ارزیابیکتابخانههایدیجیتالی :چارچوبنظری
یعقوبنوروزی

چڪیده
هدف :جملــه سطـوح ،الگــوها ،روشها ،و عناصـر تأثیرگذار در ارزیابــی
کتابخانههایدیجیتالیمرورشدهاست.
روش/رویکردپژوهش:تحلیلمتون.

یافتهها :روشهــا و الگوهای مختلفــی برای ارزیابی کتابخانههای
دیجیتالی وجود دارد .براساس اهداف ارزیابی ،از جمله درک مفاهیم
پایههمچونرفتاراطالعیابیکاربران،اطمینانازکفایترسمایهگذاری
برایخدماتکاربرمدار،وتوسعهتحقیقاتدرابعادمختلفمیتوان
از روشها و الگوهای مختلفی برای ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی
استفادهکرد.توجهبهسطوحمختلفارزیابی،ازجملهفنیواجتامعی،
نیز در تعیین شیوه ارزیابی تأثیرگذار است .قبل از انجام هرگونه
ارزیابــی باید با اهداف ،محـورها ،سطوح ،الگـوها ،روشها ،عوامل
دخیل ،و دیدگاههای مختلف در این زمینه آشنا شد تا در کنار سایر
ابزارهاوامکاناتبهکارگرفتهشوند.
نتیجهگیری :کتابخانههای دیجیتالی سیستمهای پیچیدهای هستند که
ارزیابیآنهاکمرتموردتوجهقرارگرفتهاست.بهخاطرنوپابودنکتابخانههای
دیجیتالی ،الگوهای استاندارد جامع برای ارزیابی آن وجود ندارد .شناسائی
عوامل و زوایای دخیل در ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی برای کاهش رصف
وقت ،انرژی ،و هزین ه در ارزیابی آنها پیشنهاد میشود.

ڪلیدواژهها
کتابخانههای دیجیتالی ،تحقیقات ارزیابی ،روشهای ارزیابی
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دریافت 1387/5/13 :پذیرش1387/10/2 :

مقدمه

ارزيابي ،مفهومي عام است كه جنبههاي مختلف سنجش و موفقيت در انجـام عمـلكرد خاصي
را شامل ميشود .بهبيان دقيقتر ارزيابي ،تجزيه و تحليل و مقايسه فرآيندهاي واقعي با طرحهاي
پيادهسازي شده است كه جهت ارتقاي آنها براي توسعههاي آتي و اتخاذ قواعد و استانداردهای
خاصيدراينرابطهصورتميگيرد(فور.)2006 ،2بحثمربوطبهارزيابيدرحوزهكتابخانههاي
ديجيتالي نیز از این امر مستثنا نیست و از زمان پیدایش آنها مطرح بوده و همواره تالشهايي در
جهت ارزیابی اين کتابخانهها صورت گرفته است (ون هوس .)1996 ،3هرچند باید پذیرفت که
فعالیتهایمربوطبهارزیابیکتابخانههایدیجیتالیدرمراحلاولیهخودقرارداردومحققانبرای
ی ،2006 ،4ص .)434اما این امر
تعیین مواردی مانند زمان و چگونگی ارزیابی تالش میکنند (ژ 
باعثنشدهتامطالعاتمربوطبهارزیابیکتابخانههایدیجیتالیموردپیگیریقرارنگیرد.همانطور
که شیری ( ،2003ص )198مطرح میکند ظهور کتابخانههای دیجیتالی و تحوالت گسترده آن
افقهایجدیدیرادرموضوعاتمربوطبهطراحی،اجرا،توسعه،وارزیابیکتابخانههایدیجیتالی
گشود.فور(،)2006یادآورمیشودکتابخانههایدیجیتالی،سیستمهایاطالعاتیجدیدیهستند
که بهطور پیوسته در حال توسعه و تغییرند؛ بنابراین ،ارزیابی میتواند از اهمیت حیاتی برای درک
نحوه پذیرش آنها از سوی کاربران و سایر حوزههای درگیر برخوردار باشد.
ساراسویک و کاوی ،)2000( 5به نقل از مارکیونینی 6و همکارانش ،درباره اهمیت ارزیابی

 .1استادیاركتابداریواطالعرسانی
دانشگاهآزاداسالمی،واحدهمدان
Ynorouzi@gmail.com
2. Fuhr
3.Van House
4. Xie
5.Covi
6. Marchionini
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کتابخانههای دیجیتالی بیان میکنند که ارزیابی میتواند اهداف مختلفی ،از جمله درک مفاهیم
پایه همچون رفتار اطالعیابی کاربران برای تعیین اثربخشی طرحهای خاص و برای اطمینان
از کفایت سرمایهگذاری تا خدمات کاربر مدار را دربرداشته باشد.
افزونبراین،ارزیابیممکناستاهدافمختلفیشاملافزایشیادگیریوتوسعهتحقیقات
در ابعاد مختلف را پوشش دهد.ضمن اینکه باید پذیرفت که کتابخانههای دیجیتالی به شالوده
اساسی برای حوزههای مختلفی همچون نشر الکترونیکی تبدیل شدهاند و بهعنوان ابزاری برای
تبادل محتوا در زمینه تحقیق ،تجارت ،میراث فرهنگی و آموزش مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین،فعالیتهایخاصیرادرزمینهآموزشازراهدور،مدیریتمحتوایدیجیتالی،پژوهش،
و موزههای مجازی برعهده دارند (بورگمن .)2002 ،7اما ممکن است درك كاملي از كارآيي و
اثربخشي كتابخانههاي ديجيتالي و خدمات قابل ارائه توسط آنها وجود نداشته باشد .کتابخانه
دیجیتالی برای دستیابی به پویایی و کارآمدی ،باید در مراحل مختلف برنامهریزی ،طراحی،
پیادهسازی ،و اجرا با اتخاذ تدابیر درست و صحیح مورد ارزیابی قرار گیرند .اتخاذ اینگونه تدابیر
نیازمندکسبآگاهیدرزمینهارزیابیکتابخانههایدیجیتالیاست.بنابراين،كتابخانههايديجيتالي،
بهعنوان يك سيستم ،بايد همواره مورد ارزيابي قرار گيرند تا مشخص شود چگونه ميتوانند مفيد
و كارآمد باشند و آيا از لحاظ اقتصادي از سودمندي الزم برخوردارند و چگونه ميتوانند به
شرايط مطلوب دست يابند .نتايج حاصل از ارزيابي ميتواند رهنمودهاي جامعي را براي طراحي
وتوسعهآتيسيستمفراهمآورد.همچنين،میتواندنشاندهندهاينباشدكهآياكتابخانهديجيتالي
ميتواند پاسخگوي مسائل آموزشی ،اجتماعي ،فرهنگي ،و اقتصادي باشد یا خیر .روشهاي
جامع ارزيابي قادر خواهند بود مقايسهاي را بين سيستم و خدمات مورد انتظار فراهم آورند
(نوروزی و علیپورحافظی ،1380،ص .)85بنابراین ،باید در زمینه ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی
اطالعات کافی بهدست آورد تا زمینهای برای ارزیابی صحیح آنها فراهم شود .متن حاضر در پی آن
است تا اطالعاتی درباره موارد مطرح در ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی از جمله سطوح ،الگوها،
روشها ،و عناصر تشکیلدهنده آن در اختیار پژوهشگران ،متخصصان ،مدیران ،مجریان ،و سایر
عالقهمندان به این حوزه قرار دهد تا بتواند راهگشایی برای برنامهریزیهای آتی باشد.

تعریفکتابخانهدیجیتالی

7. Borgman
8. Schwartz
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تعـاریف مختلفی در تألیفـات صـورت گـرفته در زمینـه کتابخـانههای دیجیتـالی وجود دارد
که هریک از زاویـهای خاص به آن نگریستهاند .در تعـدد و گـوناگونی تعاریف ارائه شده
همین بس که شـوارتز ،)2000( 8معتقد است که در حدود  64تعـریف رسمـی و غیررسمی
از کتابخان ه دیجیتالی در متون مختلف وجود دارد که این خود نشان از چالشبرانگیز بودن
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ماهیت کتابخانههای دیجیتالی دارد .اینگونه تعاریف ارائه شده در مورد کتابخانههای دیجیتالی
اغلب برخاسته از حوزههای تخصصی فعال در این زمینه است .برای مثال ،فدراسیون علوم
ملی (آمریکا) 9که پروژههای مختلفی را تحت پوشش دارد از آنها با عنوان کتابخانه دیجیتالی
نام میبرد .لینچ ،)2005( 10عنوان میکند که «حوزه کتابخانههای دیجیتالی همواره از تعاریف
مناسبی برخوردار نبودهاند» .هرچند در این میان ویژگیهای آنها مورد توجه واقع شده است.
از سوی دیگر ،ضعف در تعاریف موجود درباره کتابخانههای دیجیتالی بهعنوان مسئله حادی
مورد توجه قرار نگرفته است .هرچند در مورد تعریف کتابخانه دیجیتالی در مجامع تحقیقی
توافقی حاصل نشده است ،فدراسیون کتابخانههای دیجیتالی )1999( 11تعریفی را به شرح زیر
ارائه داده است که از جمله پراستنادترین تعاریف در این حوزه است:
«کتابخانههای دیجیتالی سازمانهایی هستند که در آن کارکنان متخصص به انتخاب،
سازماندهی ،و کمک برای دسترسی به منابع اطالعاتی میپردازند و در آن فرآیند تفسیر ،توزیع،
حفاظت از یکپارچگی اطالعات دیجیتالی ،و نیز اطمینان از وجود مجموعهای از آثار دیجیتال در
مدت زمان طوالنی مورد توجه قرار میگیرد تا از این طریق بتوان اطالعات دیجیتال را بهسرعت
و بهطور اقتصادی برای استفاده یک جامعه معین یا مجموعهای از جوامع در دسترس قرا ر داد».
تعریف ارائه شده توسط فدراسیون کتابخانههای دیجیتالی ،نسبت به سایر تعاریف که
بیشتر جنبه شبکه بودن کتابخانه دیجیتالی را مدنظر قرار دارند ،دامنه وسیعتری را -از جمله
محتوای دیجیتالی سازمانیافته و کارکنان حرفهای -تحت پوشش قرار میدهد و بر خدماتی
تأكيد میکند که توسط کارکنان ارائه میشود .با توجه به اینکه کتابخانه دیجیتالی خدماتی نیز
ارائه میکند ،با مجموعه دیجیتال و یا آرشیو دیجیتالی متفاوت است .همانطور که بورگمن
( ،)1999بر این امر تأکید میکند و با مروری بر تعاریف کتابخانههای دیجیتالی نتیجه میگیرد
که بهطور کلي پژوهشگران به کتابخانه دیجیتالی بهعنوان مجموعه گردآوری شده از «منابع»
نگاه میکنند ،در حالی که نگاه کتابداران به کتابخانههای دیجیتالی ،بهعنوان مؤسسات یا خدمات
اطالعاتی است .ژی و ولفرام ،2002( 12ص  )1085تحلیل جالبی را درباره درک متفاوت از
کتابخانه دیجیتالی توسط گروههای مختلف در این حوزه ارائه میدهند« .از دیدگاه کتابداران،
کتابخانههایدیجیتالیوظایفکتابخانههارابهشیوهایجدیدارائهمیدهند.ازدیدگاهدانشمندان
علوم رایانه کتابخانه دیجیتالی سیستم اطالعاتی توزیع شده مبتنی بر متن است .از دیدگاه کاربر
نهایی ،کتابخانه دیجیتالی شبیه وب است با این تفاوت که دارای پیشرفتهایی در زمینه اجرا،
سازماندهی ،وظایف ،و کاربردپذیری است» .با توجه به تعاریف ارائه شده در متون مختلف
میتوان نتیجه گرفت که کتابخانه دیجیتالی دارای ویژگیهایی به شرح زیر است:
• مجموعه سازمانیافته و کنترل شده از اطالعات و اشیاي دیجیتال است،

9. National Science Federation
)(NSF
10. Lynch
11. Digital Library Federation
)(DLF
12. Xie& Wolfram
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• از طریق شبکههای ارتباطی قابل دستیابی است،
• بهعنوان زیربنای اطالعات جهانی محسوب میشود ،و در نهایت
• باید خدماتی را ارائه دهد (جنگ.)2005 ،

پیشینه

13. Chowdhury
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ساراسویک ( ،2000ص ،)366در قالب یک هشدار خاطر نشان میکند که «پژوهشها و
تالشهای چندی درباره کتابخانههای دیجیتالی صورت گرفته است ،اما بهظاهر مقوله ارزیابی
مغفول مانده است» .چادوری 13و همکارانش ( ،)2006به نقل از بورگمن یادآور میشوند
که تحقیقات اولیه در زمینه کتابخانههای دیجیتالی اغلب بهحوزه توسعه سیستمها با توجه به
خدمات آنها متمرکز شده است .همچنین ساراسویک ( ،)2000بهضرورت وجود شیوههایی
برای ارزیابی تأكيد میکند .البته در این بین دالیلی مبنی بر عدم عالقهمندی به ارزیابی
کتابخانههای دیجیتالی در طول یک دهه از توسعه آن مطرح میشود .ساراسویک (،)2004
یادآور میشود که ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی امری غیرممکن نیست؛ اما وظیفهای دشوار
است ،چرا که کتابخانههای دیجیتالی بسیار پیچیده هستند ،در مراحل اولیه توسعه خود قرار
دارند ،عالقه به ارزیابی آنها در سطح پایینی قرار دارد ،بودجههای اختصاصی برای ارزیابی
ناچیز است ،ارزیابی جزء ملزومات کتابخانههای دیجیتالی درنیامده است ،و اینکه افراد درگیر
در زمینه ارزیابی مشخص نیستند.
بورگمن ( ،)2000در اظهاراتی مشابه ،بهخاطر دالیلی همچون هزین ه باال ،پیچیدگی ،و تنوع
کاربرانوکاربردهامشکلبودنارزیابیکتابخانههایدیجیتالیراموردتأكيدقرارمیدهد.چادوری
و چادوری ( ،)1999نتیجهگیری میکنند که بهمنظور انعکاس اینگونه موارد مؤلفههای جدیدی
برایارزیابیکتابخانههایدیجیتالیموردنیازاست.آنهایادآورمیشوندکهعالوهبرمحتوا،بازیابی
اطالعاتوکاربردپذیری،چندینعاملدیگرمانند،سختافزار،نرمافزار،شبکه،قالبدادهها،زمان
دسترسی و انتقال ،نرخ خطا ،توسعه ،و هزینههای نگهداری را نیز باید در نظر گرفت.
طبق نظر ساراسویک ( ،)2000هدف نهایی ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی مطالعه این
است که چطور پژوهش ،آموزش ،یادگیری ،و زندگی را هدایت میکنند .این هدف ،ما را به
سوی سؤالهايي راهنمایی میکند مانند :چه چیزی باید ارزیابی شود ،با اتکاء به چه معیارهایی،
در چه محدودهای ،و از چه دیدگاهی؟ اینگونه سؤالها در بطن توسعه کتابخانههای دیجیتالی
قرار دارند .مارکیونینی ( )2000نیز بیان میکند که هدف نهایی از ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی
تعیین تأثير آن بر کاربران و در سطحی گسترده جامعه است .بههمین دلیل ،پیشنهاد میکند
برای درک اینکه یک کتابخانه دیجیتالی خوب دارای چه ویژگیهایی است ،باید تأثير آن بر
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فعالیتهای روزمره کاربران نهایی و در نهایت ،جامعه ،مورد مطالعه قرار گیرد.
هرچند در مراحل اولیه تحقیقات مربوط به کتابخانههای دیجیتالی توجه به مقوله ارزیابی
محدود بود ،بعد از گذشت چند سال حوزه ارزیابی رنگ جدیتری بهخود میگیرد؛ بهطوریکه
پس از گذشت نزدیک به نیم دهه ،چادوری و همکارانش ( ،2006ص ،)671اظهار میکنند
که« :اگرچه در دوره نخست توسعه کتابخانههای دیجیتالی ،مطالعات ارزیابانه معدودی مشاهده
میشود؛ حوزه ارزیابی بهویژه طی پنج سال اخیر بهطور محسوسی مورد توجه قرار گرفته است».
درهمینزمینه،شماریازمحققانکوشیدندجنبههایخاصیازکتابخانههایدیجیتالیراارزیابی
کنند .همچنین ،کارگروههای بینالمللی منظمی در مورد ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی تحت
برنامه  DELOSو همایشهایی مانند  16JCDL, 15ECDL ,14 ICADLتشکیل شده است .این نوع
مطالعات بر دو حوزه وسیع کاربردپذیری و مطالعات تأثيرپذیری 17متمرکز شدهاند که راهنماها
و دستورالعملهایی را نیز بههمراه مجموعهای از معیارها و رهنمودها برای ارزیابی کتابخانه
دیجیتالی پیشنهاد میکنند .عالوهبر این ،پروژههای  eValuedو  ،EQUINOXچارچوبهایی را
برای ارزیابی توسعه دادهاند (چادوری ،2006 ،ص .)657
هرچند با توجه به مطالعات صورت گرفته ،تا به امروز مدل استانداردی برای ارزیابی
کتابخانههای دیجیتالی تدوین نشده است تا مورد استفاده ارزیابیکنندهها قرار گیرد؛ بنابرگفته
ساراسویک ( ،)2005برخی مفاهیم ارزیابی ،رویهها ،و مدلها در دسترس هستند که البته
«بهنظر میرسد تأثيرات قابل مشاهده کمی بر روی فعالیتهای واقعی ارزیابی داشتهاند» .در
نهایت ،برمبنای تحلیل صورت گرفته بر روی  80مطالعه مربوط به ارزیابی کتابخانه دیجیتالی،
ساراسویک ( ،)2004نتیجهگیری میکند که ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی در مراحل اولیه
خود قرار دارد.
برطبق نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی
میتوان اظهار داشت که تحقیقات مربوط به ارزیابی نسبت به سایر حوزهها از اقبال کمی
برخوردار بوده است .البته این امر میتواند بهدلیل ماهیت خاص کتابخانههای دیجیتالی باشد
که در مراحل توسعهای خود قرار دارند و بیشتر توجهات معطوف به صرف وقت ،هزینه ،و
انرژی در این زمینه بوده است .اما همچنانکه چادوری و همکارانش ( )2006بیان میکنند طی
چند سال اخیر پیشرفتهای خوبی در این حوزه صورت گرفته است .وجود مطالعات ارزیابانه،
بهویژه از نوع مطالعات موردی و برگزاری همایشهای مختلف در سطح بینالمللی ،تأكيدی بر
این ادعاست .بنابراین ،بعد از تثبیت اولیه کتابخانههای دیجیتالی زمان فعلی بهترین فرصت را
برای پرداختن به این زمینه پیش آورده است .مباحثی که در ادامه متن حاضر مورد توجه قرار
گرفته برخاسته از همین تحقیقات است.

14. International Conference on Asia)Pacific Digital Libraries (ICADL
15. European Conference on Digital
)Libraries (ECDL
16. Joint Conference on Digital
)Libraries (JCDL
17. Impact studies
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موارد مطرح در ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی

قبـل از شـروع ارزیـابی بهطـور عـام ،و درباره کتابخانههـای دیجیتالـی بهطـور خـاص ،باید
مـواردی را مطـرح کرد که نشاندهنده آگاهی نسبت به فرآیند ارزیابـی است .اینگونه موارد
عبارتاند از:
• دلیل ارزیابی :در این مرحله باید هدف از ارزیابی مشخص و تصمیمات راهبردی
با توجه به ساختارها ،ارتباطات ،و نحوه ارزیابی اتخاذ شود .بهعنوان مثال ،چگونه میتوان
رضایت کاربران را در استفاده از کتابخانه دیجیتالی بهدست آورد و یا نحوه طراحی واسطهای
کاربری از جمله رابط کاربر چه ویژگیهایی را باید دارا باشد و همچنین سایر موارد مشابهی
که قبل از شروع ارزیابی باید مورد توجه قرار گیرند (فور.)2006 ،
• بسرت ارزیابی :در این مرحله میتوان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
 تعیین ساختارها (ازجمله اجزا ،ارتباطات)؛ تعیین نوع ارزیابی (مقایسهای ،شناختی ،ارزیابی نتایج)؛ و تعیین خدمات کتابخانه دیجیتالی (فور.)2006،در این مرحله ،باید چارچوب مربوط به کتابخانه دیجیتالی مورد شناسایی قرار گیرد .اینکه
آیا هدف بررسی مجموعه است و یا اینکه سیستم (فناوری) و محیط فراهم آمده (رابط کاربر)
جهت ارائه خدمات مدنظر هستند و کاربران در این میان چه جایگاهی را دارند .تعیین هریک
از این عوامل فرآیند مخصوص به خود را درپی خواهد داشت (نوروزی ،1383،ص.)81
• نحوه ارزیابی :نحوه ارزیابی در ارتباط با تصمیمگیری درباره فرآیند انجام ارزیابی است
که در این رابطه میتوان موارد زیر را مدنظر داشت:
 برنامهریزی ارزیابی بهوسیله انتخاب شیوهها ،معیارها ،نمونهها (کاربران و مجموعه)؛ اجرای ارزیابی بهوسیله انتخاب و تحلیل دادهها (شیوههای اصلی و جایگزین)؛ و ارائه نتایج (فور.)2006 ،• زمان ارزیابی :ارزيابي در هر مقطع زماني و در مراحل مختلف ميتواند صورت گيرد.
طراح سيستم ممكن است براي گزينش عملكرد خاصي نيازمند ارزيابي باشد و يا اينكه يك
كتابدار براي دريافت بازخورد از كاربران در جهت ارتقاي مجموعه و خدماترساني در مرحله
پيادهسازي نيازمند ارزيابي باشد .تشخیص و تعیین زمان مناسب برای ارزیابی میتواند از وقوع
شرایط غیر قابل پیشبینی جلوگیری کند .بنابراین ،توجه به زمان ارزیابی از اهمیت خاصی
برخوردار است.
• نتایج ارزیابی :نتايج حاصل ممكن است براي پيادهسازي صحيح سيستم و يا ارتقاي
آن بهكار گرفته شود و يا اينكه ارائه خدمت خاصي را درپيداشته باشد .بهعنوان مثال ،مدير
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كتابخانه ممكن است خدمات مورد نياز براي كاربران را مد نظر قرار دهد و طراح سيستم
جهت تصميمگيري براي طراحي بخش خاصـي از سيستـم نيازمند آن باشد (سولوبرگ،18
2000؛ فور.)2001 ،
در نهايت ،عواملي ميتوانند وجود داشته باشند كه در ارتباط با ارزیابی و روشهاي انجام
آن مؤثر هستند .از جمله اينها ميتوان به هزينههاي مربوط به ارزيابي ،هزينه سودمندي حاصل
از ارزيابي ،شيوههاي مورد نظر جهت ارزيـابي ،و ميـزان صحت و اعتبـار ارزيابي اشاره كرد
(بورگمن.)2002 ،
همانطـور كه مالحظه ميشود دیدگاههای متفاوتي ميتوانند در ارزيابي مطرح شوند .از
اينرو ،مجموعهاي از عوامـل مهم مانند ساختار و توافقات مربوط به ارزيابي،محتواي ارزيابي،
مالكها ،و معيارهاي مربوط به ارزيابي و شيوههاي سنجش نتايج بايد در نظر گرفته شود .از
سوي ديگـر ،هيچگونه توافق خاصـي درباره مسـائل مذکور وجود ندارد .روشهاي مختلف
ارزيابـي سعي دارند با جمـعآوري اطالعات ك ّمي و كيفي و تجزيه و تحليل آنها نشان دهند
كه چطور ميتوان كتابخـانه ديجيتالي را طـراحي كرد که از كاربـران و كاربردهـاي گوناگون
آنها پشتيباني کند .اين امر بيانگر آن است كه مجموعهاي از روشها و فنون بايد تهيه گردند كه
ممكن است در چارچوب ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي مطرح شوند .در اينجا بايد يادآور شد
كه شيوههاي مختلف ارزيابي ممكن است براي مقاصد و سطوح خاصي از تجزيه و تحليل
بهكار برده شوند (نوروزی .)1383،در ادامه ،سطوح ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی مورد بحث
قرار میگیرد.

سطوحارزیابیکتابخانههایدیجیتالی

ساراسویک ( ،)2000پیشنهاد میکند که پروژههای ارزیابی باید مورد ارزیابی خود را مشخص
کنند و اینکه هدف ارزیابی آنها چه سطحی از کتابخانههای دیجیتالی است .او هفت طبقه یا سطح
ارزیابیرابرایکتابخانههایدیجیتالیپیشنهادمیکند.
 .1سطح اجتمـاعی ،هدف اصلـی این سطح دستیـابی به این است که مشخص کند تا
چه اندازه کتابخانه دیجیتالی نیازهای جامعه مورد استفاده خود را تأمین میکند.
 .2سطح سازمـانی ،هدف اصلـی این سطح دستیـابی به این است که مشخـص کند تا
چه اندازه کتابخانه دیجیتالی اهداف و رسالتهای سازمانی را پشتیبانی میکند.
.3سطح فردی ،هدف اصلـی این سطـح دستیـابی به این است که مشخص کند تا چه
اندازه کتابخانه دیجیتالی نیازهای اطالعاتی ،وظایف و اهداف افراد و گروههای مختلف کاربران
را تأمین میکند.

18. Solvoberg

13

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره88

یعقوب نوروزی

19. HyLife

14

 .4سطح رابط ،هدف اصلـی این سطح دستیـابی به این است که مشخص کند تا چه
اندازه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی دسترسی ،جستوجو ،راهبری ،مرور و تعامل با کتابخانه را
پشتیبانیمیکند.
 .5سطحمهندسی ،هدف اصلی این سطح این است که مشخص کند سختافزار ،شبکه،
و فناوری مرتبط در کتابخانه دیجیتالی چگونه کار میکنند.
.6سطحپردازش،هدفاصلیاینسطحتعیینچگونگیاجرایرویهها،فنون،الگوریتمها،
وعملکردهاست.
 .7سطح محتوایی ،هدف اصلی این سطح تعیین این است که چگونه منابع اطالعاتی
انتخاب ،ارائه ،سازماندهی ،ساختارپذیر ،و کنترل میشوند.
ساراسویک ( ،)2000همچنین بیان میکند که این سطوح ارزیابی نهتنها مانعهالجمع
نیستند ،بلکه در موارد بسیاری نتایج یک سطح ممکن است در سایر سطوح نیز بهکار برده
شود .عالوهبر این ،ارزیابی کتابخانه دیجیتالی باید بر پایه روشهای مبتنی بر کاربر و سیستم
باشد ،هر چند مسئله اصلی چگونگی کنار هم قرار دادن این روشهاست .برهمین اساس،
هایالیف ،)2002( 19توصیه میکند که ارزیابی کتابخانه دیجیتالی باید مراحلی مانند داشتن
طرح ارزیابی ،ترسیم برنامه ارزیابی ،گردآوری و ثبت دادهها ،تحلیل و بهکارگیری نتایج ،و در
نهایت ارائه یافتهها را دربرداشته باشد.
هریک از مراحل نامبرده بسته به اینکه چه چیزی قرار است ارزیابی شود ،ممکن است با
برخی وظایف مرتبط بوده و بهصورت کام ً
ال پیچیدهای مطرح شود .عالوهبراین ،ساراسویک
()2004دستورالعملیرابرایارزیابیکتابخانهدیجیتالیپیشنهادمیکندکهمیتواندتکمیلکننده
مباحث ذکر شده باشد.
• مفهوم ارزیابی به چه چیزی داللت دارد و چه عناصری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؟
• اهداف ،چارچوبها ،و سطوح ارزیابی کدامها هستند و برای سطوح انتخابی چه چیزی
حیاتیمحسوبمیشود؟
• مؤلفهها کدامها هستند و چه ابعادی یا ویژگیهایی باید ارزیابی شود؟
• چه شاخصهایی و یا معیارهایی باید مورد استفاده قرار گیرد؟ و
• چه نوع ابزارها و رویههایی باید برای گردآوری و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گیرد؟
هر چند در زمینـه ارزیابی ،برخـی شیـوهها و دستـورالعملها توسعه یافتهاند و بهوسیله
محققانپیشنهادشدهاند؛بهگفتهساراسویک(،)2004استانداردیاشیوهموردتوافقیبرایارزیابی
کتابخانههایدیجیتالیوجودندارد.بنابراین،شخصبایدبهترینروشممکنرابراساسشرایط
موجود انتخاب کند (چادوری .)2006 ،همچنین ،الزم است ضمن بهرهگیری از چارچوبهای
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مطرح در ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی ،متناسب با سطح انتخابی که بهنوعی رویکرد و هدف
ارزیابی را مشخص میکند معیارها و شاخصهای مناسبی در نظر گرفته شود.

الگوهایارزیابی

الگوهای مختلفی برای ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی ارائه شده است ،اما همانطور که بورگمن
و همکارانش بیان میکنند ،برخی از این الگوها تجربه شده و یا در سطح جهانی پذیرفته
شدهاند (بورگمن .)2000 ،ساراسویک ( )2006نیز توصیه میکند که ارزیابی کتابخانههای
دیجیتالی باید «تالشی جمعی برای جستوجو و مشارکت و انسجام برای دسترسی و استفاده
از کتابخانههای دیجیتالی باشد نه حاصل یک تالش منفرد» .با توجه به اینکه در این فرصت
امکان ارائه تمامی مباحث موجود در این زمینه میسر نیست تنها به ذکر دو مورد از نظرات مطرح
در این زمینه بسنده میشود.
مارکیونینی( ،)2000برخی رویههایی را که میتواند برای کتابخانههای دیجیتالی کاربرد
داشته باشد ،اینگونه بیان میکند:
•ارزیابیکاربرمحور :این نوع ارزیابـی به جنبـههای شناختـی ،تعـاملی و متنی بازیابی
اطالعات میپردازد و کاربران ،کاربـردها ،موقعیتها ،متن ،و تعـامل با سیستـم را در نظر
میگیرد.
• ارزیابی سیستم محور :این نوع ارزیابی بر مبنای مدل بازیابی اطالعات سنتی استوار
است و کاربران و تعامالت آنها با سیستم را در نظر نمیگیرد.
• ارزیابی شناختی :برای ارزیابی یک محصول ،ابزار ،یا خدمت قبل و در طول توسعه
آن بهمنظور اصالح و بهبود آن بهکار می رود.
• ارزیابینتایجحاصل :زمانی که محصول ،ابزار ،یا خدمت برای بازاریابی آماده است
بهکار می رود.
ارزیابی شناختی و نتایج آن معموالً در یک محیط کنترل شده صورت میگیرد،بهگونهای
که بتوان انجام وظیفهای خاص را مشاهده کرد.
بورگمننیزچهارمرحلهارزیابیدرارتباطباکتابخانههایدیجیتالیرابرمیشمرد(نوروزی،
 ،1383ص :)78
20
 .1ارزیابی شناختی  :اين مرحله از ارزيـابي در مرحله طراحـي كتابخانههاي ديجيتالي
برای شناخت اصول اوليه فعاليتها ،اهداف ،و نتايج مورد انتظار مطرح ميشود .نتايج حاصل
ميتواند از وقوع شـرايط غيرقابل پيشبيني در طـي روند ايجـاد و راهاندازي کتابخـانههای
دیجیتالیجلوگيريكند.

20. Formative evaluation
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.2ارزیابینتایجحاصل:21اين مرحله از ارزيابي در زمان راهاندازي كتابخانههاي ديجيتالي
معني پيدا ميكند و بيانگر ميزان وصول به اهداف از پيش تعيين شده است .نتايج حاصل از
اين مرحله ميتواند در ارتقا و بهبود كيفيت سيستم تأثيرگذار باشد .ارزيابي شناختي مقدمهاي
بر اين مرحله از ارزيابي است.
 .3ارزیابی مجدد :22اين مرحـله از ارزيابي در مرحـله اوليه طراحـي و توسعه سيستم
انجام ميگيرد و مراحل موقت طراحي در مقايسه با اهداف و نتايج حاصل مشخص ميشود.
اين مرحله به طراح سيستم در شناسايي اهداف قابل پيشبيني در شروع پروژه كمك کرده و
فرصتهايي را براي انتخاب اهداف در فرآيند توسعه سيستم فراهم ميآورد.
 .4ارزیابی تطبیقـی :23اين مرحـله از ارزيـابي نيازمنـد استـانداردهـايي براي مقـايسه
سيستـمهاي مختلف است .کتابخـانههای دیجیتالی مـيتوانند در اين مرحله معيارهايشان را
مشخص كنند و براساس آن به مقايسه سيستمها بپردازند.
همانطور که در الگوهای اشاره شده نیز میتوان مشاهده کرد ،ضمن دارا بودن وجوه
مشترک بهویژه در زمینه مراحل ارزیابی از جمله ارزیابی شناختی در مرحله طراحی و ارزیابی
نتایج حاصل که مربوط به خروجی کار میشود ،در بقیه موارد اختالف نظرهایی وجود دارد
که این امر عدم الگوها و رویههای یکسانی را مورد توجه قرار میدهد .ساراسویک (،)2000
تأكيد میکند که برای ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی معیار استاندارد شده قطعی وجود ندارد.
در نتیجه ،معیارهای ارزیابی از تالشی به تالش دیگر متغییر است (ساراسویک )2005 ،و این
امر لزوم توجه به مطالعات بیشتر در این حوزه را یادآور میشود.

روشهایارزیابیکتابخانههایدیجیتالی

21. Summative evaluation
22. Iterative evaluation
24. Heuristic evaluation
25. Cognitive walkthrough
26. Claims analysis
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ش عمده مربوط به ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی یعنی ارزیابی
در این بخش ،به بررسی سه رو 
ی ،24ارزیابی شناختی ،25و تحلیل مطالباتی 26پرداخته میشود که معموالً بیشتر از بقیه
اکتشاف 
روشها مورد توجه هستند .با توجه به اینکه در این بخش قصد مقایسه این روشها در محیط
کتابخانههای سنتی و دیجیتالی را نداریم؛ بنابراین ،صرف ًا به توضیح هریک از فنون بهطور مستقل
پرداخته میشود .هرچند روشهای مورد بحث میتواند در سایر حوزههای ارزیابی بهطور عام
و کتابخانههای سنتی و دیجیتالی بهطور خاص مورد استفاده قرار گیرند.
ارزیابیاکتشافی :ارزیابی اکتشافی یکی از پرکاربردترین روشهای ارزیابی است ،چرا که
دارای هزینه کم و مزایای فراوانی است .ارزیابی اکتشـافی ،روشی مبتنی بر سیاهه وارسی است
که برای تعیین کاربردپذیری سیستمهای تعاملی بهکار میرود .نحوه کار بدین صورت است
که تحلیلگر و یا تیم تحلیـل هر صفحه از سیستم را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده
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ارزیابیکتابخانههایدیجیتالی:
چارچوبنظری

مورد بررسی قرار میدهند و سؤال مورد نظر را در سیستم اعمال میکنند .بهعنوان مثال ،یکی
از معیارهای موجود در این زمینه میتواند مقایسه بین سیستم و جهان واقعی باشد .سیستم باید
از اصطالحات ،عبارات ،و مفاهیم آشنا برای کاربر استفاده کند .در بهترین حالت ،مشاهده چند
کاربر از سیستم میتواند نتایج بسیار خوبی را درپیداشته باشد و با مقایسه نتایج حاصل در شرایط
بهتری میتوان به قضاوت پرداخت (بلندفورد .)2004 ،27ارزیابی اکتشافی معموالً بهوسیله افراد
خبرهای مانند متخصصان تعامل انسان با رایانه ،طراحان و متخصصان کتابخانههای دیجیتالی ،و
گرافیستها بهکار برده میشود (ریوز ،2003 ،28ص  .)134از جمله افراد صاحبنظر در زمینه
روش اکتشافی میتوان به نیلسن 29اشاره کرد.
ارزیابیشناختی :در این شیوه ارزیابی ،گروهی ارزیاب متخصص مانند متخصصان رابط
کاربر و برنامهنویسان بر روی نمونه اولیه و یا نسخه کامل کتابخانه دیجیتالی کار میکنند؛ با این
ِ
یادگیری راحت ،کاربرپسند ،و قابلیت درک کتابخانه دیجیتالی را مورد ارزیابی
هدف که وقتی
قرار میدهند ،باید مجموعهای از فرآیندهای واقعی را در اختیار داشته باشند .در هنگام ارزیابی و
برای درک بهتر ،ارزیاب باید خود را در جایگاه کاربر قرار دهد .هدف ارزیابی شناختی مشاهده
کتابخانه دیجیتالی از نگاه کاربر است و تالش برای اینکه کجا و چطور یک کاربر ممکن است
در انجام کامل یک فرآیند موفق عمل کند (ریوز ،2003 ،ص .)35البته قبل از شروع کار ،باید
سؤالهايي مطرح شود ،مانند :کاربران سیستم چه کسانی خواهند بود؛ چه فرآیندهایی مورد
ارزیابی قرار خواهند گرفت؛ شرط عملکرد صحیح برای هر فرآیند چیست و رابط کاربر
تعریف شده چگونه خواهد بود؟
تحلیل مطالباتی :تحلیل مطالباتی رویهای نیمهساختاریافته برای در نظر گرفتن طراحی
کتابخانه دیجیتالی از دید کاربر است .مطالبات ،مواردی در رابطه با تأثير مثبت و منفی طراحی
بر کاربر در شرایط استفاده است .تحلیل مطالباتی نسبت به ارزیابی شناختی از ساختاریافتگی
کمتری بر خوردار است و در مقایسه با ارزیابی اکتشافی از لحاظ بهکارگیری معیارهای تعریف
شده دارای کاستیهایی است؛ هرچند دردرباره شیوهای که بهکار میبرد از ساختاریافتگی
بیشتری برخوردار است .تحلیل مطالباتی معموالً در مرحله طراحی بهکار می رود .در این
شیوه نیز شبیه ارزیابی شناختی ،باید صفحهای را از دید کاربر ترسیم کرد ،هرچند در مقایسه
باید اطالعات بیشتری را درباره کاربر بهدست آورد .بهعنوان مثال ،باید درباره شیوه رفتار
اطالعیابی کاربر دارای اطالعات کافی بود (بلندفورد.)2004 ،
ذکر این نکته حائز اهمیت است که روشهای مورد بحث صرف ًا برخاسته از کتابخانههای
دیجیتالی نیستند ،بلکه همانطور که گفته شد این امر میتواند نشأت گرفته از مطالعات ارزیابانه
محور بهطور عام باشد که کتابخانههای دیجیتالی نیز میتوانند بهعنوان یک بستر برای ارزیابی

27. Blandford
28. Reeves
29. Nielsen
(برای کسب اطالعات بیشرت در مورد نیلسن
به این سایت مراجعه شود)
http://www.useit.com
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از آنها بهرهبرداریکنند؛ با این تفاوت که پیشنیازهای الزم برای ارزیابی در این حوزه میتواند
ویژگیهاوتفاوتهایمنحصربهفردیباسایرحوزهها،بهویژهکتابخانههایسنتی،داشتهباشند.
در ادامه عوامل تأثيرگذار در ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی مورد بحث قرار میگیرد.

عواملتأثیرگذاردرارزیابیکتابخانههایدیجیتالی

برای تعییـن چارچـوب ارزیـابی کتابخانههای دیجیتـالی ،ضـروری است که عنـاصر اصلی
تشکیلدهنده آن  -که محیط کتابخانه دیجیتالی را مشخص میکنند -مورد شناسایی قرار گیرند.
کاربـران ،مجموعـه ،و فناوری سه عنصـر اصلی در حـوزه کتابخانه دیجیتالی هستند .هر چند
خدمات نیز بهعنوان یک مؤلفه مهم محسوب میشود؛ اغلب در ارتباط با مجموعه در نظر گرفته
میشود .در ادامه ،سه جزء اصلی یاد شده مورد بحث قرار میگیرند.
همانطور که در شکل  1نیز مشاهده میشود تعامل این عوامل با یکدیگر به کاربردهایی
منتهی میشوند که میتواند در خدمت کاربر نهایی قرار گیرد .البته در شکلگیری ،توسعه ،و
بهرهبرداری از کتابخانههای دیجیتالی (همانطور که در شکل  1نیز مشاهده میشود) حوزههای
فعال دیگری نیز درگیر هستند که هریک میتواند ضمن تأثيرگذاری و ارائه دیدگاههای خود
در تحقیقات مربوط به کتابخانههای دیجیتالی بهنوعی در توسعه ،پیشرفت ،و ارزیابی آن نیز
نقش داشته باشند.
حوزه های تحقیق

محققانعلوم
کامپیوتر و HCI

شکل 1

کتابخانههایدیجیتالی
کاربردها

کاربران

فناوری

مجموعه

متخصصانفناوری
اطالعات

عوامل تأثیرگذار در ارزیابی
کتابخانههایدیجیتالی
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نارشان،
جامعهشناسانو
محققانعلومارتباطات
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متخصصانعلوم
کتابداریو
اطالعرسانی

ارزیابیکتابخانههایدیجیتالی:
چارچوبنظری

کاربران

کتابخانه ،چه از نوع سنتی باشد و یا دیجیتالی ،کاربران از جمله اجزاي اصلی زنجیره اطالعات
محسوب میشوند .در واقع ،عالوهبر اهداف اولیه شکلگیری کتابخانهها  -بهعنوان رکن
اساسی در مجموعهسازی آنها -کاربران نیز از جمله عوامل تأثيرگذار در این زمینه هستند .برای
ارزیابی موفق کتابخانه دیجیتالی نیازمند اطالعات کافی در مورد نیازهای اطالعاتی کاربران
هستیم (جوز ،2007 ،30ص .)231درباره کاربران سؤالهايي میتواند بدین شرح مطرحشود:
چه کسی (محققان و دانشجویان)؛ پوشش موضوعی (چه چیزی)؛ جستوجوی اطالعات
(چگونه)؛ هدف (چرا).
کاربران اولین جزء هر فرآیند تعاملی هستند و ویژگیهای آنها پیچیده و دائم ًا در حال
تغییر است .حتی در پروژههای تحقیقاتی خاص که ابعاد تحقیق در آن شکلیافته ،تعداد و
ویژگیهای کاربران از جمله موارد تأثيرگذار است .در این زمینه مارکیونینی ( ،)2000دو مطلب
مهم را مورد تأكيد قرار میدهد :تحقیق ارزیابی باید در یک دوره زمانی خاص صورت گیرد تا
بتوان اطالعات الزم را گردآوری کرد .دیگر اینکه این کار باید از ابعاد مختلفی صورت گیرد که
این امر از طریق ترکیب شیوههای مختلف ارزیابی امکانپذیر است (فور.)2006 ،

مجموعه

مجموعه اولین دلیل برای تعامل با یک کتابخانه دیجیتالی است .مجموعه ،درواقع ،نشاندهنده
نیازهای اطالعاتی کاربران است .ارتباط بین کاربر و مجموعه بهطور حتم ناشی از نیازهای
اطالعاتی کاربر است و اثربخش بودن مجموعه اولین معیار انتخاب برای کاربر است .البته
در طول مدت جستوجو ممکن است نیاز اطالعاتی کاربر تغییر یابد و بههمین دلیل ممکن
است فرآیند جستوجو مجددا ً تکرار شود.
مجموعه میتواند بهعنوان عامل اصلی تمایز کتابخانههای دیجیتالی محسوب شود و این
امر به هدف کتابخانه دیجیتالی و خروجیها و خدمات آن بستگی دارد .ارزیابی مجموعه باید
تحت قواعد خاص و استانداردهایی صورت بگیرد که دسترسی کاربر به اطالعات مناسب و
ارزشمند را تضمین کند .در این میان ،باید ماهیت ،ساختار ،و مدیریت مجموعه و مؤلفههای آن
از جمله قالب ،زبان ،نحوه ایجاد ،نوع (در رابطه با سطح سازماندهی) اندازه ،شیوه مبادله و در
زمینه نرخ رشد ،حق مؤلف و مجوزها را نیز مدنظر داشت (فور .)2006 ،همچنین ،مجموعه از
لحاظ قالب میتواند مبتنی بر انواع رسانههای معمول مانند متن ،تصاویر ،موسیقی ،مواد دیداری
و شنیداری برخاسته از نیازهای کاربران باشد.

30 . Jose
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فناوری

فناوری مرتبط با کتابخانه دیجیتالی را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد .رابط کاربر ،مدیریت
دسترسی ،ساختار سیستم ،و فناوری اسناد .رابط کاربر در ارتباط با گزینههای مختلفی است
که بهوسیله کتابخانه دیجیتالی برای کاربر نهایی فراهم میآید و اینکه چطور بهراحتی بتواند
به محتوای منابع دستیابی داشته باشد .برای دستیابی به اطالعات ،سیستم باید از ابزار راهبری
و فنون بازیابی مؤثری برخوردار باشد .ساختار سیستم در ارتباط با معماری سیستم از جمله
پایگاه داده ،تفاهمنامهها ،و مانند آن است که در ایجاد سیستم بهکار برده میشود .فناوری اسناد
در ارتباط با نحوه ارائه اسناد است .اینکه چگونه سند در هنگام نمایش یا چاپ ارائه میشود
(جوز .)2007،برای دستیابی به تصوری جامع از مؤلفهها ،ابعاد ،و معیارهای مربوط به عوامل
ب.)2002 ،31
اصلی تشکیلدهنده کتابخانههای دیجیتالی جدول  ۱ارائه میشود (ما 
عنارصاصلی
تشکی لدهنده
کتابخانههای
دیجیتالی

کاربران/کاربردها

مجموعه

31. Mabe

جدول 1

عناصراصلیتشکیلدهنده
کتابخانههایدیجیتالی
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فناوری

ابعاد
بُعد اول

بُعد دوم

کاربران

داخلی،عمومی،آموزشی،حرفهای،تحقیقاتی

معیارها
تعداد،توزیع

دامنه و پوشش
موضوعی

توزیع

ت وجوی
جس 
اطالعات

مرور ،منبع اصلی

توزیع

هدف

استفاده رصف ،تجزیه و تحلیل ،ترکیب و تلفیق

توزیع

محتوا

چکیده ،منت کامل ،صوت ،تصویر ،چندرسانهای

تنوع ،عمر مفید ،حجم ،کیفیت

ابرداده

اطالعاتکتابشناختی،منایهسازی،اصطالحنامهها،
ردهبندی

رسانه مورد نظر
سطحجزئیات

کنرتل و مدیریت
مجموعه

حقوق،فرایندها،کنرتلکاربر،حفاظتمجموعه

عمر مفید اسناد ،رشد
مجموعه،رضورتتهیه،
حفاظت،موجودی

فناوریمرتبط
با کاربر

تهیه سند ،وضوح و بداهت ،رابط کاربر ،مرور،
جستوجو ،چاپ ،نحوه چاپ

دستیابیبه
اطالعات

بازیابی ،راهربی ،سطوح دستیابی ،کاوش منت ،استخراج

فناوریساختار
سیستم

ساختارمخزن،تفاهمنامههایانتقالاسناد

قالبمنابع

نوع اسناد ،قالب اسناد
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کارآیی،اثربخشی

ارزیابیکتابخانههایدیجیتالی:
چارچوبنظری

همانگونه در جدول ۱مشاهده میشود درباره برخی موارد معیار خاصی لحاظ نشده
است .این امر نشاندهنده عدم روششناسی روشنی برای ایجاد ابزارهای اندازهگیری مرتبط با
جنبههای مورد نظر است .این حوزهها میتوانند بهعنوان زمینههای تحقیقاتی جدیدی در این
زمینه در نظر گرفته شوند.

نتیجهگیری

طراحی و توسعه کتابخانههای دیجتیالی فرآیندی هزینهبر است .بنابراین ،برای استفاده بهتر و
توسعه مداوم نیازمند ارزیابی فعالیتها ،طرحها ،و فرآیندهای اجرایی در زمینه کتابخانههای
دیجیتالی هستیم .نتایج حاصل از ارزیابی میتواند رهنمودهای الزم را برای توسعههای آتی و
تشخیص روشهایی سودمند برای ایجاد سیستمهای جدید فراهم آورد .بنابراین ،قبل از انجام
طرحهای ارزیابی باید با زوایای مختلف آن آشنا باشیم تا بتوانیم درجهت اهداف از پیش تعیین
شده و با توجه به ضرورتهای موجود از آنها بهرهمند شویم .همچنین ،طراحان و مدبران
کتابخانههای دیجیتالی بهعنوان متولیان و مجریان اصلی باید نسبت به ارزیابی فعالیتهای خود
از دستاوردهای موجود در این زمینه استفاد کنند .بنابراین ،آشنایی با سطوح و الگوهای ارزیابی،
و بهکارگیری روشهای مناسب در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود .در هنگام ارزیابی
باید هدف از آن تشخیص داده شود و عوامل تأثيرگذار و معیارهای مربوط به هریک بهعنوان
بستری که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرند ،مشخص شوند .طراحان و مدیران کتابخانههای
دیجیتالی در مراحل مختلف باید نسبت به ارزیابی فعالیتهای خود از دستاوردهای موجود
در این زمینه استفاده کنند .از سوی دیگر ،باید اذعان داشت که تحقیقات مربوط به ارزیابی
کتابخانههای دیجیتالی در مراحل اولیه خود قرار دارند .بههمین دلیل ،دارای پیچیدگیهای
خاصی هستند و اجرای آنها تا حدی مشکل است .در نهایت ،باید پذیرفت که شروع اینگونه
فعالیتها راه را برای توسعههای آتی و ارائه راه حلهای جامع مهیا نموده و نوید دستیابی به
چارچوب مشخصی را فراهم میآورد.
در پایان ،شایان ذکر است که ارزیابی بهطور عام ،و در رابطه با کتابخانههای دیجیتالی
بهطور خاص ،میتواند در مراحل مختلف برنامهریزی ،طراحی ،پیادهسازی ،اجرا و توسعه
صورت گیرد .در ایران نیز با توجه به اینکه مراکز و مؤسسههاي مختلف دولتی و خصوصی
بهسرعت در حال تهیه بسترهایی با عنوان کتابخانههای دیجیتالی هستند ارزیابی میتواند هرچه
بیشتر اهمیت خود را نمایان سازد.از یکطرف ،مجریان و ارائهدهندگان کتابخانههای دیجیتالی
برای اطمینان از صحت فرآیندهای صورت گرفته و عملکرد خود نیازمند ارزیابی هستند .از
طرفدیگر ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نیاز دارند تا از ماهیت نرمافزاهای ارائه شده توسط
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 بسیار مهم خواهد بود که، بنابراین.شرکت و سایر نهادهای ارائهدهنده اطمینان حاصل کنند
متولیان امر در ایران به اهمیت ارزیابی واقف شوند و نسبت به ارزیابی روند فعالیتها و سایر
.موارد مورد نیاز آگاهی یابند
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