بهتر محتوا مدیریت

 شود.یارائه م یشنهاداتیپافزارهای مورد مطالعه نرم نیدر ب وضعیت موجود بهبود یادامه برا در

در « مدیریت پیوندها»نتیجه کلی که حاصل گردید نشان داد جامعه آماری در حوزه  .0

 0جاکومو دیهای ترین عملکرد را داشتند. یافتههای مدیریت محتوا ضعیفسایر زمینهمقایسه با 

 نیاز مشهورتر یککه ی 9کیوالاسمایافزارهای کتابخانه دیجیتالی از نشان داد استفاده نرم (9117)

میلیارد ردیف داده در  7/0تواند پیوندها را در بین میمخازن اطلاعاتی است  تیریمد یهاستمیس

 .گرددمیچندین جدول مجازی مدیریت کند، استفاده از آن به جامعه آماری توصیه 

های هیچ کدام از جامعه آماری موفق به ارائه تمامی پورتلت« گیریگزارش»در بخش  .9

به  یسازرهیذخ یهاستمیو س محتوابر ی نظارت راهبردهای جادیا یامدنظر سیاهه ارزیابی نشدند. بر

ی ریگگزارشانواع که بتوانند از  یی استفاده کنندهایمعمار گردد ازجامعه مورد مطالعه پیشنهاد می

افزار کتابخانه دیجیتالی بخش الزامی برای . چرا که ارائه گزارشات دقیق از نرمکند یبانیپشتخودکار 

و ها کتابخانهاین  تیریو مد ی، ارتقاءطراحری به منظور گیمدیران کتابخانه دیجیتالی جهت تصمیم

 است. تالیجید یهایگانیبا

هیچ پورتلتی از سوی جامعه آماری ارائه نشده است. این « مدیریت تالار گفتگو»در بخش  .9

های دیجیتالی نسل جدید برای بهبود دسترسی کاربران به محتوای مورد حالی است که کتابخانه در

گیری خرد جمعی به عنوان یک راهکار کلیدی از تالار گفتگو مجازی باید استفاده کنند نیاز و شکل

 ها نشود. های جغرافیایی بین پژوهشگران مانع اشتراک دانش بین آنتا فاصله

های مدنظر سیاهه ارزیابی در بخش هیچ کدام از جامعه آماری موفق به ارائه تمامی پورتلت .2

مین رضایت کاربر و تحقق کتابخانه أگردد، برای تیشنهاد مینشدند. پ« مدیریت نظرسنجی»
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های بعدی این نقص افزارهای مورد مطالعه در ویرایشهای تولیدکننده نرمدیجیتالی کاربرمدار شرکت

 طرف نمایند. ه شناسایی شده را ب

 

 سپاسگزاری

پزشکی و خدمات درمانی قم نویسندگان از ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قم و دانشگاه علوم 

کنند که زمینه پژوهش را برایشان فراهم آورند. همچنین از آقای دکتر مهدی علیپور حافظی قدردانی می

 محترم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی به خاطر حمایت، همراهی و داوراناستادیار گروه علم اطلاعات و دانش

خاطر دقت نظری که مبذول داشتند کمال تشکر و قدردانی را  رسانی بهاطلاع و کتابداری نشریه سردبیر و

 داریم.
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 SIS Portal: specialized informationپورتال کتابخانه دیجیتال (. 1606سرشت، یاشار )حدیقه ؛دمحمهابادی، م ریاقآب

system.تهران: سبزان ، 

 برای پیشنهادی الگوی ارائه و استون گرین دیجیتال کتابخانه افزارنرم هایقابلیت ارزیابی .(1606) مهری پریرخ، ؛محمد اعظمی،

 .اصفهان ،دانش اقتصاد و سلامت هاینظام ملی همایش اولین در شده ارائه ایران، در پزشکی دیجیتال کتابخانه طراحی

 موسسه و طباطبائی علامه دانشگاه دیجیتالی هایکتابخانه ارزیابی(. 1666) عزیزی، سکینه گلنسا؛ مقدم، گلینی ؛علی دیزجی، جلالی

-166 ،(41)3 ،معنایی هاینظام و دانش بازیابی فصلنامه. چو و زی ارزیابی معیارهای اساس بر تبیان رسانیاطلاع و فرهنگی

133 . 

پذیری، افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران: پیمایشی با رویکرد دسترس(. ارگونومی نرم1660نوروزی، یعقوب ) ؛جهانگیری، سعیده

 .011-046 ،(6)61 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

: موردی همطالع هاسایتوب پذیریدسترس ارزیابی هایروش انواع کاربرد مقایسة (1606فاطمه ) ،نویدی ؛محمد زادهحسن

 41-0 ،(4)13 عمومی، هایکتابخانه و رسانیاطلاع تحقیقات. ایران اسلامی جمهوری دولت هایوزارتخانه سایتوب

کتابخانه دیجیتال به  یمجموعه مقالات نخستین همایش تخصصدر آذرسا.  ایکتابخانه پورتال (1601) حدیقه سرشت، یاشار

 .تهران: سبزان. 616-431 ،یو اطلاع رسان یمناسبت بیست سال فعالیت شرکت آذرسا در حوزه کتابدار

فصلنامه مطالعات ملی های دیجیتالی ایران. آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه(. فراهم1666رادفر، حمیدرضا )؛ حریری، نجلا

 .00-10 ،(6)40 ،کتابداری و سازماندهی اطلاعات

در مجموعه مقالات (. ارزیابی کتابخانه دیجیتالی سیمرغ با تأکید بر دیدگاه مدیریتی. 1664محمدخانی، کورش ) ؛حسینی، مهدی

 ، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.186-601 ،نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتال
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 افزارهای کتابخانه دیجیتالی آذرسا و سیمرغ با عناصر فرادادهایعناصر فرادادهای نرم مطالعه تطبیقی(. 1606صالح، ملیحه)دلیلی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، قم. پایان ،41کور و مارک استاندارد دابلین

 ،کاربردی افزارهاینرم عمومی ارزیابی .(1660)مرتضی  ،احمدی ؛مهدی ،بهنیافر ؛سعیده ،جهانگیری ؛امیرحسین، عصارهازادهرجب

 (.نور) اسلامی علوم کامپیوتری تحقیقات مرکز: قم کتابدار؛ نشر: تهران

 استانداردهای اساس بر نامه اصطلاح بر مبتنی اسلامی ناپیوسته اطلاعاتی هایپایگاه کاربردپذیری بررسی (.1664داوود ) شادپوری،

 همدان، همدان. اسلامی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،13604 ایزو و 6411 ایزو

از  رانیا یتالیجیکتابخانه د یافزارهااستفاده نرم زانیم یبررس(. 1661) یمهدی، حافظ پوریعل ؛عقوبی ،ینوروز ؛فرزاد ی،شهباز

 .001-046 ،(6)68 ،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتاطلاعات.  یابیخبره در باز یهانظام یهایژگیو

، اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت های دیجیتالی(، مدیریت کتابخانه1661ئی، وحید )آمره ؛صادقی، زهرا ؛صادقی، طاهره

، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران

https://www.civilica.com/Paper-MTCONF01-MTCONF01_006.html  (.81/81/66)بازیابی شده در 

 افزارنرم بررسی و ایجاد در اطلاعات فناوری بر مبتنی مجدد مهندسی الگوی ارائه(. 1668) طبائی، اشرف مهر نقی؛ مریم طاهری،

 .08-36 ،(11)6 ،صنعتی تکنولوژی توسعه فصلنامه ایران، اطلاعات فناوری و ارتباطات پژوهشگاه دیجیتال کتابخانه

 و کتابداری. اطلاعاتی هایپایگاه و هاگاهوب کاربر رابط ارزیابی برای کیفی روشی: ای مکاشفه ارزیابی(. 1600) پور، جواد عباس

 .416-430 ،((11 پیاپی) 6)14 ،رسانیاطلاع

 .سمتهای دیجیتال: مبادله اطلاعات. تهران: (. کتابخانه1668)علیپور حافظی، مهدی 

 .سمت(. طراحی کتابخانه دیجیتالی. تهران: 1661)علیپور حافظی، مهدی 

. ایران در دیجیتالی هایکتابخانه حوزه هایپژوهش انتقادی و کمّی تحلیل. (1666مظفر ) سهرابی، چشمه ؛مینا الوری، قاسمی

 .604-641 ،(1)60 ،اطلاعات مدیریت و پردازش پژوهشنامه

 . قم: دانشگاه قم.محورهای ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتالی(. 1663)  فر، نیرهجعفری ؛نوروزی، یعقوب

پژوهشنامه پردازش (. به کارگیری استانداردها )مورد مطالعه: کتابخانه های دیجیتالی ایران(، 1661فر، نیره )جعفری ؛نوروزی، یعقوب

 .363-311 ،(4)61،مدیریت اطلاعاتو 
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