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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to identify the features of e-reader
applications through a systematic review of texts, and also to evaluate four
widely used Iranian e-reader applications (Fidibo, Taghche, Ketabrah, ketab
sabz) in terms of identified features.
Method: The present redearch is an applied study in terms of purpose that
was conducted on the basis of a systematic review framework. To collect
related research texts, 247 works were identified in national and foreign
databases. After the initial review (review of keywords, titles, and review of
the abstracts), finally 46 related works were extracted and reviewed. Then, in
order to determine the extent to which each of the four Iranian e-reader
applications had the extracted features, a survey study was carried out using
this list and through the observation tool.
Findings: Among 46 works studied, first 139 components were identified,
which were then classified into 18 criteria. Attempts were made to use
specialized thesaurus, subject dictionaries, or the views of experts to label
each category. The list was evaluated by five experts, including designers
and managers of e-reader applications, as well as researchers, experts and
professionals in the field to remove or add items if necessary. By announcing
the opinion of the board of experts, 7 components and 2 criteria were
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removed, and thus, a list of the most common features of e-reader
applications was prepared, which included 132 components and was
classified into 16 criteria. In the survey study section, the results showed that
out of four widely used Iranian e-reader applications, ‘Taghche’ and
‘Fidibo’, with a slight difference from each other, have a higher status than
other Iranian e-reader applications in terms of service provision and features
considered in the evaluation of e-reader applications, and seem to be in an
intense competition in the customer market. Furthermore, although ‘ketab
sabz’ is one of the most widely used Iranian reading applications, it has less
than half (49.24%) of the features and is not in a good state.
Originality/value: In this research, a systematic review of texts has led to
the identification of comprehensive features for e-reader applications.
Moreover, evaluating and comparing Iranian reading applications help the
designers and producers of them to realize the shortcomings of their
products, thus make more efforts to achieve the status desired by the user.
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هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر شناسايي ويژگيهای برنامههای کتابخوان الکترونيکي از طريق مررور
نظاممند متون و ارزيابي چهار برنامۀ کتابخوان الکترونيکي پرکاربرد ايراني (فيديبو ،طاقچه ،کتابراه ،و کتاب
سبز) از نظرِ ويژگيهای شناساييشده است.
روش :مطالعۀ حاضر از نظرِ هدف کاربردی ،و مبتني بر چهارچوب مرور نظاممند انجرام شرده اسرت .بررای
جمعآوری متون پژوهشي مرتبط ،در پايگاه های اطالعاتي داخلي و خارجي جستوجو و  247اثر شناسرايي
شد .پس از بررسي اوليه (بررسي کليدواژهها ،عنوان ،و مرور چکيدهها) ،در نهايت  46اثرر مررتبط اسرتخرا
شد و مورد بررسي قرار گرفت .در ادامه ،بهمنظور تعيين ميزان برخورداری هريک از چهار برنامۀ کترابخوان
الکترونيکي ايراني موردبررسري ،از ويژگريهرای اسرتخرا شرده برا اسرتهاده از ايرن سرياهه و از طريرق ابرزار
مشاهده ،مطالعهای پيمايشي انجام شد.
یافتهها :از  46اثر موردبررسري ،در نهايرت سرياههای از مترداولتررين ويژگريهرای برنامرههرای کترابخوان
الکترونيکي ،شامل  132مؤلهه ،تهيه و در قالب  16معيار دستهبندی شرد .در بخرش مطالعرۀ پيمايشري ،نتراي
نشان داد از چهار برنامۀ کتابخوان الکترونيکي پرکاربرد ايراني ،دو برنامرۀ «طاقچره» و «فيرديبو» از نظررِ اراۀرۀ
خدمات و برخورداری از ويژگي های موردتوجه در ارزيابي برنامههرای کترابخوان الکترونيکري برا اخرتالف
اندکي از يکديگر در وضعيت مطلوبتری نسبت به ساير برنامههای کتابخوان الکترونيکي ايراني قرار دارنرد
و به نظر مير سد درگير رقابتي تنگاتنگ در بازار مشتريان هستند .همچنين ،يافتهها نشان داد با اينکه «کتراب
سبز» جزء برنامههای کتابخوان پرکاربرد ايراني است ،اما کمتر از نيمي ( 49/24درصد) از ويژگيها را داشته
و در شرايط مناسبي قرار ندارد.
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اصالت/ارزش :در اين پژوهش ،مرور نظاممنرد مترون بره شناسرايي ويژگريهرای جرامع بررای برنامرههرای
کتابخوان الکترونيکي منجر شده است .همچنين ،ارزيابي و مقايسۀ برنامههای کتابخوان ايراني بره طراحران و
توليدکنندگان آنها کمک ميکند به ايرادها و کاسرتي هرای مصورول خرود پري ببرنرد و بررای رسريدن بره
وضعيت مطلوب و موردپسند کاربر تالش بيشتری کنند.
کلیدواژهها :برنامههای کتابخوان الکترونيکي ،فيديبو ،طاقچه ،کتابراه ،کتاب سبز
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمایتکننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :زينب ،صهوی؛ غاۀبي ،امير؛ و برادر ،رويا ( .)1400شناسايي ويژگيهای برنامههای کتابخوان الکترونيکي و ارزيابي
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مقدمه
امروزه با بهرهگيری از رسانههای ارتباطي مختلف ،استهاده از روشهای نروين برهمنظرور خوانردن
امری بديهي است .فنراوری الکترونيکري همرۀ ابعراد زنردگي بشرر را مترخثر از خرود کررده اسرت،
به گونه ای که «خوانردن» مصردود بره کترابهرای چراپي و کاغرذی نيسرت .پيشررفت ارتباطرات و
فناوری اطالعات ،بهويژه توسعۀ وسيع اينترنت که اطالعات را بهنصوی گسترده در دسرتر

افرراد

بيشتری قرار مي دهد تغييراتي در صنعت چرا و نشرر ايجراد کررده اسرت .ايرن پيشررفت فنراوری
شامل معرفي منابع اطالعات الکترونيکي مانند کترابهرا و مجرالت الکترونيکري اسرت (لئونرارد،1
2017؛ نقررل در لي رو .)2012 ،2واژۀ کترراب الکترونيکرري برررای اولررين بررار زمرراني معرفرري شررد کرره
آلنکي 3مههروم بسرتر خروانش متصرر

را بره نرام دينرابو ( 4کتراب ديناميرک) در سرال 1968

مطرح کرد (چو ،اسرتيو و لرين .)2010 ،5پرس از آن ،مايکرل ا  .هرارت 6در دهرۀ  ،1970پرروژۀ
گوتنبرگ را که به ديجيتالي کردن آثار عمومي مربوط بره ادبيرات/هنر اختوراا داشرت شرروع
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

کرد (کييِن )2011 ،7تا برای سهولت دسترسي افراد ،نويسندگان را بره انتشرار کتراب الکترونيکري
تشويق کند .هدف اين پروژه نهتنها حهظ کتابها ،بلکه تشويق مردم به خوانردن کتراب روی هرر
دستگاه ديجيتال بود (چو ،استيو و لين2010 ،؛ مين ،کيم ،کوآن و سون.)2011 ،8
ظهور کتابهای الکترونيکي با استقبال کاربران مواجه شده و مروجي از خوانردن ديجيترالي
را به وجود آورده است .کتابخوانهای الکترونيکي از تجهيزات حرفرهای بررای توسرعۀ ايرن نروع
خواندن ديجيتال پشتيباني ميکنند (هان ،ژنگ ،ليو و چرن .)2010 ،9برهطرورکلي ،کترابخوانهرای
الکترونيکي به دو دستۀ اختواصي و عمومي تقسيم ميشوند« :کتابخوان الکترونيکي اختواصري»
شامل دستگاهي فيزيکي اسرت کره مجهرز بره برنامرههرای خوانردن الکترونيکري و دارای اقسرامي
گوناگون است و بر اسا

قيمت ،وزن ،شرکت توليدی (برند) ،حجم ذخيره ،سررعت برارگيری،

و غيره متهاوت است .برای نمونه ،ميتوان کيندل آمازون ،10نسخۀ لمسي کتابخوان سوني ،11برارنز

6. Michael S. Hart
9. Han, Zhang, Liu & Chen
12. Barnes and Noble Nook

5. Chou, Stu & Lin
8. Min, Kim, Kwon & Sohn
11. Sony Reader Touch Edition

4. Dynabook
7. Qian
10. Kindle Amazon
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13. Application

3. Allen key

2. Liu

1. Leonard
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و نوبل بو  12را که معموالً همراه با برنامۀ 13کتابخوان الکترونيکي خاا خود سراخته مريشروند
نام برد« .کتابخوان الکترونيکي عمومي» هر دستگاه عمومي مانند تلهن همراه هوشرمند ،لر ترا ،
تبلت ،آیپد ،و غيره است که برنامۀ کتابخوان الکترونيکي بر روی آن قابرلنورب اسرت و بردين
ترتيب خواندن الکترونيکي را امکانپذير ميسازد (کيم ،گيل و يو.)2011 ،1
بهاعتقادِ کاربران ،خواندن از طريق دستگاههای اختواصي کتابخواني راحرتترر و همرراه
با انعطافپذيری بيشرتری اسرت (کرالر  ،گرودوين ،ساموۀلسرون و کروکر ،)2008 ،2امرا مسرئلۀ
مهمي کره مرانع اسرتهاده از ايرن فنراوری مريشرود قيمرت آنهاسرت (فروزبرگ2011 ،3؛ برر ،4
 .)2001با نوب برنامههای کتابخوان الکترونيکي روی تلهنهای هوشمند ،تبلرت ،آیپرد و  ...کره
اغلب در دستر

عموم افراد جامعه هستند ،ميتوان مشرکل قيمرت خريرد دسرتگاه اختواصري را

حل کرد و امکان خواندن روی دستگاههرای عمرومي را فرراهم سراخت .برنامرۀ نوربشرده روی
دستگاههای کتابخوان الکترونيکي عمومي اغلبِ ويژگريهرای برنامرههرای موجرود در کترابخوان
الکترونيکي اختواصي را دارند و مهمتررين تهراوت آنهرا در دسرتگاه سرختافرزاری اسرت کره
برنامه روی آن نوب ميشود.
است .با توجه به تنوع شرکتهای توليدی و بهمنظور انتخاب مناسربتررين مصورول ،الزم اسرت
کاربران از ويژگيهای برنامههای کتابخوان الکترونيکي ،و نيز نقاط قوت و ضعف آنهرا آگراهي
يابند .با جستوجويي ساده در اينترنت حداقل  23برنامرۀ کترابخوان الکترونيکري ايرانري 5بازيرابي
ميشود .تنوع شرکت هرای توليردی و رقابرت آنران بررای جرذب کراربران بيشرتر ،انتخراب برنامرۀ
مناسرب را برررای عالقرهمنرردان برره خوانردن الکترونيکرري دشروار کرررده اسررت .برهمنظررور اطررالع از
پرکرراربردترين برنامررههررای کتررابخواني ايرانرري موجررود ،ميررزان نوررب فعررال هريررک از آنهررا در
2. Clark, Goodwin, Samuelson & Coker

1. Kim, Gil & Yoo

4. Burk

3. Foasberg
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توليد برنامههای کتابخوان الکترونيکي چند سالي است که در کشرور ايرران نيرز آغراز شرده

 .5طاقچه ،فيديبو ،کتاب سبز ،کتابراه ،کتابخوان همراه نور ،کتابخوان الکترونيکي کانون ،کتابخوان انتشارات
دانشگاه تهران ،خوانا ،کتابخوان نشر ثالث ،کتابخوان دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،شِيرکتاب ،بوکاپو ،پاتوق کتاب،
کتابخوان ققنو  ،کتابخوان ذهن ،فراکتاب ،کتابخوان مهر ،کتابخوان نشر افق ،کتابخوان نشر چشمه ،کتابخوان نشر

بيش از پانود هزار ،و فيديبو و کتابراه ،بيش از يک ميليون نوب فعال داشتهاند.
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ني ،کتابخوان انتشارات نگاه ،کتابخوان نبشت ،و کتابچين.
 . 6بر اسا بررسي صورت گرفته توسط پژوهشگران اين مقاله تا ابتدای خرداد  ،1399برنامههای طاقچه و کتاب سبز،

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

«گوگلپِلي» و «بازار» بررسي و مشخص شد ،کره از ميران  23برنامره ،طاقچره ،فيرديبو ،کترابراه ،و
کتاب سبز دارای بيشترين ميزان نوب فعال

هستند6.

حال ،سؤال اينجاست که هريک از اين چهار برنامۀ پرکاربرد در چه وضرعيتي قررار دارنرد
چه ميزان از ويژگيها و مؤلهههای موردتوجه در ارزيرابي برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري در
آنها ديده ميشود کدام يک در وضعيت بهتری نسربت بره ديگرران بروده و تررجيب کراربران بره
استهاده از کداميک از آنها بيشتر است
مطالعات مختلهي در زمينۀ برنامه های کتابخوان الکترونيکي انجام شده است کره هريرک از
ديدگاهها و زوايای مختلف اين فناوری و ويژگيهای آن را بررسي کردهاند ،اما اثری جرامع کره
دربردارندۀ همۀ ويژگيها باشد يافت نشد .بهمنظور اجتناب از تکرار ،پيشرينۀ پژوهشري مربروط بره
ويژگيها و معيارهای ارزيابي يافتشده تنها در بخش مربوط بره «معيارهرای ارزيرابي» مقالره و در
قالب معيارها و مؤلههها معرفي شده است.
از جمله آثار ديگرر مررتبط برا پرژوهش حاضرر مريتروان بره پرژوهش غراۀبي ،تاجرداران ،و
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

فهيمي فر ( )1389اشاره کرد .آنان از طريرق جسرتوجرو در پايگراههرای اطالعراتي مختلرف و برا
هدف اراۀۀ معيارهايي برای ارزيابي کتاب های الکترونيکي از دو ديدگاه کراربران و کتابخانرههرا،
سياهۀ وارسيای شامل  15معيار با  101مؤلهه بهمنظرور ارزيرابي کترابهرای الکترونيکري مناسرب
برای کاربران و کتابخانهها بهطور مشتر  ،و  4معيار با  24مؤلهه برهصرورت اخرص و تنهرا بررای
کتابخانه ها و کتابداران پيشنهاد دادند .همچنين ،فهيمريفرر ( )1389مهرمتررين معيارهرای ارزيرابي
کتاب الکترونيکي فارسري دانشرگاهي از ديردگاه کتابرداران دانشرگاهي شراغل در دانشرگاههرای
دولتي شهر تهران را شناسايي کرد .اين پژوهش به شريوۀ پيمايشري انجرام شرد و ابرزار گرردآوری
دادهها در آن پرسشنامۀ مصقرق سراخته برود .نتراي پرژوهش مزبرور نشران داد مهرمتررين مرال
ارزيابي کتاب الکترونيکي از ديردگاه کتابرداران مرال

توزيرع اسرت .از مجمروع  125نشرانگر

موردبررسي 30 ،نشانگر از ديدگاه کتابداران دارای باالترين ميزان اهميرت هنگرام انتخراب يرک
کتاب الکترونيکي مناسب برای کتابخانه برود .همچنرين ،دارا برودن فهرسرت منردرجات ،امکران
ذخيرۀ کل مرتن کتراب ،امکران انتخراب کتراب در فرمرتهرای مختلرف ،دسترسريِ از راه دور و
شناخته شدند .اسماعيلي ( )1397در مقالۀ خود برنامههای کتابخوان الکترونيکري فيرديبو ،طاقچره،
409
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واوبو  ،و کيندل را معرفي و ويژگيهای آنها را مطررح کررد .وی در انتهرا نتيجره گرفرت کره
بسياری از خدمات اين برنامهها مشرابه خردماتي اسرت کره برنامرۀ کترابخوان الکترونيکري کينردل
بهعنوان بهترين برنامۀ کتابخواني دنيا به کاربرانش اراۀه ميدهد .هان ،ژنگ ،ليرو و چرن ()2010
چهار سری دستگاه کترابخوان الکترونيکري اختواصري پرفرروش در سرطب داخلري و برينالمللري
شررامل سررری کينرردل آمررازون ،سررری سرروني  ،PRSهَنوانررگ «کترراب کاغررذی الکترونيکرري» 1و
وی فوند 2را از نظرِ ظاهر و طراحي رابط ،پشتيباني فني و ويژگيهای عملکرردی ،مطالعرۀ تطبيقري
و مقايسه کردند و در انتها معايب و نواقص کتابخوانهای الکترونيکي را برشمردند .کريم ،گيرل و
يو ( )2011در قسمتي از مقالۀ خود ويژگيهای اصلي دسرتگاههرای کترابخوان الکترونيکري را بره
 10دستۀ وضعيت ،3اطالعات کتاب ،اشترا گذاری ،ورق زدن ،اثر ورق زدن ،4حرکت بره يرک
صهصۀ خاا ،اطالعات صهصۀ جاری ،تنظيمات قلم ،جستوجو ،و ساير ويژگيهرا تقسريمبنردی
کردند و  5دستگاه کتابخوان الکترونيکي شامل آیبوکس ،5کيندل ،کيوبرو ایبرو  ،6اسرتنزا 7و
واتپد 8را از نظرِ داشتن ويژگيهای باال برا يکرديگر مقايسره کردنرد .پروال  )2012( 9در مقالرۀ
آزمايشگاههای ملي سانديا 10انجام شده بود پرداخت .هدف از اين مطالعره ارزيرابي دسرتگاههرای
کتابخوان الکترونيکري مختلرف و قابليرت اسرتهاده از آنهرا در مصريط سرانديا برود .پرن مرورد از
مصبوبترين مدلهای دستگاه کتابخوان الکترونيکي اختواصي موجود در بازار يعني کترابخوان
کينردل  ،2کينردل  ،DXنرو ( 11سراختهشرده توسرط برارنز و نوبرل) ،کترابخوان

سروني12

مدل  ،PRS300کتابخوان سوني مدل  ،PRS900و همچنين آیپد 13ساخت شررکت اپرل ،از نظررِ
سازگاری با مجموعههای الکترونيکري موجرود در کتابخانرۀ فنري ارزيرابي شردند .نقراط قروت و
ضعف و نيز شباهتها و تهاوتهای هريک از آنها هنگام استهاده در اين مقاله نشان داده شد.
همان طور که پيشينۀ پژوهشها نشان ميدهد ،اکثر مطالعات انجامشده مربوط بره بررسري و
مقايسۀ دستگاههای کتابخوان الکترونيکري اختواصري بودنرد و بررسري ويژگريهرای برنامرههرای
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خود بره بيران نتراي يرک مطالعرۀ آزمايشري شرشماهره کره در سرال  2010در کتابخانرۀ فنري در

کتررابخوان تررا حررد زيررادی مغهررول مانررده اسررت .اسررماعيلي ( )1397نيررز تنهررا برره بيرران برخرري از
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شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

ويژگيهای برنامه های کتابخوان الکترونيکي اشاره داشت و پژوهش او از اين نظر فاقرد جامعيرت
الزم است .از سوی ديگرر ،شرناخت کراربران از قابليرتهرا ،امکانرات و کاسرتيهرای برنامرههرای
کتابخوان الکترونيکي ايراني موجود ،موجب انتخاب دقيقتر و آگاهانهتر آنان مطرابق برا نيازشران
ميشود .با اين حال ،در حال حاضرر چنرين امکراني مهيرا نيسرت و خالۀري در ايرن زمينره مشراهده
ميشود .بنابراين ،پژوهش حاضر ،با توجه به اهميت اطالع از ويژگريهرای برنامرههرای کترابخوان
الکترونيکي بهمنظور توميمگيری در انتخاب و بهرهگيری از آنها ،سرعي دارد ضرمن پرر کرردن
چنين خالۀري و اراۀرۀ سرياههای از ويژگريهرای حراۀز اهميرت در ارزيرابي برنامرههرای کترابخوان
الکترونيکي ،چهار برنامۀ طاقچه ،فيديبو ،کترابراه ،و کترابسربز را کره بيشرتر از سراير برنامرههرای
کتررابخوان الکترونيکرري ايرانرري مررورد اسررتقبال و اسررتهادۀ کرراربران قرررار دارنررد ارزيررابي و مطالعررۀ
تطبيقي کند .چنين مقايسهای به طراحان و توليدکنندگان کمک ميکند به معايرب و کاسرتيهرای
مصوول خود پي ببرند ،و برای رسيدن بره وضرعيت مطلروب و موردپسرند کراربر ترالش بيشرتری
کنند ،و بدين ترتيب ،با آگاهي از اطالعات بهدستآمده سعي مريکننرد بررای رقابرت در برازار و
حهظ مشتريان خود اهتمام بيشتری ورزند.
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روششناسی پژوهش
استخرا ويژگيها و معيارهای ارزيابي و تهيۀ سياهۀ وارسي ،برا اسرتهاده از روش مررور نظراممنرد
انجام شده است .بررای اطمينران از دقرت در انجرام کرار از راهنمرای اوکلري )2015( 1اسرتهاده ،و
مرور نظاممند در  7گام 2به شرح زير انجام شد .1 :شناسرايي هردف؛  .2تعيرين معيارهرای ورود يرا
حذف منابع از مطالعه؛  .3جستوجو در پايگراههرای اطالعراتي؛  .4اسرتخرا دادههرا؛  .5ارزيرابي
کيهيت منابع بازيابيشده؛  .6تجزيهوتصليل؛  .7اراۀۀ يافتهها.
در اين پژوهش مصدوديت خاصي از نظرِ زماني در نظرر گرفتره نشرد .معيرار ورود بره مطالعره
شامل همۀ آثار مرتبط به زبان فارسي و انگليسري ،و معيرار خررو شرامل حرذف آثرار تکرراری در
زبانها و قالبهای مختلف از قبيل پاياننامه ،مقاالت کنهرانس و همايشهرا يرا مقراالت مجلره برود.
1. Okoli

از مصققان انجام شده است فاقد اين مرحله بوده و بنابراين شامل  7گام است.
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 .2الزم به ذکر است طبق راهنمای اوکلي ،مراحل انجام مرور نظاممند شامل  8مرحله است که مرحلۀ دوم شامل اراۀۀ
آموزشهای الزم به تيم پژوهشي به منظور رعايت يکدستي انجام کار است .پژوهش حاضر بهدليل آنکه توسط يکي
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در ادامه ،در پايگاههای اطالعاتي داخلي از جمله مقاالت کنهرانسها و همايشهرا ،بانرک نشرريات
کشور ،1پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعرات ،4پايگراه اطالعرات علمري جهراد دانشرگاهي،5
بانک مقاالت علوم اسالمي و انساني ،6و پايگاههرای اطالعراتي خرارجي شرامل ،Web of Science
 ،Scopus ،LISTA ،Emerald ،ProQuest Dissertations and Thesesو  LISAکليردواژههرای
«کتابخوان الکترونيکي ،دسرتگاه کترابخوان ،کترابخوان عمرومي ،کترابخوان اختواصري ،نررمافرزار
کتابخوان ،برنامۀ کتابخوان ،سياهۀ وارسي ،معيار ارزيابي کتابخوان الکترونيکري ،ويژگري ،قابليرت،
امکانرات ،و نيرز dedicated ebook ،e-book reader ،e-book reader devices ،e-book reader

،reading ،universal e-book reader ،reader software

evaluation criteria of e-book

،e-book reader features ،software ،Checklist ،reader applications

characteristics of

 »abilities of e-book readers ،e-book readersبررا ترکيرربهررای مختلررف جسررتوجررو شررد.
همچنين ،برای اطمينان از بررسي همۀ منابع مرتبط ،مآخذ آثار بازيابيشرده نيرز مرورد بررسري قررار
گرفت .در مجموع 247 ،اثرر ( 199اثرر از پايگراههرای اطالعراتي خرارجي و  48اثرر از پايگراههرای
نهايت  46اثر مرتبط ( 31اثر التين و  15اثر فارسي) استخرا و بررسي شد .از  46اثرر موردبررسري،
ابتدا  139مؤلهه شناسايي و در قالب  18معيار دستهبندی شد .برای نامگرذاری هرر دسرته از معيارهرا،
تالش شد از اصطالحنامههای تخووري ،فرهنرگهرای موضروعي ،و يرا ديردگاه صراحبنظرران و
خبرگان استهاده شود .در ادامه ،فهرست بهدسرتآمرده توسرط  5نهرر از خبرگران شرامل طراحران و
مديران برنامههای کتابخوان الکترونيکي ،و نيز پژوهشگران ،صاحبنظران و حرفهمندان اين حروزه
ارزيابي شد تا در صورت لزوم معياری را حذف يا اضرافه کننرد .برا اعرالم نظرر هيئرت خبرگران7 ،
مؤلهه و  2معيار حذف ،و بدين ترتيب در نهايت سياههای از متداولتررين ويژگريهرای برنامرههرای
کتابخوان الکترونيکي شامل  132مؤلهه و در قالب  16معيارِ دسته بندی تهيه شد .الزم به ذکرر اسرت
بخشي از ويژگي های ذکرشده حاصل مشراهده و تجربرۀ عملري پژوهشرگر از تعامرل برا برنامرههرای
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داخلي) بازيابي شدند که پس از بررسي اوليه (بررسري کليردواژههرا ،عنروان ،و مررور چکيرده) ،در

کتابخوان الکترونيکي ايراني و خارجي است که در متون موردبررسي به آنها اشاره ای نشرده برود،
اما به منظور تهيۀ فهرستي جامع و پس از تخييد هيئت خبرگان بره جردول اضرافه شرده اسرت .سر س،

6. www.noormags.ir

412

5. www.sid.ir

4. www.ganj.irandoc.ac.ir

1. www.magiran.com

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.3.3

مطالعهای پيمايشي بهمنظور کنترل ويژگيهای شناسراييشرده برا هريرک از چهرار برنامرۀ کترابخوان
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الکترونيکي توسط پژوهشگران و از طريق مشاهده انجام شد .همچنين ،با اسرتهاده از سرياهۀ وارسري
و ابزار مشاهده ،وضعيت برنامههای کتابخوان الکترونيکي از نظرِ ويژگيهرا بررسري شرد .برهمنظرور
اطمينان از دقت مشاهده و اجتناب از خطای احتمالي ،مشاهدات در  2يرا  3مرحلره و توسرط دو نهرر
از پژوهشگران صورت گرفت .تصليل يافتهها از طريق مصاسبۀ فراوانري ويژگريهرای شناسراييشرده
در هريک از چهار برنامۀ موردبررسي انجام شد.
یافتهها
يافتهها در دو بخش مررور نظراممنرد و مشراهدۀ برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري اراۀره مريشرود.
يافتههای مرور نظاممند منجر به شناسايي  16نوع ويژگي برای برنامههای کتابخوان الکترونيکي شد:
 .1تنظیمات ظاهری

اين معيار شامل  15مؤلهه است که مربوط به ويژگيهای ظاهری برنامهها است .مؤلهرههرای
مربوط به تنظيمات ظاهری به شرح زير است :بزرگنمرايي 1مرتن /توروير کترابهرا يرا مجرالت؛
تنظيم اندازۀ قلم؛ تنظيم نوع قلم؛ تغيير رنگ قلم؛ امکان نمايش مصتروا برهصرورت رنگري (اغلرب
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درمورد کتابها و مجالت کود  /پزشکي ،نقشههرای جغرافيرايي)؛ تغييرر نرور صرهصۀ نمرايش؛
تنظيم فاصلۀ بين خطوط؛ تنظيم ميزان حاشيۀ مرتن از لبرههرا؛ برگردانردن تغييررات اعمرالشرده بره
حالررت قبررل؛ کشرريدن خررط 2در زيررر کلمررات و عبررارات؛ برجسررته (هاياليررت) 3کررردن کلمررات و
عبررارات؛ امکرران انتخرراب برچسررب يررا عنرروان برررای قسررمتهررای يادداشررت ،هاياليررت ،و غيررره ؛
نشانهگذاری (بو

مار )4؛ تعيين نصوۀ نمايش کتابها يا مجالت در يک يا دو صرهصه؛ امکران

نمايش/حررذف اِعرررابگررذاری متررون عربرري نظيررر قرررآن ،مهرراتيبالجنرران ،و صررصيهۀ سررجاديه در
صورت تمايل کاربر (کيم ،گيل و يو2011 ،؛ انتن ،امرررو ،رودريگرز2017 ،5؛ کراردولو2013 ،6؛
مينارد2010 ،7؛ اولسن ،کاليوست و النگست8،2013؛ نعريمالردين خراني1396 ،؛ حسريني1393 ،؛
هرران ،ژنررگ ،ليررو و چررن2010 ،؛ کل ريِن و گاس ر اريني2011 ،9؛ گريهرري2010 ،10؛ يونررگ ،چرران
اولمستد ،پار

و کيم2012 ،11؛ غاۀبي ،تاجداران و فهيمريفرر1389 ،؛ نثرری1390 ،؛ ليزاپروترا و

6. Cardullo
9. Culén & Gasparini
12. Liesaputra & Witten

5. Antón, Camarero & Rodríguez
8. Olsen, Kleivset & Langseth
11. Jung, Chan-Olmsted, Park & Kim

4. Bookmark
7. Maynard
10. Griffey

13. Wilson & Landoni
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ويتن2012 ،12؛ ويلسون و لندوني2003 ،13؛ حيدریعلريآبرادی1396 ،؛ گيروهچري مهررد1396 ،؛
غاۀبي ،تاجداران و فهيميفر1390 ،؛ عبداللهي و علي ورحافظي.)1391 ،
 .2پشتیبانی فنی

پاسخگويي و پشتيباني کاربر در خووا سؤاالت و ايرادهای موجود هنگام تعامل آنران برا
برنامه های کتابخوان الکترونيکي معيار مهمي در انتخاب يک مصوول اسرت ،برهطروری کره ايرن
اطمينرران را برره کرراربر مرريدهررد کرره نگررران مشررکالت احتمررالي نباشررند ،و همچنررين مررديران و
توليدکنندگان را نسبت به رضايت کاربران متعهرد مريسرازد .ايرن معيرار شرامل  14مؤلهره اسرت:
امکان کمک 1به کاربران؛ وجود بخشي به نرام سرؤاالت مترداول؛ اراۀرۀ کتابچرۀ راهنمرای کراربر،
دستورالعمل مختور يا آموزش سريع برای استهادۀ مهيدتر کراربر؛ پشرتيباني از صردای ترکيبري برا
کيهيت باال؛ پشتيباني از قالبهای توويری 2مثرل ( TIF،JPEG ،PNGبررای مثرال در کترابهرا و
مجررالت توررويری/کميک)؛ پشررتيباني از قالرربهررای مررتن( 3پرريدیاف ،ورد ،txt ،و )...؛ قابليررت
همگامسازی (سينک)4؛ پشتيباني از خدمات ابری؛ پشتيباني از استانداردها و قالربهرای براز بررای
مجالت؛ بهروزرساني برنامه از نظرِ فني؛ سرهولت در برهروزرسراني کترابهرا يرا مجرالت؛ امکران
ويرايش و بهروزرساني پروفايل کاربری (شين ،گيرل ،يرو ،کريم ،لري و جري2017 ،6؛ مهراجريني،
1396؛ والرري1391 ،؛ هرران ،ژنررگ ،ليررو و چررن2010 ،؛ کلرريِن و گاس ر اريني2011 ،؛ کيريرراکوا،
اوکامرراتو ،زوبرررف و گرررو 2010 ،7؛ پترروۀلي و ربينررا2010 ،8؛ بررر 2001 ،؛ عباسرري1394 ،؛
فهيميفر.)1389 ،
 .3جستوجو

اگرچه ممکن اسرت بسرياری از کراربران برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري برا شريوههرای
3. Text formats

2. Image formats

1. Help

6. Shin, Gil, Yu, Kim, Lee & Jee
9. Look for

5. Download
8. Pattuelli & Rabina

4. Sync
7. Kiriakova, Okamoto, Zubarev & Gross
10. Dictionary
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کتابها و مجالت الکترونيکي؛ بارگيری 5کتابهرا يرا مجرالت؛ سرهولت برارگيری کترابهرا يرا

 :Look for in web .11عالوه بر پيدا کردن معنای يک کلمه از طريق فرهنگ لغت موجود در برنامه ،از طريق
وب از اين طريق فراهم ميشود.
12. Chiang & Chen
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جستوجو در وب هم ميتوان معنای آن را يافت .همچنين ،امکان يافتن عبارت يا جملۀ موجود در متن کتاب در

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

بازيابي اطالعات آشنا نبوده و توانايي جستوجوی صرصيب منرابع اطالعراتي مروردنظرر را نداشرته
باشند ،هرچه قابليتهای جستوجو در برنامه ها بيشرتر باشرد ،احتمرال دسرتيابي بره منبرع مروردنظر
بيشررتر خواهررد بررود و کرراربران رضررايت بيشررتری از عملکرررد آن خواهنررد داشررت .مؤلهررههررای
جستوجو شامل  7مورد اسرت :جسرتوجروی کترابهرا يرا مجرالت دلخرواه از طريرق فهرسرت
موجود در برنامه؛ امکان جستوجوی ساده؛ امکان جستوجوی پيشرفته؛ دسترسري بره تاريخچرۀ
جستوجو؛ جستوجو9ی کلمره درون مرتن کترابهرا يرا مجرالت؛ يرافتن معنري لغرات از طريرق
فرهنگ لغت 10موجود در برنامه؛ جستوجو در وب( 11کريم ،گيرل و يرو2011 ،؛ انرتن ،امرررو و
رودريگز2017 ،؛ چيانرگ و چرن2014 ،12؛ کراردولو2013 ،؛ مينرارد2010 ،؛ هران ،ژنرگ ،ليرو و
چن2010 ،؛ کليِن و گاس اريني2011 ،؛ بر 2001 ،؛ رودزويرال2009 ،1؛ نثرری1390 ،؛ ويلسرون
و لندوني2003 ،؛ چهرقاني ،فهيمنيا و نقشينه.)1394 ،
 .4تعامل

ارتباط دوسويۀ کاربران با يکديگر يا با نويسندگان ،مترجمان ،ناشران و مديران برنامرههرای
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کتابخوان الکترونيکي فرصت تبادل ديدگاهها و اراۀۀ نظرات دربارۀ مصتوا و نصروۀ اراۀرۀ خردمات
را فراهم کرده و روش مناسبي برای ارتقای کيهيرت و جلرب رضرايت کراربران اسرت 16 .مؤلهره
ذيل معيار تعامل قرار دارند :در نظر دربرارۀ کترابهرا يرا مجالت/نويسندگان/مترجمان/ناشرران؛
ويرايش/حذف نظرهرا؛ مشراهدۀ نظرهرای کراربران ديگرر؛ پاسرخ بره نظرهرای ديگرر کراربران يرا
تاييد/رد آن؛ نمايش تاريخ در هر نظر؛ در ستاره برای نشان دادن ميرزان رضرايت از کترابهرا
يا مجالت خوانده شده؛ ارسال انتقادها و پيشنهادها؛ امکان سهارش کترابهرا يرا مجالتري خراا؛
امکان حاشيهنويسي؛ در /حذف يادداشت کنار متن؛ اشترا
متن کتابها يا مجالت)؛ امکان اشترا

پسندها (بخشهای مرورد عالقره از

گذاری بُريدهها2؛ امکان اشرترا

گرذاری يادداشرتهرا؛

برقرررراری ارتبررراط همزمررران يرررا چهرررره بررره چهررررۀ کررراربران برررا نويسندگان/مترجمان/ناشرررران؛
اشترا

گذاری مشخوات کتابشناختي کتابهرا يرا مجرالت موجرود در برنامره برا سراير دوسرتان

جهت ترغيب آنان به خواندن؛ اشترا

گذاری متن کامل کتابها يرا مجرالت مروردنظر برا سراير

4. Lindberg, O'Brien
6. Dougherty

3. Hussain, Mkpojiogu, Musa & Mortada
5. Drinkwater
7. Thayer, Lee, Hwang, Sales, Sen & Dalal
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2. Press cutting

1. Rodzvilla

پاییز  1400دوره  27شماره 3

کراربران (کيريِن2011 ،؛ کلريِن و گاسر اريني2011 ،؛ انرتن ،امرررو ،رودريگرز2017 ،؛ فرروزبرگ،
2011؛ ليزاپروترا و ويرتن2012 ،؛ حسررين ،ام .کري .پاشريوگو ،موسرري ،مرترادا2017 ،3؛ لينرردبرگ،
اوبررراين2012 ،4؛ درينررگواتررر2010 ،5؛ دوغرترري2010 ،6؛ گريهرري2010 ،؛ ترراير ،لرري ،هوانررگ،
سالس ،سن ،و دالل2011 ،7؛ ويلسون و لندوني2003 ،؛ فهيميفر.)1389 ،
 .5هزینه

هزينۀ تامين منابع اطالعاتي از جمله نکرات تخثيرگرذار در انتخراب مصمرل اطالعراتي اسرت.
هزينۀ منابع الکترونيکي بهمراتب از منابع اطالعاتي چاپي کمتر اسرت (حاصرلي ،نقشرينه ،فهريمنيرا،
 )1393و شررايد همررين امررر را بترروان يکرري از مهررمترررين داليررل گرررايش کرراربران برره اسررتهاده از
برنامههای کتابخوان الکترونيکي دانست .دو مؤلهه درمورد معيار هزينه قابرلبررسري اسرت :هزينرۀ
پايين خريد کتاب ها يا مجالت از طريق ب رنامه؛ عردم نيراز بره پرداخرت هزينرۀ اضرافي بررای تهيرۀ
نرمافزاری اختواصري برهمنظرور خوانردن (انرتن ،امرررو و رودريگرز2017 ،؛ بلرر و الش2011 ،1؛
غاۀبي ،تاجداران و فهيميفر1389 ،؛ بر .)2001 ،
اغلب کاربران ترجيب ميدهند از برنامههايي استهاده کنند که انعطافپرذير بروده و پيمرايش
درون آن بهراحتي امکان پذير باشد .کاربران تمايل دارند بتوانند بهراحتي در ميران صرهصات مرتن
حرکت کند و حتي اين امکان را داشته باشرند کره نصروۀ حرکرت (از راسرت بره چر

يرا براال بره

پايين) را به دلخواه خود تعيين کنند .مؤلهههای مربوط بره معيرار پيمرايش عبرارتانرد از :پيمرايش
صهصات کتابها يا مجالت از باال به پايين (و بالعکس) درون متن؛ پيمايش صهصات کتابهرا يرا
مجالت از راست به چ

(و برالعکس) درون مرتن؛ تعيرين نصروۀ پيمرايش صرهصات کترابهرا يرا

مجالت به دلخواه کاربر درون متن (راست به چ

يا باال بره پرايين)؛ پيمرايش بره يرک بخرش يرا

صهصۀ خاا از کتابها يا مجالت (از طريق فهرسرت منردرجات ،برو

مرار

هرا ،حرکرت بره
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 .6پیمایش

ابتدا ،و يا شمارۀ صهصات)؛ پيمرايش بره صرهصۀ قبل/بعرد2؛ پيمرايش سرريع و انعطرافپرذير ميران
صرهصات (کرريم ،گيرل و يررو2011 ،؛ کراردولو2013 ،؛ کيريِن2011 ،؛ حسرين ،ام .کرري پاشرريوگو،

4. Tikka
6. Adler, Gujar, Harrison, O'hara & Sellen

3. Hussain, Mkpojiogu, Mortada & Yue
5. Siegenthaler, Wurtz, & Groner
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2. back/forward

1. Behler & Lush

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

مرتادا و يو2018 ،3؛ تيکا2013 ،4؛ بلر و الش2011 ،؛ حسين ،ام .کي .پاشيوگو ،موسري و مرترادا،
2017؛ سرريگنتلررر ،ورتررز و گرونررر2010 ،5؛ آدلررر ،گوجررار ،هريسررون ،اوهررارا و سررلن1998 ،6؛
کالر  ،گودوين ،ساموۀلسون و کوکر.)2008 ،
 .7کارایی

کارايي به مؤلهههايي اشاره دارد که بر سهولت استهاده تخکيد ميکننرد .بسرياری از کراربران
تمايل دارند برنامههای کتابخوان الکترونيکي بهگونرهای طراحري شرود کره آنران هنگرام خوانردن
لذتي مشابه خواندن کتاب های چاپي را تجربه کنند .بنابراين ،طراحران سرعي دارنرد ويژگريهرای
خوانردن الکترونيکرري را برره خوانرردن چرراپي نزديررک کننررد .بره نظررر مرريرسررد قابليررتهررايي نظيررر
سازماندهي و دستهبندی موضوعي کتابها و مجالت ،امکران ک ري ،چرا  ،سرهولت خوانرايي برا
اين هردف در برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري ايجراد شرده اسرت .مؤلهرههرای موردتوجره در
خووا معيار کارايي عبارتاند از:
مشخص بودن مصل توقف خواندن بهمنظرور ادامره دادن از همران صرهصه در مراجعرۀ بعرد؛
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

دستهبندی کتاب ها يا مجالت موجرود در برنامره و اراۀرۀ سراختاری بررای نگهرداری مترون مشرابه
موضوعي در کنار هم؛ نمرايش فهرسرت کترابهرای يرک نويسنده/مترجم/ناشرر خراا؛ نمرايش
فهرست عناوين کتابها يا مجرالت؛ عردم مصردوديت تعرداد حرروف هنگرام يادداشرتگرذاری؛
تطابق صهصهشمار نسخۀ چاپي کتابها يا مجالت با شکل الکترونيکي آن؛ ايجراد حرس مشرابهت
خوانرردن از طريررق برنامرره بررا کترراب چرراپي (از نظررِ وجررود قابليررتهررايي ماننررد امکرران هاياليررت،
زيرخطدار ،1بو

مار  ،حاشيهنويسي ،و )...؛ سرهولت خوانرايي مرتن در مقايسره برا سراير منرابع

الکترونيکي؛ استهادۀ آسان از فرهنگ لغت موجود در برنامه؛ عدم وقهۀ زمراني هنگرام ترازه شردن
صهصه پس از ورق زدن؛ عدم اتالف وقت و خريد آسان در چند دقيقۀ کوتراه (سرهولت خريرد)؛
داشتن ابزار يا برنامههايي برای تسهيل برقراری ارتباط با برنامه؛ امکان خواندن بخشهرايي از مرتن
بهصورت صوتي (به انتخاب کاربر و در صورت تمايل او)؛ توانايي ک ي و الوراق 2مرتن /توراوير
کتابها يا مجالت؛ امکان چا کردن تمام يرا بخرشهرايي از مرتن کترابهرا يرا مجرالت (انرتن،
امررو و رودريگز2017 ،؛ نعيم الدين خاني1396 ،؛ کليِن و گاسر اريني2011 ،؛ فروزبرگ2011 ،؛
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3. Kennedy

2. Copy and paste

1. Underline

پاییز  1400دوره  27شماره 3

غاۀبي ،تاجداران و فهيميفر1389 ،؛ حيدریعليآبادی.)1396 ،
 .8دسترسی

دسترسي به کتابهای الکترونيکي سريع و راحت است ،به اين معنا که کراربران مريتواننرد
در هرر کجرا کره هسرتند و در هرر زمران کره بخواهنرد از آنهرا اسرتهاده کنرد و مجبرور بره حمرل
کتاب های بزرگ يا سرنگين از يرک مکران بره مکران ديگرر نيسرتند (کنردی 17 .)2011 ،3مؤلهره
درمورد معيار دسترسي شناسايي شد :دسترسي به اطالعات تهوريلي (مشخورات کترابشرناختي)
کتاب ها يا مجالت پيش از اقدام به خريد؛ مصدوديت دسترسي کاربران به کتابها يرا مجرالت از
نظ ِر مخاطب و گروه سني؛ دسترسي به آرشريو مجرالت؛ دسترسري آسران بره ارجاعرات از طريرق
پيوندها؛ دسترسي به کتاب هرا يرا مجرالت ناياب/کميراب؛ دسترسري بره کترابهرا يرا مجالتري بره
زبانهای مختلف (انگليسي ،عربي ،فارسي و غيره)؛ امکان دسترسري بره اطالعرات در هرر زمران و
هر مکان؛ دسترسي به کتاب ها يا مجالت با خريد از طريق کيف پرول الکترونيکري؛ دسترسري بره
کتابها يا مجالت رايگان؛ دسترسي هم زمان تعداد زيادی از کاربران به کترابهرا يرا مجرالت از
امکان دسترسي و استهاده از کتاب ها يرا مجرالت در تلهرن همرراه؛ امکران دسترسري و اسرتهاده از
کتاب ها يا مجالت تنها در دستگاههای کتابخوان اختواصي؛ امکان دسترسي همزمان بره چنردين
کتاب يا مجلۀ الکترونيکي؛ امکان دسترسي داۀمي کاربر به کتابها يرا مجرالت مروردنظر؛ اجرازۀ
دسترسي هم زمان افراد بسيار به يک کتراب يرا مجلرۀ مشرابه؛ امکران امانرت کترابهرا يرا مجرالت
الکترونيکرري بررهصررورت پيوسررته (کل ريِن و گاس ر اريني2011 ،؛ فرروزبرگ2011 ،؛ بررر 2001 ،؛
غاۀبي ،تاجداران و فهيميفر1389 ،؛ گيوهچي مهرد1396 ،؛ چهرقاني ،فهيمنيا و نقشينه.)1393 ،
 .9محتوا

فارغ از ويژگيهای ظاهری و جذابيت بوری ،مصتوای اراۀهشرده در برنامرههرای کترابخوان
الکترونيکي مال
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طريق دستگاه شخوري خرود؛ امکران دسترسري و اسرتهاده از کترابهرا يرا مجرالت در کرام يوتر؛

مهمي در ارزيابي و انتخاب آنها توسط کاربران است .کاربران تمايرل دارنرد

برنامررهای را انتخرراب کننررد کرره از نظ ررِ مصترروای اطالعرراتي غنرري باشررد و آنرران را از مراجعرره برره
برنامههای ديگر بينياز گرداند .مهمترين مؤلهههای مربروط بره معيرار مصتروا عبرارتانرد از :تنروع
يا مجالت از نظرِ موضوعي و با تخوصهای مختلف؛ وجود بخشي به نرام «بُريردههرا» بررای در
418
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رسانه های اطالعاتي موجود در برنامه (مانند کتاب ،روزنامه ،مجله ،کتاب صوتي)؛ تنوع کترابهرا
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برشي کوتاه از متن کتابها يا مجالت؛ مشاهدۀ «نسخۀ نمونه» قبل از خريد کتابهرا يرا مجرالت؛
تورق يا بررسي اجمالي 1همۀ صهصات کتابها يا مجالت بهمنظور اطالع کلري از مصتروای آنهرا
قبل از خريد؛ بهرهگيری از فايلهای موسيقي ،عکس ،و برنامرههرای تورويری؛ مشراهدۀ «معرفري
مختور» کتاب ها يا مجالت؛ مشاهدۀ کتابها يرا مجرالت در حرال خواندن/خوانردهشردۀ کراربر؛
بهروزرساني کتاب ها يا مجالت موجود در برنامه از نظرِ مصتوايي (چيانرگ و چرن2014 ،؛ شرين،
گيل ،يو ،کيم ،لي و جي2017 ،؛ اسماعيلي.)1397 ،
 .10حریم خصوصی

مشتريان و کاربران ،سررمايههرای اصرلي توليدکننردگان کسربوکارهرا تلقري مريشروند ،و
بنابراين مديران برنامههای کتابخوان الکترونيکي تخکيد زيادی بر مصرمانره نگراه داشرتن اطالعرات
شخوي کاربران خود و جلوگيری از سوءاستهاده از اين اطالعات دارنرد .مؤلهرههرای موردتوجره
در خووا اين معيار عبرارت انرد از :مصرمرانگي و حهرظ حرريم خووصري اطالعرات کراربران؛
استهاده از نرام کراربری و کلمرۀ عبرور شخوري هنگرام ورود کراربران بره صرهصۀ کراربری خرود
 .11حق تألیف
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(فوزبرگ.)2011 ،
2

کتابهای الکترونيکي چالشهای بسياری را به وجود ميآورنرد؛ زيررا دادههرای ديجيترالي
بهراحتي قابل ک ي و ارسال برای هر تعدادی از افراد روی شبکه در کمترين زمان اسرت .در حرال
حاضر ،هيچ روش استانداردی برای مصافظت از حق تخليف کتابهای الکترونيکي وجرود نردارد.
درست مثل يک کتاب چاپي معمولي ،حق تخليف کتابهای الکترونيکي نيز حرق فرروش را تنهرا
برای نويسنده يا خالق کتاب الکترونيکي ايجاد ميکنرد (رميراه .)2014 ،2مولهرۀ مربروط بره معيرار
حق تخليف را ميتوان اينگونه بيان کرد :پشتيباني از مرديريت حقروق ديجيترالي (حسريني1393 ،؛
چهرقاني ،فهيمنيا و نقشينه.)1394 ،
 .12پیشنهادها

امکان پيشنهاد مطالعاتي از سوی افراد

مشهور يا توسط سيستم پيشرنهاددهندۀ3

برنامرههرا و برا

3. recommender system

2. Ramaiah

2. Copy right
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توجه به تراکنش های خريد قبلي کاربران ،يکي ديگر از معيارهای ارزيابي برنامرههرای کترابخوان
الکترونيکي است .سيستم پيشنهاددهنده يک برنامۀ رايانهای است که بهمنظرور پرااليش اطالعرات
غيرمرتبط و فراهم آوردن اطالعات و خدمات شخويسازیشده و کمرک بره تورميمات کراربر
در انتخاب منبع مطالعاتي جديرد عمرل مريکنرد (عباسري ،آلشريخ و طهراني .)1395 ،مؤلهرههرای
مربوط به معيار پيشنهادها عبارتاند از :پيشنهاد کتابها يا مجالت از سوی افراد مشرهور؛ پيشرنهاد
کتابها يا مجالت مرتبط با عاليق مطالعاتي کاربران از سوی برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري
(سيستم پيشنهاددهنده) (مينارد2010 ،؛ اسماعيلي.)1397 ،
 .13اطالعرسانی به کاربران

آگاهي و اطالع کاربران از تغييرات فني و مصتروايي ايجادشرده در برنامره موجرب سرهولت
استهادۀ آنان و توميمگيری سريعتر درمورد انتخاب و خريد کتابها يا مجالت مريشرود .برخري
از برنامه های کتابخوان الکترونيکي اخبار مربوط بره جشرنوارههرای تخهيرف و فرروشهرای ويرژۀ
خود را عالوه بر در در صهصۀ اصلي خود از طريق پيامرک يرا نمرايش در تابلوهرای شرهری نيرز
عالقهمند به خواندن از طريق اين برنامهها شود .از جمله مؤلهههای مربوط به اين معيار ميتروان بره
اين موارد اشاره کرد :اطالع از جديدترين اخبار (شامل اخبار مربروط بره جشرنوارههرای تخهيرف،
فروش های ويژه ،جديردترين امکانرات و غيرره)؛ اطرالع رسراني درمرورد آخررين نسرخۀ برنامره و
تغييرات فني ايجادشده؛ اطالع رساني درمورد تغييرات مصتوايي ايجادشده؛ نمرايش پيغرام پريش از
نهايي شدن عمليات (شامل عمليات خريد يرا حرذف کتراب ،در نظرر ،و غيرره)؛ آگراهي کراربر
نسبت به اطالعاتي در صهصۀ کنوني (مانند فولي که صهصۀ فعلي کتابها يا مجالت بره آن تعلرق
دارد ،چند درصد کتاب ها يا مجالت خوانرده شرده چقردر ترا پايران کترابهرا يرا مجرالت براقي
مانده )؛ امکران اطرالع کراربر از فعاليرتهرای خرود از طريرق مشراهدۀ پروفايرل کراربری (شرامل
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اعالم ميکنند که اين امر بهنوبۀ خود ميتواند باعرث عورويت و اسرتهادۀ تعرداد بيشرتری از افرراد

نظرهای دادهشده ،پسندها ،بريردههرا ،کترابهرا و مجرالت نشراندارشرده توسرط کراربر و غيرره)؛
اطالع از تازههای کتابها يرا مجالت/فايرلهرای صروتي؛ اطرالع از پرفرروشهرای مراه؛ اطرالع از
فايلهای صوتي)؛ اطالع از مصبوبترين فايلهرای صروتي؛ اطرالع از ناشرران مصبروب؛ اطرالع از
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نويسررندگان مصبرروب؛ اطررالع از موضرروعات پرطرررفدار؛ اطررالع از صررداهای مصبرروب (درمررورد

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

مجالت مصبوب (عباسي1394 ،؛ غاۀبي ،تاجرداران و فهيمريفرر1389 ،؛ گيروهچري مهررد1396 ،؛
غاۀبي ،تاجداران و فهيميفر.)1390 ،
 .14پیوندها

اين معيار موجب ميشود کاربر در صورت نياز بتواند اطالعات تکميلي مانند منرابع مررتبط،
مثال ها يا تواويری برای فهم بيشتر موضوع يا غيره درمورد کتابها يا مجرالت در حرال خوانردن
به دست آورد (مانند پيوند به ويکي پديا يا امکان ترجمه در برنامرۀ طاقچره) .بنرابراين ،مولهرههرای
مربوط به ايرن معيرار را مريتروان ايرنگونره بيران کررد :پيونرد بره منرابع اطالعراتي خرار از مرتن
(فراپيوند ،)1پيوند بين فهرست مندرجات و متن کتاب ،پيونرد برين لغرات داخرل مرتن و واژهنامره،
پيوند بين نمايه و مصتوای کتاب ،پيوند بين منرابع و مآخرذ و مرتن کتراب ،پيونرد برين ارجاعرات و
پانويس ها و متن کتاب (الی و چانگ2011 ،؛ چيانگ و چرن2014 ،؛ برر 2001 ،؛ سريگنتلرر،
ورتز و گرونر2010 ،؛ غاۀبي ،تاجداران و فهيميفر.)1389 ،
 .15ذخیره
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

کتاب هرا و مجرالت خريرداریشرده از برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري قابرلذخيرره در
دستگاه هستند و کاربران قادرند با ايجاد کتابخانۀ شخوي ،منابع اطالعراتي خريرداری شرده را بره
حساب کاربری خود اضافه کنند .چنين امکاني سبب ميشود کاربران کتابهرا يرا مجرالت مرورد
عالقۀ خود را در زمان دلخواه مطالعه کند و نگران مساۀلي نظيرر کمبرود زمران يرا قطعري اينترنرت
نباشند .از جمله مؤلهههای مربوط بره معيرار ذخيرره مري تروان بره ايرن مروارد اشراره کررد :افرزودن
(ذخيره) کتاب ها يا مجالت خريداری شده بره کتابخانرۀ شخوري؛ ظرفيرت (فورای) برنامره بررای
ذخيرهسازی کتابها و مجالت (انرتن ،امرررو و رودريگرز2017 ،؛ فروزبرگ2011 ،؛ لينردبرگ و
اوبراين2012 ،؛ نثری.)1390 ،
 .16رابط کاربری

از ميان انواع مختلف رابط کراربری ،کراربران هنگرام اسرتهاده از رابرط کراربری گرافيکري
سرعت عمل بيشتری دارند .بهطور کلي ،رابط کاربری گرافيکري بره تکنيرکهرايي برا اسرتهاده از
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گرافيررک ،صررهصهکليررد و مرراو

برررای اراۀرره در برنامررههررا اشرراره دارد (چررن و ژنررگ.)2007 ،1

مؤلهه های موردنظر در اين خووا عبارتاند از :بهکارگيری رابط کاربری سراده؛ برهکرارگيری
رابط کاربری سهارشري شرده (حالرت مبتردی ،ماهر/متخورص ،ويرژۀ نابينايران)؛ اسرتهاده از رابرط
کاربری مبتني بر گرافيک؛ اسرتهاده از رابرط کراربری مبتنري برر منرو (حسرين ،ام .کري پاشريوگو،
مرتادا و يو2018 ،؛ شين ،گيل ،يو ،کيم ،لي و جي2017 ،؛ فوزبرگ2011 ،؛ تيکا.)2013 ،
ارزیابی برنامههای کتابخوان الکترونیکی ایرانی
نتاي حاصل از ارزيابي و مقايسۀ هريک از چهار برنامۀ موردبررسي بهتهکيک در جردول  1اراۀره
شده است.
جدول  .1وضعيت برنامههای کتابخوان الکترونيکي از نظرِ دارا بودن ويژگيها
بزرگنمايي متن /تووير کتابها يا مجالت

معیار

—

—

—

√

تنظيم اندازۀ قلم

√

√

√

—

تنظيم نوع قلم

√

√

√

—

تغيير رنگ قلم

—

—

—

—

نمايش مصتوا بهصورت رنگي

√

√

√

√

تغيير نور صهصۀ نمايش

√

√

—

—

تنظيمات

تنظيم فاصلۀ بين خطوط

√

√

—

—

ظاهری

تنظيم ميزان حاشيۀ متن از لبهها

—

—

—

—

برگرداندن تغييرات اعمال شده به حالت قبل

√

√

√

√

کشيدن خط در زير کلمات و عبارات

—

—

—

—

برجسته (هاياليت) کردن کلمات و عبارات

√

√

—

—

—

—

—

—

√

√

√

—

امکان انتخاب برچسب يا عنوان برای
قسمتهای يادداشت ،هاياليت ،و ...

1. Chen & Zhang
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مؤلفه

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

معیار

مؤلفه

تعيين نصوۀ نمايش کتابها يا مجالت

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

—

—

—

—

—

—

—

—

امکان کمک به کاربران

√

√

√

—

وجود بخشي به نام سؤاالت متداول

√

√

√

—

در يک يا دو صهصه
امکان نمايش/حذف اِعرابگذاری
متون عربي در صورت تمايل کاربر

اراۀۀ کتابچۀ راهنمای کاربر ،دستورالعمل
مختور يا آموزش سريع

√

√

√

√

برای استهادۀ مهيدتر کاربر

پشتيباني فني

پشتيباني از قالبهای متني

√

√

√

√

قابليت همگامسازی

√

√

√

√

پشتيباني از خدمات ابری

√

√

√

√

√

√

√

√

بارگيری کتابها يا مجالت

√

√

√

√

سهولت بارگيری کتابها يا مجالت

√

√

√

√

به روزرساني برنامه از نظرِ فني

√

√

√

√

سهولت در بهروزرساني کتابها يا مجالت

√

√

√

√

امکان ويرايش و به روزرساني پروفايل کاربری

√

√

√

√

√

√

√

√

امکان جستوجوی ساده

√

√

√

√

امکان جستوجوی پيشرفته

—

—

—

—

دسترسي به تاريخچۀ جستوجو

—

—

—

—

√

√

√

—

پشتيباني از استانداردها و قالبهای باز برای
کتابها و مجالت الکترونيکي

جستوجوی کتابها يا مجالت دلخواه از
طريق فهرست موجود در برنامه
جستوجو

جستوجوی کلمه درون متن کتابها
يا مجالت
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پشتيباني از قالبهای توويری

√

√

√

√
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پشتيباني از صدای ترکيبي با کيهيت باال

√

√

√

√
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مؤلفه

معیار

يافتن معني کلمات از طريق فرهنگ لغت

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

—

—

—

—

√

√

√

√

ويرايش/حذف نظرها

√

√

√

—

مشاهدۀ نظرهای کاربران ديگر

√

√

√

√

پاسخ به نظرهای ديگر کاربران يا تخييد/رد آنان

√

√

√

—

نمايش تاريخ در هر نظر

√

√

√

√

√

√

√

√

ارسال انتقادها و پيشنهادها

√

√

√

√

امکان سهارش کتابها يا مجالتي خاا

√

√

√

√

امکان حاشيهنويسي

√

√

—

—

در /حذف يادداشت کنار متن

√

√

—

—

√

√

√

—

گذاری بريدهها

√

√

—

—

گذاری يادداشتها

—

—

—

—

—

—

—

—

موجود در برنامه
جستوجو در وب
در نظر دربارۀ کتابها يا
مجالت/نويسندگان/مترجمان/ناشران

در ستاره برای نشان دادن ميزان رضايت از
کتابها يا مجالت خواندهشده

تعامل

اشترا

پسندها (بخشهای موردعالقه)

امکان اشترا
امکان اشترا

برقراری ارتباط همزمان يا چهره به چهرۀ
کاربران با نويسندگان/مترجمان/ناشران
اشترا

گذاری مشخوات کتابشناختي

کتاب ها يا مجالت موجود در برنامه با ساير

√

√

√

√

دوستان بهمنظور ترغيب آنان به خواندن
اشترا

گذاری متن کامل کتابها يا مجالت
موردنظر با ساير کاربران

هزينۀ پايين خريد کتابها يا مجالت
عدم نياز به پرداخت هزينۀ اضافي برای تهيۀ
نرمافزاری اختواصي بهمنظور خواندن

424

√

√

√

√

√

√

√

√

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.3.3

هزينه

از طريق برنامه

—

—

—

—
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—

—

—

—

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

مؤلفه

معیار

پيمايش صهصات کتابها يا مجالت از باال به
پايين (و بالعکس) درون متن
پيمايش صهصات کتابها يا مجالت از راست
به چ

(و بالعکس) درون متن

پيمايش

تعيين نصوۀ پيمايش صهصات کتابها يا

صهصه

مجالت به دلخواه کاربر درون متن
پيمايش به يک بخش يا صهصۀ خاا

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

—

—

√

√

√

√

√

—

—

—

√

—

√

√

√

—

پيمايش به صهصۀ قبل/بعد

√

√

√

√

پيمايش سريع و انعطافپذير بين صهصات

√

√

√

√

√

√

√

√

از کتابها يا مجالت

مشخص بودن مصل توقف خواندن ،بهمنظور
ادامه دادن از همان صهصه در مراجعۀ بعد
دستهبندی کتاب ها يا مجالت موجود در برنامه
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و اراۀۀ ساختاری برای نگهداری متون مشابه

√

√

√

√

موضوعي در کنار هم
نمايش فهرست کتابهای يک

√

√

—

—

نمايش فهرست عناوين کتابها يا مجالت

—

—

—

—

عدم مصدوديت تعداد حروف هنگام

—

√

—

—

نويسنده/مترجم/ناشر خاا

کارايي

يادداشتگذاری

—

—

—

—

ايجاد حس مشابهت خواندن از طريق برنامه

√

√

—

—

سهولت خوانايي متن در مقايسه

√

√

√

√

استهادۀ آسان از فرهنگ لغت موجود در برنامه

—

—

—

—

عدم وقهۀ زماني هنگام تازه شدن صهصه

√

√

√

√

√

√

√

√

يا مجالت با شکل الکترونيکي آن
با کتاب چاپي
با ساير منابع الکترونيکي

پس از ورق زدن
عدم اتالف وقت و خريد آسان
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تطابق صهصهشمار نسخۀ چاپي کتابها

پاییز  1400دوره  27شماره 3

مؤلفه

معیار

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

در چند دقيقۀ کوتاه
داشتن ابزار يا برنامه هايي برای تسهيل برقراری
ارتباط با برنامه

—

—

—

—

امکان خواندن بخشهايي از متن بهصورت
صوتي (به انتخاب کاربر و در صورت

—

—

—

—

تمايل او)
توانايي ک ي و الواق متن/تواوير کتابها
يا مجالت
امکان چا

کردن تمام يا بخشهايي

از متن کتابها يا مجالت

—

—

√

—

—

—

—

—

دسترسي به اطالعات تهويلي (مشخوات
کتابشناختي) کتابها يا مجالت پيش از اقدام

√

√

√

√

به خريد
مصدوديت دسترسي کاربران به کتابها يا
دسترسي به آرشيو مجالت

√

√

√

√

دسترسي آسان به ارجاعات از طريق پيوندها

—

√

—

—

دسترسي به کتابها يا مجالت ناياب/کمياب

—

—

—

—

√

√

√

√

مجالت از نظرِ مخاطب و گروه سني

دسترسي به کتابها يا مجالتي با زبانهای
دسترسي

مختلف
امکان دسترسي به اطالعات در هر زمان
و هر مکان
دسترسي به کتابها يا مجالت يا خريد از
طريق کيف پول الکترونيکي
دسترسي به کتابها يا مجالت رايگان

√

√

√

√

√

√

√

—

√

√

√

√
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—

—

—

—

دسترسي هم زمان تعداد زيادی از کاربران
به کتاب ها يا مجالت از طريق دستگاه

√

√

√

√

امکان دسترسي و استهاده از کتابها يا مجالت
در کام يوتر
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√

√

√

√
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شخوي خود

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

معیار

مؤلفه

امکان دسترسي و استهاده از کتابها يا مجالت
در تلهن همراه
امکان دسترسي و استهاده از کتابها يا مجالت
تنها در دستگاههای کتابخوان اختواصي
امکان دسترسي همزمان به چندين کتاب
يا مجلۀ الکترونيکي
امکان دسترسي داۀمي کاربر به کتابها
يا مجالت موردنظر
اجازۀ دسترسي هم زمان افراد بسيار به يک
کتاب يا مجلۀ مشابه
امکان امانت کتابها يا مجالت الکترونيکي
بهصورت پيوسته

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

—

تنوع رسانه های اطالعاتي موجود در برنامه
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

(مانند کتاب ،روزنامه ،مجله،کتاب صوتي،

√

√

√

√

و )...
تنوع کتاب ها يا مجالت از نظرِ موضوعي
و با تخوصهای مختلف
وجود بخشي به نام «بريدهها» برای در برشي
کوتاه از متن کتابها يا مجالت
مشاهدۀ «نسخۀ نمونه» قبل از خريد کتابها
مصتوا

يا مجالت

√

√

√

√

—

√

—

—

√

√

√

√

تورق يا بررسي اجمالي تمام صهصات کتابها
يا مجالت بهمنظور اطالع کلي از مصتوای آنها

—

—

—

—

قبل از خريد
بهرهگيری از فايلهای موسيقي ،عکس،
و برنامههای توويری
مشاهدۀ کتابها يا مجالت در حال
خواندن/خواندهشدۀ کاربر

√

√

√

√

√

√

√

—
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مشاهدۀ «معرفي مختور» کتابها يا مجالت

—

—

—

—
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معیار

مؤلفه

بهروزرساني کتابها يا مجالت موجود
در برنامه از نظرِ مصتوايي
مصرمانگي و حهظ حريم خووصي اطالعات
حريم

کاربران

خووصي

استهاده از نام کاربری و کلمۀ عبور شخوي
هنگام ورود کاربران به صهصۀ کاربری خود

حق تخليف

پشتيباني از مديريت حقوق ديجيتالي
پيشنهاد کتابها يا مجالت

پيشنهادها

از سوی افراد مشهور
پيشنهاد کتابها يا مجالت مرتبط با عاليق

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

—

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

—

—

√

√

—

√

√

√

√

اطالع از پرفروشهای ماه

√

√

√

—

اطالع از نويسندگان مصبوب

√

√

√

—

اطالع از موضوعات پرطرفدار

√

√

√

—

اطالع از صداهای مصبوب

√

—

—

—

اطالع از مصبوبترين فايلهای صوتي

√

√

√

—

اطالع از ناشران مصبوب

√

√

—

—

اطالع از جديدترين اخبار
اطالعرساني درمورد آخرين نسخۀ برنامه
و تغييرات فني ايجادشده
اطالعرساني درمورد تغييرات مصتوايي
ايجادشده
نمايش پيغام پيش از نهايي شدن عمليات
آگاهي کاربر نسبت به اطالعاتي
در صهصۀ کنوني
اطالعرساني

امکان اطالع کاربر از فعاليتهای خود

به کاربران

از طريق مشاهدۀ پروفايل کاربری
اطالع از تازههای کتابها يا مجالت /فايلهای
صوتي
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√

√

√

√
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√

√

√

√

مطالعاتي کاربران از سوی برنامه
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فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

معیار

پيوندها

مؤلفه

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

اطالع از مجالت مصبوب

√

√

√

—

پيوند به منابع اطالعاتي خار از متن (فراپيوند)

—

√

—

—

پيوند بين فهرست مندرجات و متن کتاب

√

√

√

—

پيوند بين لغات درون متن و واژهنامه

—

—

—

—

پيوند بين نمايه و مصتوای کتاب

—

—

—

—

پيوند بين منابع و مآخذ و متن کتاب

—

—

—

—

پيوند بين ارجاعات و پانويسها و متن کتاب

—

√

—

—

√

√

√

√

افزودن (ذخيره) کتابها يا مجالت
خريداریشده به کتابخانۀ شخوي
ذخيره
ظرفيت (فوای) برنامه برای ذخيرهسازی

بهکارگيری رابط کاربری ساده

√

√

√

√

بهکارگيری رابط کاربری سهارشيشده

—

—

—

—

استهاده از رابط کاربری مبتني بر گرافيک

√

√

√

√

استهاده از رابط کاربری مبتني بر منو

√

√

√

√

95

100

87

65

کتابها و مجالت

رابط کاربری

ميزان برخورداری از ويژگيها

()65/90( )75/75( )71/96
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√

√

√

√

()49/24

همان طرور کره مالحظره مريشرود ،از  132گويرۀ سرياهۀ وارسري ،برنامرۀ کترابخوان الکترونيکري
«طاقچه» برا دارا برودن  100ويژگري ( 75/75درصرد) ،بيشرترين ،و «کتراب سربز» برا دارا برودن 65
ويژگي ( 49/24درصد) ،کمترين ميزان از ويژگي ها را دارا است .همچنرين ،برنامرۀ فيرديبو دارای
 95ويژگي ( 75/75درصد) و کتابراه دارای  87ويژگي ( 65/90درصد) است.
بهمنظور بررسي دقيقتر ميزان برخورداری برنامههای کتابخوان الکترونيکي از ويژگريهرای
موردنظر ،مقادير برحسب درصد نشان داده شده کره در جردول  2قابرلمشراهده اسرت .طبرق ايرن
وضعيتي مشابه ،يعني دارای بيشترين ميزان از ويژگيهرا هسرتند ،و کتراب سربز کمتررين ميرزان از
429
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جدول ،از نظرِ تنظيمات ظاهری ،تعامل ،پيمايش ،و اطالعرساني به کراربران ،فيرديبو و طاقچره در
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ويژگيها را دارا است .درموردِ دو معيار پشتيباني فني و جسرتوجرو ،فيرديبو ،طاقچره ،و کترابراه،
بيشترين ،و کترا ب سربز کمتررين ميرزان را دارد .کرارايي ،دسترسري ،مصتروا ،و پيونردها در برنامرۀ
طاقچه بيشترين و در کتاب سبز از کمترين ميزان برخوردار هستند .در خووا معيرار پيشرنهادها،
فيديبو و طاقچه ،بيشترين و کتابراه و کتراب سربز دارای کمتررين ميرزان نسربت بره آن دو هسرتند.
چهار برنامۀ ف يديبو ،طاقچه ،کترابراه و کتراب سربز از نظر ِر رابرط کراربری در وضرعيتي مشرابه (75
درصد) قرار دارند ،و باالخره هزينه ،حريم خووصي ،حرق ترخليف ،و ذخيرره ،معيارهرايي هسرتند
که در هريک از چهار برنامۀ کتابخوان موردبررسي به ميزان کامل ( 100درصد) ديده ميشود.

جدول  .2ميزان برخورداری برنامههای کتابخوان الکترونيکي از ويژگيها برحسب درصد

پشتيباني فني

100/00

100/00

100/00

85/71

جستوجو

42/85

42/85

42/85

28/57

تعامل

81/25

81/25

62/50

43/75

هزينه

100/00

100/00

100/00

100/00

پيمايش

66/66

66/66

100/00

50/00

کارايي

46/66

53/33

40/00

33/33

دسترسي

82/35

88/23

76/47

70/58

مصتوا

66/66

77/77

66/66

55/55

حريم خووصي

100/00

100/00

100/00

100/00

حق تخليف

100/00

100/00

100/00

100/00

پيشنهادها

100/00

100/00

50/00

50/00

اطالعرساني به کاربران

92/85

92/85

85/71

35/71

پيوندها

16/66

50/00

16/66

0/00

ذخيره

100/00

100/00

100/00

100/00

رابط کاربری

75/00

75/00

75/00

75/00

بحث و نتیجهگیری
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تنظيمات ظاهری

33/53

53/33

33/33

20/00
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ویژگی

فیدیبو

طاقچه

کتابراه

کتاب سبز

شناسایی ویژگیهای برنامههای کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامههای پرکاربرد ایرانی

در پژوهش حاضر 16 ،معيار در قالب  132مؤلهه برای ارزيابي برنامههرای کترابخوان الکترونيکري
شناسايي شد .واضب است که با افزودن قابليتهای جديرد ،معيارهرای جديردتری نيرز در ارزيرابي
مطرح ميشود .بنابراين ،بهمنظور دستيابي به يک سياهۀ وارسري روزآمرد از مهرمتررين معيارهرای
ارزيابي برنامههای کتابخوان الکترونيکي ،بايستي در بازههای زماني مختلف پژوهشي مشابه برا اثرر
حاضر انجام شود.
هر چهار برنامۀ کتابخوان الکترونيکي فيديبو ،طاقچه ،کتابراه ،و کتاب سربز از نظررِ رعايرت
حق تخليف ،حريم خووصي ،هزينه ،ذخيرره ،و پشرتيباني فنري در وضرعيت مناسربي قررار دارنرد و
بسياری از مؤلههها را دارا هستند .برای کاربران بسيار مهم است که حريم خووصي رعايرت شرده
و امنيررت اطالعررات کرراربری آنرران حهررظ شررود .واضررب اسررت چنانچرره ايررن امررر مررورد توجرره
توليدکنندگان برنامه های کتابخوان قرار نگيرد ،بسياری از کاربران برنامۀ ديگری را برای اسرتهاده
انتخاب ميکنند و بدين ترتيب سررمايههرای اصرلي توليدکننردگان کره همران کراربران هسرتند از
دست مي رود .هزينۀ پايين خريد منابع اطالعاتي يکي از نکاتي است که کاربران را بره اسرتهاده از
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-09

منابع الکترونيکي ترغيب ميکند .در فيديبو ،طاقچه ،و کتابراه هزينرههرای خريرد منرابع اطالعراتي
غالباً نوف ميزان منابع چاپي است .همچنين ،در برنامۀ کتراب سربز ،همرۀ منرابع رايگران هسرتند و
کاربران بدون پرداخت هيچ هزينه ای و تنها از طريق عوويت و دريافت نام کاربری و رمرز عبرور
قادر به بارگيری کتاب ها و مجالت دلخواه خود هستند .برخي از منابعي که در اين برنامه موجرود
نيست از طريق برنامۀ کتابراه قابل بارگيری و استهاده است .شايد بتوان دليرل کرمتروجهي مرديران
در افزودن ويژگي ها به کتاب سبز را رايگان بودن منابع آن دانست؛ چراکه کاربر برای اسرتهاده از
آن هزينه ای پرداخت نکرده و بنابراين سود و منهعت مالي دليلي برای رقابرت توليدکننردگان ايرن
برنامه با نمونه های مشابه موجود در بازار است .امکان ذخيرۀ منرابع اطالعراتي و افرزودن آنهرا بره
کتابخانۀ شخوي خود بررای اسرتهادۀ کراربران در زمرانهرای دلخرواه در هريرک از چهرار برنامرۀ
موردبررسي رعايت شده است .بارگيری منابع اطالعاتي از برنامه هرای کترابخوان الکترونيکري در
صورت اتوال به اينترنت امکانپذير بوده است ،اما خواندن آنها ميتوانرد برهصرورت غيربررخط
خود را داشته باشند تا کاربران در زمانهای موردنظر از آنها بهره گيرنرد .رعايرت حرق ترخليف و
431

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.3.3

صورت گيرد .بنابراين ،برنامه های کتابخوان بايد امکان ذخيرۀ منرابع اطالعراتي برارگيریشرده در
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اطمينان ناشران از حهظ حقوق آنان موجب شکلگيری همکاریهای گسرترده برا توليدکننردگان
برنامه های کتابخوان و در اختيار قرار دادن منابع اطالعاتي بيشتری از سوی آنران مريشرود .اغلرب
کاربران تمايل دارند برنامۀ کتابخواني را برای استهاده انتخاب کنند که ضرمن راحتري و سرهولت
استهاده ،منابع اطالعاتي بيشتری را در اختيار داشرته باشرد و آنران را از مراجعره بره سراير برنامرههرا
بي نياز کند .بنابراين ،رعايت حق تخليف از سوی توليدکنندگان اينگونه برنامههرا ،ضرمن افرزايش
تعداد کاربران ،رضايت آنان را نيز به دنبرال خواهرد داشرت .پشرتيباني فنري و ميرزان پاسرخگرويي
توليدکننرردگان برنامررههررای کتررابخوان برره مشررکالت کرراربران و رفررع نررواقص احتمررالي برنامرره از
نشانههای مشتری مداری بوده و وفاداری کاربران و اسرتهادهکننردگان را موجرب مريشرود .ميرزان
براالی رعايرت ايررن معيرار در برنامررههرای کترابخوان موردبررسرري نشران از توجرره زيراد مررديران و
توليدکنندگان به آن و در

اهميت حهظ کاربران دارد.

همان طور که پيشتر ذکر شد ،تنظيمات ظاهری شرامل امکران تنظريم انردازه ،نروع ،و رنرگ
قلم ،تنظيم فاصلۀ بين خطوط ،بوکمار

کردن ،برجسته کردن ،و غيرره اسرت .اگرچره توجره بره

کاربران ميشود ،شخويسازی منابع الکترونيکي سهولت استهاده و رضايت کاربران را بره دنبرال
دارد و خواندن الکترونيکي را به تجربهای مطلوب تبديل مريکنرد .کراربران تمايرل دارنرد برنامرۀ
کتابخوان به ميزان کافي انعطاف پذير باشد و آنان را هنگام استهاده مصردود نکنرد .ايرن امرر نکترۀ
بسيار مهمي است که توجه چنرداني بره آن در چهرار برنامرۀ کترابخوان الکترونيکري موردبررسري
نشده است .با توجه به جدول  ،2طاقچه و فيديبو به ميزان  53/33درصد ،کتابراه  33/33درصرد ،و
کتاب سبز تنها  20درصد از اين ويژگي برخوردارند که اين ارقام چندان مطلوب کاربران نيست.
اگرچه کراربران اسرتهاده کننرده از برنامره هرای کترابخوان طيرف وسريعي از مرردم برا ميرزان
متهاوتي از توانايي ،تخوص و تصوريالت هسرتند ،امرا برخرورداری ايرن برنامرههرا از مؤلهرههرای
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مصتوا و منابع اطالعاتي موجود در برنامههای کتابخوان اهميت زيرادی دارد و موجرب جلربنظرر

مربوط به معيار جستوجو شامل جستوجوی پيشرفته ،دسترسي به تاريخچۀ جستوجرو ،امکران
جستوجو درون متن و غيرره کراربران را سرريعترر بره نتيجرۀ دلخرواه مريرسراند و بازيرابي منرابع
اطالعاتي را دقيقتر و آسانتر ميکنرد .طبرق جردول  ،2همرۀ برنامرههرای کترابخوان موردبررسري
نکتۀ ديگری که بايد بدان اشاره کرد در خووا معيار پيوندها است .پيوند بره بخرشهرای
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کمتر از نيمي ( 50درصد) از اين ويژگي را دارا هستند.
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مختلف متن مانند مندرجات ،فهرست منابع ،پرانويسهرا ،واژهنامره و نمايره ،و نيرز پيونرد بره منرابع
اطالعاتي خار از متن موجب سهولت استهاده از منابع الکترونيکي مريشرود .بنرابراين ،توجره بره
اين معيار در ارزيابي کتابخوان های الکترونيکي ضروری است ،اما همران گونره کره در جردول 2
نيز مالحظه ميشود ،در برنامههای کتابخوان الکترونيکي موردبررسي توجره انردکي بره آن شرده،
بهطوری که باالترين ميزان برخورداری از اين معيار در طاقچره ( 50درصرد) ديرده شرده و کتراب
سبز فاقد آن است.
در خووا دسترسي ،بايد گهت هر چهار برنامه در وضعيت مناسبي قرار دارنرد و بسرياری
از مؤلهههای اين معيار بهطور کامل در آنها رعايرت مريشرود .نکترۀ مهمري کره در اينجرا مطررح
است مصدوديت دسترسي کاربران به کتابها يا مجالت از نظرِ مخاطب و گرروه سرني اسرت کره
متخسررهانه در هرريچيررک از برنامررههررای موردبررسرري رعايررت نمرريشررود .چنررين مصرردوديتي در
کتابخانه هرايي برا منرابع کاغرذی از طريرق جردا کرردن قهسرۀ کترابهرای مربروط بره کودکران و
نوجوانان از مجموعۀ کتابهای بزرگساالن تا حدودی رعايت ميشود .برا توجره بره خطررات و
اثرات سوء ناشي از عدم توجه به اين نکته بهويژه در کودکان ،به نظر ميرسد مديران برنامرههرای
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کتابخوان الکترونيکي بايد تدابيری در خووا مصدوديت دسترسي کاربران در نظر گيرند.
در يک جمعبندی کلي ،ميتوان اينگونه نتيجهگيری کررد کره از چهرار برنامرۀ کترابخوان
الکترونيکي پرکاربرد ايراني ،دو برنامرۀ طاقچره و فيرديبو از نظر ِر اراۀرۀ خردمات و برخرورداری از
ويژگرريهررای موردتوجرره در ارزيررابي برنامررههررای کتررابخوان الکترونيکرري بررا اخررتالف انرردکي از
يکديگر در وضعيت مطلوبتری نسبت به سراير برنامرههرای کترابخوان الکترونيکري ايرانري قررار
دارند و به نظر ميرسد درگير رقابتي تنگاتنگ در بازار مشتريان هستند .با اينکه کتراب سربز جرزء
برنامررههررای کتررابخوان پرکرراربرد ايرانرري اسررت ،کمتررر از نيمرري ( 49/24درصررد) از ويژگرريهررا را
داراست و در شرايط مناسبي قرار ندارد .بديهي اسرت توليدکننردگان ايرن برنامره بايرد در انديشرۀ
ارتقا باشند و قابليت های آن را تقويت کنند؛ در غيرر ايرن صرورت و برا توجره بره برازار رقرابتي و
ظهور برنامههای کتابخوان متنوع داخلي ،اين برنامه کاربران خرود را خيلري زود از دسرت خواهرد
داد و از چرخۀ رقابت حذف خواهد شد .در چنين شرايطي ،عمل برر اسرا

نيراز و خواسرتههرای

کاربران و تالش در راستای کاربرپسند کردن برنامهها عالوه بر حهظ کراربران پيشرين ،در جرذب
 نظرسنجي از کاربران بهمنظور اطالع از انتظارات و خواستههای آنان
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کاربران جديد نيز مؤثر خواهد افتاد .بهمنظور نيل به اين هدف ،موارد زير پيشنهاد ميشود:
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 توجه به نظرها و ديدگاههای در شدۀ کاربران ذيل هر عنوان کتاب/مجله
 تقويررت برخرري معيارهررای کرراربردی برنامررههررای کتررابخوان الکترونيکرري ماننررد
جستوجو ،تنظيمات ظاهری و پيوندها
 ارتقای برنامۀ کتابخوان الکترونيکي «کتاب سبز» از طريق افزودن ويژگيهای آن
 ايجاد زمينۀ همکاریهای گستردۀ ناشران با برنامۀ کتاب سبز برهمنظرور افرزايش منرابع
اطالعاتي اين برنامه
 افزايش ميزان منابع اطالعاتي رايگان در همۀ برنامههای کتابخوان الکترونيکي
 تقويت معيار «دسترسي» از طريرق اعمرال مصردوديت کراربران از نظر ِر گرروه سرني و
مخاطب
منابع
اسماعيلي ،مريم ( .)1397بررسي برنامه هرای کترابخواني فيرديبو ،طاقچره و آمرازون .کتابردار  :2/0مجلرۀ
آنالين برای کتابداران و پژوهشگران.)2(4 ،

چهرقاني ،مريم؛ فهيم نيا ،فاطمه؛ و نقشينه ،نادر ( .)1394معيارهرای ارزيرابي و توليرد کترابهرای گويرا از
ديدگاه توليدکنندگان :تصليل مصتوای کيهري .تصقيقرات اطرالعرسراني و کتابخانرههرای عمرومي،
.235-257 ،)2(21
حاصررلي ،داود؛ نقشررينه ،نررادر؛ و فهرريمنيررا ،فاطمرره ( .)1393مقايسرره اسررتهاده و تصليررل هزينرره -اثربخشرري
کتابهای چاپي و الکترونيکي انگليسي دانشگاه تهران .پژوهشنامه پردازش و مرديريت اطالعرات.
.709-685 :)3(29
حسيني ،مصمدموطهي ( .)1393کتابخوان نور ،افقي نو در مطالعه و پژوهش .رهآورد نور.55- 49 ،46 ،

حيدری علي آبادی ،مجيد ( .)1396ارزيابي و توسعۀ الگروی طراحري رابرط کراربری در کترابخوانهرای
ديجيتال فارسيزبان [پاياننامۀ کارشناسيارشد] .دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران.
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چهرقاني ،مريم؛ فهيم نيا ،فاطمه؛ و نقشينه ،نادر ( .) 1393سنجش معيارهرای ارزيرابي و توليرد کترابهرای
گويا از ديدگاه کاربران .تصقيقات کتابداری و اطالعرساني دانشگاهي.159-182 ،)2(48 ،

طاقچه بينهايت چيست پاسخ به برخي پرسشهای متداول .بازيابيشده  30ارديبهشت  ،1400از

عباسي ،احمد ( .)1394کتابخوانهای تلهن هوشمند :چالشها و بايستهها .رهآورد نور.5-1 ،50 ،
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عباسي ،اميدرضا؛ آلشيخ ،علي اصغر؛ و طهاني ،ناصر ( .)1395نسل جديد سيستمهای توصيهگرر مکراني
همراه :سيستم های بافت آگاه و اجتماعي [اراۀۀ مقاله] .همايش ملي ژۀوماتيک ،سازمان نقشهبرداری
کشور ،تهران ،ايران.
عبدللهي ،زهرا؛ و علي ورحرافظي ،حامرد ( .)1391ديردگاه کتابرداران و دانشرجويان تصوريالت تکميلري
دربارۀ معيارهای ارزيابي کتاب های الکترونيکي مطالعۀ موردی :دانشگاه آزاد اسالمي واحرد علروم
و تصقيقات تهران .نظامها و خدمات اطالعاتي.78-69 ،)1(2 ،
غاۀبي ،امير؛ تاجداران ،منوور؛ و فهيميفر ،س يده ( .)1389معيارهای ارزيرابي کترابهرای الکترونيکري:
سياهۀ پيشنهادی .پژوهشنامۀ پردازش و مديريت اطالعات.721-743 ،)4(25 ،
غاۀبي ،اميرر؛ تاجرداران ،منورور؛ و فهيمريفرر ،سر يده ( .)1390سرنجش معيارهرای ارزيرابي کترابهرای
الکترونيکي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا .پژوهشنامۀ پردازش
و مديريت اطالعات.397-371 ،)1(27 ،
فهيميفر ،س يده ( .)1389شناسايي مهمترين معيارهای ارزيابي کتاب الکترونيکي فارسي دانشگاهي از
ديدگاه کتابداران دانشگاهي شاغل در دانشگاههای دولتري شرهر تهرران .تصقيقرات کتابرداری و
اطالعرساني دانشگاهي.13-40 ،)3(44 ،
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