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چڪیده
هدف :شناسایی روندهای پژوهشی در حوزه کتابخانههای دیجیتالی از منظر سه رویکرد
گذشتهنگر ،وضعیت کنونی ،و آیندهنگاری.
ششناسی :رویکرد پژوهش حارض ترکیبی است .در مرحله نخست برای شناسایی گذشته
رو 
و حال کتابخانههای دیجیتالی ،محورها و موضوعهای مطرح در کنفرانسهای خاص این
حوزه از رویکرد ک ّمی و مرور محورهای کنفرانسها بهره گرفته شد .درباره آینده آن نیز از
رویکرد کیفی و روش خیالپردازی علمی استفاده شد.
یافت هها :مسائل گذشته کتابخانههای دیجیتالی هنوز هم در پژوهشهای این حوزه مطرح
است .دغدغههای تازهای نیز در سالهای اخیر پدید آمده است .در سالهای آینده احتامالً
پژوهشهای کتابخانههای دیجیتالی بیشرت معطوف به موضوعهایی مانند شبکه اجتامعی
پژوهشگران ،اشرتاکگذاری نتایج پژوهشها ،اشرتاکگذاری معنایی اطالعات ،حفاظت از
کتابخانههای دیجیتالی ،دادههای بزرگ و نوآوریها خواهد بود.

ڪلیدواژهها
کتابخانههای دیجیتالی ،تحلیل روند ،هامیشها و سمینارها ،زمینههای پژوهشی

دوره بیست و نهم ،شامره اول ،بهار 1397

نتیجهگیری :این پژوهش کمک خواهد کرد تا نقشه راهی برای راهنامیی ،ارزیابی ،و بهبود
آموزشها و پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی حاصل شود.
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دسترسی مؤثر به اطالعات و منابع اطالعاتی همیشه یکی از دغدغههای بشر بوده است .به
همین دلیل ،نهادهایی مانند کتابخانهها از روزگاران باستان تشکیل شدهاند تا منابع اطالعاتی
را گردآوری ،سازماندهی ،نگهداری و ارائه کنند تا دسترسی به آنها به بهترین شیوه امکانپذیر
شود .با نگاهی تاریخی به این نهادها طی قرون گذشته درخواهیم یافت که همواره با تغییرهایی
همراه بودهاند ،گاهی در شیوه گردآوری منابع ،گاهی در نحوه سازماندهی منابع و گاهی در
سطح دسترسی به منابع آنها .اما شاید بتوان گفت سرآمد این تغییرها در دهه  1990رخ داد.
پیدایش وب که همه عرصهها را با تحولهای چشمگیری مواجه کرد ،کتابخانهها را نیز وارد
عصر دیجیتالی کرد .در این عصر ،کتابخانهها وارد فضای برخط شدند و محدودیتهای
دسترسی به منابع تا حد زیادی از بین رفت" .کتابخانههای دیجیتالی" عنوان جدیدی بود که
برای اینگونه از کتابخانه برگزیده شد (کوشا.)1385 ،
در عصر جدید ،اگرچه مأموریت کتابخانهها تغییری نکرده است و همان گردآوری،
سازماندهی ،و اشاعه اطالعات است ،اما شیوهها و روشهای انجام این مأموریت تا حد بسیار
زیادی با تغییرهایی مواجه شده است .دامنه این تغییرها تا جایی بوده که تعاریف جدیدی برای
اینگونه جدید کتابخانهها پیشنهاد شده است .پیدا کردن تعریفی از این کتابخانهها که مورد توافق
همگان باشد ،دشوار است .با این حال ،فدراسیون کتابخانههای دیجیتالی 4در سال 2002تعریفی
از این کتابخانهها ارائه کرده که هنوز پژوهشگران این حوزه به آن استناد میکنند:
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"کتابخانههای دیجیتالی سازمانهای فراهمکننده منابع اطالعاتی ،شامل نیروی انسانی
متخصص هستند که جهت گزینش ،سازماندهی ،دسترسپذیری ،تفسیر ،توزیع و حفظ
یکپارچگی آثار فکری و اطمینان از پایداری مجموعههای آثار دیجیتالی در گذر زمان اقدام
میکنند ،بهنحوی که این آثار در هر لحظه دسترسپذیر و از نظر اقتصادی جهت استفاده
جامعهای معین یا مجموعهای از جوامع بهصرفه باشند" (نقل در شیری ،2003 ،1ص .)198
جهتگیری تعریف فوق بیشتر به حوزه علم اطالعات و دانششناسی گرایش دارد
(نوروزی)1390 ،؛ یعنی اگر پژوهشگران حوزه رایانه ،مدیریت ،توسعهدهندگان پایگاههای
اطالعاتی یا حتی ناشران بخواهند این مفهوم را تعریف کنند ،احتماالً تعریفشان تفاوتهایی
خواهدداشت.همانگونهکهازعبارتپیشینبرمیآید،کتابخانهدیجیتالیحوزهایمیانرشتهای
است و چندین حوزه در پژوهشهای مرتبط با این مفهوم درگیر هستند؛ از علم اطالعات و
دانششناسی که خود را زمامدار این حوزه میدانند گرفته تا علوم رایانه که بدون کمک آنها
توسعه چنین کتابخانههای غیرقابل تصور است (علیپور حافظی1390 ،؛ نوروزی.)1390 ،
تردیدینیستکهبدونهمکاریپژوهشگرانحوزههایگوناگونپیشرفتکتابخانههای
دیجیتالی دشوار است .پژوهش و همکاری پژوهشگران این حوزهها است که توانسته توسعه
کتابخانههای دیجیتالی را طی سالهای گذشته امکانپذیر کند .موضوع این پژوهشها به
مرور زمان با تغییراتی مواجه بوده است .بهطور مثال ،در مراحل آغازین پیدایش کتابخانههای
دیجیتالی ،پژوهشگران بیشتر روی زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری متمرکز بودند
درحالیکه در مراحل بعدی ،کاربران و رفتار آنها در کانون توجه قرار گرفتند (نوروزی،
سلطانعلی دستجردی .)1394 ،مطالعه روندهای پژوهشی و توسعهای در هر حوزهای برمبنای
مطالعات گذشته و وضعیت جاری حاصل میشود .بررسی موضوعهایی که طی این سالها
در حوزه کتابخانههای دیجیتالی مطرح بوده و به نوعی از چالشهای این حوزه بهشمار
آمدهاند میتواند روند پژوهشها درباره این پدیده را آشکار سازد.
از اینرو ،در این پژوهش به این پرسش کلیدی پاسخ خواهیم گفت که روند پژوهشها
توسویی دارد .همچنین ،با نگاهی گذشتهنگر به
درباره کتابخانههای دیجیتالی چه سم 
نوشتههای این حوزه درخواهیم یافت که پیشتر چه موضوعهایی در کانون توجه پژوهشها
بودهاند .در نهایت ،با بررسی وضعیت کنونی و خیالپردازیها و آیندهنگاری در این زمینه به
این پرسش پاسخ خواهیم گفت که پژوهشها در زمینه کتابخانههای دیجیتالی بیشتر معطوف
چه موضوعهایی خواهد شد.
1. Shiri
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روش این پژوهش آمیزهای از توصیفی و تحلیل روند بود .توصیفی به این دلیل که به توصیف
آنچه در پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی رخ داده است میپردازد و تحلیل روند
به این دلیل که روندهای این حوزه را بررسی و زمینههای مطالعاتی را در گذر زمان تجزیه
و تحلیل میکند .بنابراین ،اگر بخواهیم این پژوهش را در یکی از رویکردهای رایج پژوهش
دستهبندی کنیم ،باید آن را در رویکرد ترکیبی قرار دهیم.
سه بخش کلیدی این پژوهش از این قرار است:
• گذشته پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی :برای دستیابی به این هدف ،محتوای
یکی از آثار کلیدی در این زمینه را با عنوان "پژوهش در زمینه کتابخانه دیجیتالی:
پیشرفتها و روندهای کنونی" 1بررسی میکنیم که توسط علی شیری 2در سال 2003
نوشته شد .در مقاله شیری با بررسی مسائل مطرح در سه کنفرانس کلیدی در زمینه
کتابخانههای دیجیتالی 3تحلیل جامعی از گرایشها و پیشرفتهای پژوهشی در حوزه
کتابخانههای دیجیتالی ارائه شد.
• وضعیت کنونی پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی :برای پیبردن به وضعیت
کنونی پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی ،محورهای کنفرانسهای مرتبط طی
پنج سال اخیر (یعنی از  2011تا  )2016بررسی ،تحلیل و دستهبندی شد .علت تمرکز
بر محورهای کنفرانسها این بود که محورهای کنفرانسها گویای گرایش پژوهشها
و نیازهای پژوهشی در سطح بینالمللی است .در محدوده زمانی ذکرشده 6 ،عنوان
کنفرانس بینالمللی با  28دورۀ برگزاری در اقصی نقاط جهان در حوزه کتابخانههای
دیجیتالی شناسایی و بررسی شد .عناوین و تمامی محورهای کنفرانسهای مذکور
شناسایی و دستهبندی شد .مبنای این دستهبندی ،معماری و زیرساخت ،محتوا،
فراداده ،کاربران ،خدمات ،مدیریت اطالعات و دانش ،حفاظت دیجیتالی و اقتصاد
کتابخانههای دیجیتالی بود که در مقاله شیری ( )2003نیز استفاده شده است.
• مسیر پیش روی پژوهشها در زمینه کتابخانههای دیجیتالی :در این بخش ،به
"خیالپردازی علمی" پژوهشگران در این زمینه پرداخته میشود .روش خیالپردازی
علمی یکی از روشهای مرسوم در حوزه آیندهنگاری است .روش مذکور در حوزه
آیندهنگاری و برای پیشبینی آینده مورد استفاده قرار میگیرد (زالی .)1392 ،در این
راستا ،پژوهشگران با بررسی وضعیت گذشته و حال و با در نظر گرفتن واقعیتها و
روندهای مرتبط آن اقدام به نگاشت روندهای پیشرو در پژوهشهای کتابخانههای
دیجیتالیکردند.
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بهنظر میرسد با جمعبندی این سه مقطع زمانی میتوان دیدی کلنگر نسبت به
پژوهشهای مرتبط با کتابخانههای دیجیتالی ارائه کرد .با بررسی روندهای این حوزه آسانتر
میتوان محدوده کتابخانههای دیجیتالی را مشخص و چالشهای پیشروی متخصصان را
شناسایی کرد.

یافتهها

•گذشتهکتابخانههایدیجیتالی
آنگونه که در بخش پیشین توضیح داده شد ،برای بررسی گذشته کتابخانههای دیجیتالی به
مقالهای که در این زمینه توسط شیری ( )2003به رشته نگارش درآمده بسنده شد .شایان ذکر
است که مطالعات صورت گرفته در این زمینه نیز نشان داد که مقاله مذکور دارای جامعیت
کافی است و از اعتبار الزم از منظر مستند بودن نیز برخوردار است .تاکنون  69بار به این
مقاله استناد شده است .همچنین ،مقاله مذکور تنها مقالهای است که دقیق ًا به بررسی گرایشها
در زمینه کتابخانه دیجیتالی پرداخته و توانسته وضعیت پژوهشها در حوزه کتابخانههای
دیجیتالی را در سال  2003نشان دهد .این امر برای این پژوهش از این منظر حیاتی بهنظر
رسید که توانسته تصویر روشنی از پژوهشها را در حوزه کتابخانههای دیجیتالی در سال
 2003نشان دهد .بهعالوه ،دستهبندی صورتگرفته براساس مستندات پژوهشی موجود
و منطقی بوده است .از اینرو ،پژوهش مذکور مبنای مصورسازی گذشته حوزه کتابخانه
دیجیتالی قلمداد شد .یافتههای این مقاله نشان میدهد که موضوعات مطرح در پژوهشهای
حوزه کتابخانههای دیجیتالی را میتوان در هشت دسته طبقهبندی کرد .جدول  1این هشت
محور را همراه با توصیف مربوطه نشان میدهد.
جدول .1گذشته کتابخانههای دیجیتالی :هشت محور کلیدی پژوهش (برگرفته از شیری)200:2003،
دست هها

رشحدست هها

معامری ،سیست مها،
ابزارها ،و فناوریها

متامــی اجـزای فنــی ،زیرســاختی ،الگوریتمی و سیســتمی کتابخانههــای دیجیتالی در
ایــن دســته قـرار میگیرنــد .مســائلی ماننــد معــاری شــبکهای ،فنــون جسـتوجو و
بازیابــی اطالعــات ،نظامهــای بازیابــی اطالعــات چندرســانهای ،نظامهــای مدیریــت
محتــوا ،نظامهــای هوشــمند منایهســازی و رابطهــای کاربــری

محتوا و مجموعههای
دیجیتالی

اشــاره ایــن دســته بــه اشــیاء و مجموعــه اشــیائی اســت کــه شــامل طیف گســردهای
از آثــار در قالبهــای گوناگــون میشــوند .مســائلی ماننــد طراحــی راهربدهایــی
بــرای داشــن مجموعــهای پایــدار و قابــل گســرش ،مجموعهســازی ،تولیــد آثــار
دیجیتالــی در قالبهــای جدیــد ،حفاظــت دیجیتالــی و آرشــیو وب.
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فراداده

شــاهای فـرادادهای بـرای توصیــف محتـوا و آثــار دیجیتالــی چــه در قالــب ســاختاری
چــه توصیفــی الزم هســتند .بنابرایــن ،یکــی از محورهــای پژوهــش کتابخانههــای
دیجیتالــی فـراداده اســت .طراحــی فـراداده ،گزینــش قالبهــای موجــود فـرادادهای،
کاربســت اســتانداردهای فـرادادهای در مجموعههــای دیجیتالــی ،گــردآوری فـراداده،
گســرش ف ـراداده و نگاشــت بیــن قالبهــای ف ـرادادهای گوناگــون از مســائل مطــرح
در ایــن دســته هســتند.

تعاملپذیری

کتابخانههــای دیجیتالــی گوناگــون از نظــر معــاری ،ف ـراداده ،اســتاندارد ،و فنــاور ی
متفــاوت بایــد بتواننــد بــا یکدیگــر بــه شــکلی مؤثــر تعامل داشــته باشــند .ایــن ارتباط
میتوانــد از طریــق پروتکلهــا و ابزارهایــی انجــام شــود .بهطــور مثــال ،پروتــکل OAI
چنیــن کاری انجــام میدهــد z39.50 .نیــز ب ـرای پاس ـخگویی بــه ایــن نیــاز توســعه
یافتــه اســت.

استانداردها

متامــی پروتکلهایــی کــه ب ـرای معــاری ،مجموعــه ،ف ـراداده ،تعاملپذیــری و غیــره
در کتابخانههــای دیجیتالــی توســعه یافتهانــد در ایــن دســته قــرار دارنــد .ماننــد
اســتانداردهای مجموعهســازی ،اســتانداردهای حفاظــت و آرشــیو ،اســتانداردهای
قالبهــای فـرادادهای ،اســتانداردهای منایهســازی و ســازماندهی ،اســتانداردهای نــر
الکرتونیکــی و غیــره

نظا مهایسازماندهی
دانش

ایــن دســته بــه طیفــی از ابزارهایــی اشــاره دارد کــه ب ـرای ســازماندهی ،ردهبنــدی و
بازیابــی دانــش در کتابخانههــای دیجیتالــی بــهکار بــرده میشــوند .اســتفاده از
اصطالحنامههــا و نظامهــای ردهبنــدی دانــش ،خلــق هستیشناسـیها ،کنــرل واژگان
و اســتفاده از تاکســونومیها در ایــن دســته جــای دارنــد.

کاربران و کاربردپذیری

مطالعــه رفتــار اطالعیابــی کاربـران و نیازمندیهــای آنهــا در بافتهــای گوناگــون ـ از
دانشــگاه گرفتــه تــا کسـبوکار ـ بـرای ایجــاد کتابخانــه دیجیتالــی قدرمتنــد الزم اســت.
مســائل مطــرح در ایــن زمینــه را میتــوان اینگونــه برشــمرد :تعامــل کاربــران بــا
کتابخانههــای دیجیتالــی ،کاربردپذیــری و دســرسپذیری ،پشــتیبانی کاربــر -محــور بــه
منظــور آمــوزش بهــر ،ارزیابــی رفتــار کاربـران و تعامــل انســان و رایانــه.

مسائلحقوقی،سازمانی،
اقتصادی ،و اجتامعی

مســائل حقوقــی ،ســازمانی ،اقتصــادی و اجتامعــی از جملــه ایــن حوزههــای کلیــدی
هســتند کــه در پژوهشهــای کتابخانههــای دیجیتالــی مــورد توجــه ق ـرار گرفتهانــد.
مالکیــت فکــری در بــازار پیچیــده جهانــی ،مســائل حقوقــی دسرتســی بــه اطالعــات،
بوکار ،اشـراک غیرقانونــی آثــار
مدلهــا و راهربدهــای قیمتگــذاری ،مدلهــای کسـ 
و غیــره در ایــن دســته ق ـرار میگیرنــد.

شیری ( )2003همچنین به موضوعهایی اشاره میکند که نمیتوان آنها را بهسادگی در
یکی از دستههای باال قرار داد .موضوعی مانند ارزیابی ،که برای کتابخانههای دیجیتالی کلیدی
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است ،یا ایجاد گونههای متفاوت کتابخانههای دیجیتالی از این دسته موضوعها هستند .وی
با اشاره به تمامی این موضوعها به این نتیجه میرسد که حوزه کتابخانههای دیجیتالی تا
چه اندازه گسترده است و پژوهش در این حوزه نیازمند همکاری متخصصانی از رشتههای
گوناگون است؛ از قبیل کتابداری ،علم اطالعات ،آرشیو ،علوم رایانه ،علوم اجتماعی ،علوم
انسانی و غیره.
بهنظر شیری ( )2003در یک نگاه واقعگرایانه و برپایه زمینههای موجود احتماالً
موضوعهاییمانندکتابخانههایدیجیتالیپراکنده،نشرالکترونیکیجدید،توسعهکتابخانههای
دیجیتالی تخصصی ،کتابخانههای دیجیتالی برای گونه خاصی از رسانهها ،یکپارچهسازی
کتابخانههای دیجیتالی ،نظامهای سازماندهی دانش ،کتابخانههای دیجیتالی کودکان،
دیجیتالسازی ،همکاری بین سازمانی ،و ارزیابی کاربر -محور در آینده وارد پژوهشهای
حوزه کتابخانههای دیجیتالی خواهد شد.
• وضعیت کنونی کتابخانههای دیجیتالی
برای بررسی وضعیت کنونی پژوهشها در زمینه کتابخانههای دیجیتالی شش کنفرانس
بینالمللی مرتبط در این زمینه از  2011تا  2016شناسایی و بررسی شد .مطالعه اولیه نشان
داد با وجود برگزاری این کنفرانسها در سالهای بعد ،برخی از آنها در تمامی سالهای مورد
بررسی برگزار نشدهاند .کنفرانسهای شناسایی و بررسیشده عبارتاند از:

;Joint Conference on Digital Library (JCDL) (2011-2016) 1
European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries
;(ECDL) (2011-2016)2
;International Conference on Digital Library Management (ICDLM) (2011)3
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL) (2013;2016)4
;International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) (2011-2016)5
Texas Conference on Digital Libraries (TCDL) (2012-2016)6.
دادههای ذکرشده جدول  2از بررسی محورهای این کنفرانسها بهدست آمده است.

1. http://www.jcdl.org/
2. http://www.ecdl2006.org/
3. https://www.waset.org/
conference/2017/06/london/ICDLM
4. http://www.tpdl2016.org/
5. http://icadl2016.org/
6. https://tcdl-ocs-tdl.tdl.org/
tcdl/index.php/TCDL/
TCDL2017
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مهدیعلیپورحافظی
مریم یزدیپور
بهروز رسولی
جدول  .2نتیجه بررسی محورهای کنفرانسهای کتابخانههای دیجیتالی از سال 2016-2011
رسنام
کنفرانس

سال

JCDL

2016-2011

فرادادههـا ،اقتصاد کتابخانههای شبکهاجتامعیپژوهشگران،اشرتاکگذاریاطالعات،
دیجیتالی،حفاظتکتابخانههای حفاظت ،دسرتسپذیری ،حفظ گذشته و کشف
دیجیتالـی ،خدمـات ،مدیریـت آینده ،شبکههای عصبی ،هوش مصنوعی ،دادهها و
اطالعـات و دانش
نوآوریهای بزرگ ،دادههای پیوندی

1

2016-2011

سامانههای نوآورانه در کتابخانههای دیجیتالی ،حق
حفاظت دیجیتالی ،معامری و مؤلف و حامیت از دادههای پژوهشی ،برنامههای
زیرساخت ،مدیریت اطالعات و کاربردی و تجربه کاربر ،اشرتاکگذاری معنایی
اطالعات ،حفظ گذشته و یافنت آینده ،یکپارچهسازی
دانش،خدمات
و غلبه بر محدودیتهای آرشیوهای دیجیتالی

TPDL

 .1نام پیشین ECDL
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دستهاصلیمرتبط

مدیریت اطالعات و دانش

محورهای موضوعی کنفرانسهای بیناملللی

مدیریت کتابخانههای دیجیتالی

ICDLM

2011

ICADL

2016-2011

کتابخانههای دیجیتالی و میراث فرهنگی ،انتشار
دانش و ایجاد کتابخانههای آینده ،دانش ،اطالعات و
مدیریـت اطالعـات و دانـش ،دادهها و دسرتسی آزاد در جامعه اطالعاتی ،شبکه
حفاظـت دیجیتالی ،معماری و منابع اطالعاتی جهانی ،جایگاه روشهای پژوهش در
پیدایش کتابخانههای دیجیتالی ،ایجاد مدلی عملی و
زیـر سـاخت ،خدمـات
قابل استفاده و پایدار برای کتابخانههای دیجیتالی،
رسانههایاجتامعیوشبکههایاجتامعی

TCDL

2016-2012

رسانههایاجتامعیوشبکههایاجتامعی،دادههای
خدمات ،معامری و زیر ساخت ،پراکنده ،ارتباط با کاربران از طریق خدمات
دیجیتالی ،ایجاد مدلی عملی و قابل استفاده و پایدار
فرادادهکاربران
برایکتابخانههایدیجیتالی

تجزیه و تحلیلهای بیشتر روی محورهای کنفرانسهای مذکور نشان میدهد که بسیاری
از مواردی که شیری ( )2003به آنها اشاره کرده هنوز از دغدغههای اصلی این حوزه هستند،
با این تفاوت که برخی از آنها به قدری توسعه یافتهاند که باید دسته جدیدی برایشان در نظر
گرفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سالهای اخیر تمرکز راهبران کنفرانسها و
پژوهشگران حوزه کتابخانههای دیجیتالی معطوف به هشت حوزه گسترده است :معماری و
زیرساخت ،محتوا ،فراداده ،کاربران ،خدمات ،مدیریت اطالعات و دانش ،حفاظت دیجیتالی،
و اقتصاد کتابخانههای دیجیتالی .این هشت حوزه در جدول  3خالصه شده است.
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جدول  .3وضعیت کنونی پژوهش در حوزه کتابخانههای دیجیتالی
دستهها

رشح دستهها

معامری و
زیرساخت

بــه معــاری و زیرســاخت موضوعاتــی میپــردازد کــه بــا نرمافــزار و ســختافزار در طراحــی کتابخانههــای
دیجیتالــی ارتبــاط دارنــد .مســائلی ماننــد طراحــی معــاری ب ـرای مدیریــت دادههــای بــزرگ ،زیرســاختهای
فضــای ســایرب ،معــاری و دسرتســی ،معــاری برنامههــای کاربــردی ،ابزارهــای منتبــاز ،فناوریهــا و رابطهــای
کاربــری جدیــد در کتابخانههــای دیجیتالــی ،فنــاوری تلفــن هم ـراه و معــاری خدمتگ ـرا ،نــر الکرتونیکــی،
امنیــت و حریــم خصوصــی در ایــن دســته قابــل طبقهبنــدی هســتند.

محتوا

محتــوا بــه متامــی رکوردهــا و منابــع اطالعاتــی اشــاره دارد کــه در کتابخانــه دیجیتالــی ســازماندهی و
دســرسپذیر میشــوند .ســازماندهی و مدیریــت محتــوا ،رســانههای اجتامعــی و مدیریــت محتــوا ،قالبهــای
جدیــد محتــوا ،گــردآوری ،ســازماندهی و بازیابــی محتــوا ،پــردازش محتــوا ،محتــوای چندرســانهای ،جســتجوی
انــواع محتــوا ،مجموعههــای خــاص ،مجموعهســازی ،دادهکاوی ،مصورســازی ،و دیجیتالســازی از مباحــث
مطــرح در ایــن دســته اســت.

فراداده

ب ـرای توصیــف محتــوا و منابــع اطالعاتــی کتابخانههــای دیجیتالــی بــه طرحهایــی نیــاز اســت کــه بتواننــد
ســازماندهی و بازیابــی اطالعــات را بــه مؤثرتریــن شــکل آســان کننــد بــه ایــن طرحهــای توصیفکننــده
فــراداده میگوینــد .پروتکلهــا و اســتانداردهای فــرادادهای ،فــراداده بــرای دادههــای علمــی ،فــراداده و
فهرستنویســی ،اســتانداردهای ف ـرادادهای ،ف ـراداده ب ـرای چندرســانهایها و مدلهــای گــردآوری ف ـراداده از
مســائلی هســتند کــه میتــوان در دســته فــراداده قــرار داد.

کاربران

غایــت متــام فعالیتهایــی کــه در کتابخانههــای دیجیتالــی انجــام میشــود بــرآورده ســاخنت نیازهــای اطالعاتــی
کاربــران اســت .بنابرایــن ،بایــد نیازهــا ،رفتارهــای اطالعاتــی و ویژگیهــای آنهــا را بهدرســتی شــناخت تــا
مأموریــت ایــن کتابخانههــا تکمیــل شــود .تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربـران ،مدلســازی کاربـران ،رابــط کاربــر و
تجربههــای کاربـران ،آمــوزش کاربـران تــازهکار ،تعامــل انســان و رایانــه ،مدلســازی شــناختی و دســرسپذیری
کاربـران بــه اطالعــات از مســائل مطــرح در ایــن دســته اســت.

خدمات

متــام اقدامــات و فعالیتهایــی کــه بــه گونــهای نیــاز کاربــران و ذینفعــان کتابخانههــای دیجیتالــی را
بــرآورده میکننــد و موجــب تســهیل امــور مرتبــط در ایــن زمینــه میشــوند بهعنــوان خدمــات کتابخانههــای
دیجیتالــی تعریــف میشــوند .برنامههــای کاربــردی خدمترســانی در کتابخانههــای دیجیتالــی ،خدمــات
تعاونــی ،خدمــات اجتامعــی ،بازاریابــی خدمــات ،خدمــات آگاهیرســانی معنایــی ،طراحــی خدمــات بــرای
تلفــن همــراه ،خدمــات برخــط ،خدمــات شــخصی بــه کاربــران ،آمــوزش و نظامهــای یادگیــری ،شــبکههای
اجتامعــی و آمــوزش الکرتونیکــی از مســائلی اســت کــه زیرمجموعــه خدمــات کتابخانههــای دیجیتالــی ق ـرار
میگیــرد.
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مدیریت اطالعات
و دانش

ابزارهایــی کــه بــه مــا کمــک میکننــد تــا منابــع اطالعاتــی و دانشــی را بــه گون ـهای گــردآوری ،ســازماندهی
و طبقهبنــدی کنیــم کــه بازیابــی آنهــا آســان و کارآمــد باشــد ،دامنــه ایــن دســته را شــکل میدهنــد .ماننــد
مدیریــت اطالعــات چندرســانهای ،مدیریــت اطالعــات شــخصی و کتابخانــه دیجیتالــی شــخصی ،مدیریــت
دانــش در ســازمانهای مجــازی ،ســازمان و مدیریــت محتــوا ،مدیریــت کیفیــت اطالعــات ،مــدل کس ـبوکار
مدیریــت دانــش ،همگرایــی مدیریــت دانــش و نظــام یادگیــری ،مدیریــت حقــوق دیجیتالــی ،مدیریــت محتــوا
مبتنــی بــر ابــر ،مدیریــت دادههــای علمــی ،هستیشناس ـیها و نظامهــای ســازماندهی دانــش ،معناشناســی،
اصطالحنامــه ،وب  ،2وب  3و مدلهــای منایهســازی.

حفاظت دیجیتالی

حفاظــت دیجیتالــی بهمعنــای نگهــداری از اطالعــات و منابــع اطالعاتــی اســت بهگون ـهای کــه در طــول زمــان
آســیب نبیننــد و در آینــده قابــل اســتفاده باشــند .حفاظــت دیجیتالــی اصــول اساســی راهانــدازی هــر کتابخانــه
دیجیتالــی بهشــار میآیــد .جوانــب ســازمانی حفاظــت دیجیتالــی ،سیســتمها و الگوریتمهــا ،مدلهــای
حفاظــت از داده ،آرشــیو وب و حفاظــت ،حفاظــت درازمــدت اطالعــات در کتابخانههــای دیجیتالــی،
اســتانداردهای حفاظــت ،انتقــال اطالعــات و بهروزرســانی شــکل منابــع اطالعاتــی و مســائل امنیتــی.

اقتصاد
کتابخانههای
دیجیتالی

اقتصــاد حــوزهای اســت کــه بــر تولیــد ،توزیــع و مــرف همــه کاالهــا و خدمــات ازجملــه کاالهــا و خدمــات
اطالعاتــی نظــارت دارد .همزمــان بــا ایــن نظــارت ،جوانــب مالــی ایــن کتابخانههــا نیــز بایــد بهگونــهای
مدیریــت شــود کــه کتابخانــه دیجیتالــی رسپــا مبانــد .مدلهــای اقتصــادی ،مدلهــای کس ـبوکار ،بازاریابــی
خدمــات و درآمدزایــی ،قیمتگــذاری اطالعــات و خدمــات ،هزینــه ـ ســودمندی در کتابخانههــای دیجیتالــی
و زیســتپذیری اقتصــادی از مســائلی هســتند کــه در اقتصــاد کتابخانههــای دیجیتالــی مــورد توجــه قــرار
میگیرنــد.

معماری و زیرساخت کتابخانههای دیجیتالی مثل گذشته از مباحث و چالشهای
کتابخانه دیجیتالی بهشمار میآید ،با این تفاوت که فضای سایبر و تلفنهای همراه موجب
ایجاد گفتمان تازهای در این حوزه شده است .بحث امنیت و حریم خصوصی از موارد
جدیدی است که به این دسته افزوده شده است و در فضای برخط بسیار شکننده بهنظر
میرسد و در طراحیها باید مورد توجه قرار گیرد .در محور محتوا ،این پردازش محتوا،
دادهکاوی و مصورسازی و محتواهای چندرسانهای موضوع کنفرانسهای بسیاری در حوزه
کتابخانههای دیجیتالی بوده است .با این حال ،بیشتر موضوعهایی که در گذشته در این دسته
مطرح بوده هنوز چالشبرانگیز است و پژوهشگران بهدنبال راهکارهایی برای پاسخ به این
چالشهاهستند.
در زمینه مدیریت اطالعات و دانش نیز آنچنان که یافتهها نشان میدهد ،توجه بیشتر
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پژوهشگران به وب  ،2وب  3و هستیشناسیها گرایش دارد .افزون بر این ،وب معنایی نیز
وارد نوشتههای این حوزه شده و بهنظر میرسد سازماندهی و بازیابی اطالعات را با تغییرهای
بنیادین مواجه کند.
اگر به مقایسه یافتههای این پژوهش با گذشته کتابخانههای دیجیتالی بپردازیم ،محورهایی
چون تعاملپذیری و استانداردها در پژوهشهای اخیر توجه کمتری نسبت به گذشته به
خود جلب کردهاند .بر این پایه ،میتوان نتیجه گرفت که چالشهای این حوزه تا حدودی
پاسخ داده شده است .افزون بر این ،مسائل حقوقی و سازمانی هم دیگر بهقوت گذشته در
محورهای کنفرانسها مطرح نیستند ،با این حال ،هنوز چالشهایی در این زمینهها وجود دارد.
از سوی دیگر ،چالشهای تازهای در این زمینه سر برآوردهاند :خدمات ،حفاظت دیجیتالی و
اقتصاد کتابخانههای دیجیتالی از محورهای کلیدی هستند که در پژوهشهای اخیر مورد توجه
قرار گرفتهاند و بهنظر میرسد فصل تازهای برای کتابخانههای دیجیتالی رقم زدهاند .اگرچه
این موضوعها پیشتر نیز مورد توجه بودند ،اما شمار بسیار چالشها در این زمینهها موجب
شده تا بهعنوان دسته جدیدی مطرح شود.
توپنجه
بااینهمه،بهنظرمیرسددستههایکاربرانوفرادادههنوزباهمانچالشهاییدس 
نرم میکند که پیشتر مطرح بود .این نکته میتواند بهدلیل ضرورت بهروزرسانیهای مداوم
در این حوزهها باشد .بهطور مثال ،موضوعی مانند رفتار اطالعیابی و الگوی رفتاری کاربران،
بهعنوان ذینفعان کلیدی کتابخانههای دیجیتالی ،همیشه دغدغه کلیدی بهشمار میآید .زیرا با
تغییر بافت ،این رفتارها و الگوها نیز ممکن است دچار تغییراتی شوند .از اینرو ،بهطور مداوم
نیازمند پژوهش در این زمینه هستیم.
نوشتههای باال نشان میدهد حوزه کتابخانههای دیجیتالی ،بهدلیل پیوندی که با فناوری
اطالعات و ارتباطات دارد ،حوزهای در حال تغییر است .این تغییرات گاهی انقالبی هستند
و گاهی به مرور زمان رخ میدهند .بهطور مثال ،شبکههای اجتماعی که از سال  2005به بعد
مطرح شدند ،تأثیر بسیاری روی خدمات و کاربران کتابخانههای دیجیتالی گذاشتند .اکنون
پرسش این است با روند تغییراتی که شاهدش هستیم ،مسیر پژوهش کتابخانههای دیجیتالی
چه سمتوسویی را دنبال خواهد کرد؟ در بخش بعدی مقاله این پرسش در کانون توجه
قرار گرفته است.
• آینده پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی
در این بخش از روش "خیالپردازی علمی" در پژوهشهای آیندهنگاری استفاده شده است.
در خیالپردازیهای صورتگرفته مبنا توجه به گذشته و روند پژوهشها تاکنون در حوزه
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کتابخانه دیجیتالی و روند توسعه فناوریهای مرتبط بوده است .سعی شد که تا حد امکان
مطابق با واقعیت و یا نزدیک به واقعیت باشد .آینده ترسیمشده در این بخش ،آینده محتمل
است که دامنه پوشش آن بین پنج تا  50سال است .به بیانی دیگر در ترسیم آینده ،افق بین
پنج تا  50سال پیشبینی شده است .از طرفی نیز محورهای کنفرانسهای بینالمللی در این
پژوهش مبنا قرار گرفته است .در حقیقت ،محورهای کنفرانسها خود یکی از متغیرهایی
است که مسیرهای نو و پیش رو را در موارد کثیری مبنای برگزاری خود در نظر میگیرد.
بنابراین ،محورهای تحلیلشده در بخش پیشین خود گویای چالشها و مسائل مهم پیشرو
و نشانگر آینده ممکن مطالعات در این حوزه است.
جدول  .4آینده محتمل پژوهشها در حوزه کتابخانه دیجیتالی
دستهها

رشح دستهها

معامری و زیرساخت

بهرهگیــری از رایانــش ابــری 1در هــر ســه ســطح  ،Iaas, Saas, Paasبهرهگیــری
از اپلیکیشــنهای کاربــردی و اســتاندارد ،یکپارچگــی کتابخانههــا و
کتابخانههــای مجــازی ابــری

محتوا

تأکیــد ویــژه بــر منابــع چندرســانهای ،واقعیــت مجــازی 2و بهرهگیــری از منابــع
اطالعاتــی چندبُعــدی ،تأکیــد ویــژه بــر ارائــه بســتههای اطالعاتــی بهجــای
منابــع اطالعاتــی

فراداده

فرادادههــای معنایــی ،3دادههــای پیونــدی ،4فرادادههــای کاربــردی،
فرادادههــای اســتاندارد و قابــل تعامــل بــا ســامانههای غیرکتابخانــهای

کاربران

بهرهگیــری از ابزارهــای هوشــمند هم ـراه در اســتفاده از کتابخانههــا ،تغییــر
ذائقــه اطالعاتــی و تقاضــای بســتههای اطالعاتــی بهجــای منابــع اطالعاتــی

خدمات

خدمــات نویــن مبتنــی بــر رســانههای اطالعاتــی جدیــد ،خدمــات مبتنــی بــر
دادههــای معنایــی ،خدمــات مبتنــی بــر بســتههای اطالعاتــی

بهرهگیــری از شــبکههای اجتامعــی و مدیریــت دانــش کاربــران ،حقــوق
مدیریت اطالعات و دانش مؤلــف در رســانههای اطالعاتــی نویــن ،مدیریــت یکپارچــه اطالعــات،
6
مدیریــت دادههــای بــزرگ 5و بهرهگیــری از دادههــای هوشــمند
1. Cloud computing
2. Virtual reality
3. Semantic metadata
4. Linked data
5. Big data
6. Smart data
7. Digital business models
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حفاظت دیجیتالی

اســتانداردهای حفاظــت مبتنــی بــر رایانــش ابــری ،بهرهگیــری از روشهــای
نویــن در بهروزرســانی فرمتهــای اطالعاتــی ،شناســایی و رفــع ماشــینی
خطاهــای فنــی در محتواهــا

اقتصاد کتابخانههای
دیجیتالی

بهرهگیــری از مدلهــای کســب و کار دیجیتــال ،7وابســتگی بــه بودجههــای
عمومــی و دولتــی و تــاش بــر ارائــه خدمــات غیرانتفاعــی
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با توجه به گسترش معماری مبتنی بر رایانش ابری و پذیرش عام آن و نیز کوشش
در پاسخ به چالشهای آن در حوزههای گوناگون حقوقی ،حفاظتی ،اقتصادی و فنی آن،
بهرهگیری از این معماری در حال افزایش است .کتابخانههای دیجیتالی نیز بهتدریج وارد این
حوزه خواهند شد و از آن در سطح گستردهای استفاده خواهد شد .استفاده از رایانش ابری
در کتابخانههای دیجیتالی مزایای گستردهای نصیب کتابخانههای دیجیتالی خواهد کرد مانند:
افزایش کاربردپذیری ،کاهش هزینهها ،افزایش اثربخشی و سودمندی .همین امر باعث خواهد
بوکار کتابخانههای دیجیتالی نیز دچار تحول گسترده شود و مدلهای
شد تا مدلهای کس 
جدیدی ارائه و استفاده شود تا پاسخگوی شرایط جدید باشد.
امروزه ،کاربران تمایل دارند اطالعات موجود در منابع اطالعاتی گوناگون در راستای
نیاز اطالعاتی خود در زمان کم دسترسی داشته باشند .در عمل نیز شاهد هستیم که برای
رفع یک نیاز اطالعاتی باید از منابع اطالعاتی گوناگون بهره برد .از اینرو ،الزم است تا
بازیابی اطالعات جایگزین بازیابی منابع اطالعاتی در کتابخانههای دیجیتالی شود و بستههای
اطالعاتی متناسب با رفع نیاز اطالعاتی در اختیار کاربران قرار گیرد .بهطور مثال ،امروز در
استفاده از "گوگلمپ" 1عالوه بر مکانیابی محل مورد نظر ،نحوه رسیدن به آن مکان و
سایر نیازهای مرتبط با آن در اختیار کاربر قرار میگیرد .از اینرو ،فرد کمتر به اطالعات
دیگری نیاز خواهد داشت که چنین خدمتی در اختیار او قرار نمیدهد .از سوی دیگر،
ساختار محتواهای اطالعاتی در حال تغییر است .دیگر محدود بودن به محتواهای متنی
بهعلت محدودیت در بهرهگیری از فناوری نمیتواند مانع از پاسخگویی با استفاده از منابع
چندرسانهای شود .بهعالوه ،همانگونه که گفته شد پاسخگویی به نیاز اطالعاتی کاربران به
یک یا چند منبع و یک نوع محتوا محدود نمیشود .همچنین ،بهرهگیری از فنون پیشرفته در
محتواهای چندرسانهای مانند استفاده از تصاویر و ویدئوهای چندبُعدی برای رفع نیازهای
اطالعاتی کاربران کتابخانههای دیجیتالی دور از انتظار نیست .بهرهگیری از معماری مبتنی بر
رایانش ابری امکانی را فراهم خواهد ساخت تا با یکپارچگی و تعامل ابرهای گوناگون شاهد
تولید دادههای بزرگ باشیم .مدیریت این حجم دادههای بزرگ و تحلیل آنها باعث خواهد
شد تا امکان ارائه خدمات نوینی براساس آنها فراهم شود و دادههای هوشمند برای رفع
نیازهای اطالعاتی کاربران تولید و ارائه شود.
از دیدگاه فرادادهها با رفع موانع موجود در ایجاد دادههای پیوندی و استفاده از
فرادادههای معنایی بهتدریج شاهد کتابخانههای دیجیتالی خواهیم بود که بازیابی معنایی را با
سهولت بیشتر و با بهرهگیری از بازنمایی گرافیکی ارائه خواهند داد .در این راستا ،بهرهگیری
از هستانشناسیها و چهارچوبهایی مانند اف.آر.بی.آر 2.با رفع موانع موجود ،عمومیت

1. Google map
2. FRBR
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بیشتری مییابد .از طرفی نیز کتابخانههای دیجیتالی و دیگر سامانههای اطالعاتی باید با
سامانههای نامتجانس تعامل بیشتری در راستای ارائه بستههای اطالعاتی داشتهباشند .بنابراین،
ضروری است از فرادادههایی استفاده شود که کمترین پیچیدگی را داشته باشند و به سایر
فرادادهها در سامانههای دیگر ترجمه شوند و به شکل دادههای هوشمند برای رفع نیاز
اطالعاتی کاربران ارائه شوند.
عمومیت هرچه بیشتر در استفاده از ابزارهای هوشمند همراه توسط کاربران باعث شده
تا کتابخانهها هر چه بیشتر تالش کنند تا در این بستر حضور فعالی داشته باشند و بتوانند
بستههای اطالعاتی خود را در این بازار در اختیار کاربران قرار دهند .استفاده از فناوریهای
مرتبط در این حوزه ،مانند ارائه اپلیکیشنهای کتابخانهای ،بستههای اطالعاتی مناسب (مانند
بستههای آموزشی) رواج بیشتری خواهد یافت .ارائه ابزارهای متعدد فناورانه مانند شبکههای
اجتماعی و بهرهگیری عمومی از آنها باعث میشود تا کتابخانهها تالش کنند از این ابزارها در
راستای پاسخگویی به کاربران خود استفاده کنند .بههمین دلیل ،خدمات نوین کتابخانهها نیز
مبتنی بر تغییرات فناورانه و عمومیت آنها خواهد بود.
کاربران یکی از منابع اطالعاتی مهم در کتابخانهها هستند .این موضوع بسیار مورد غفلت
کتابخانهها بوده و دستاندرکاران کتابخانهها همواره برای مدیریت منابع اطالعاتی خود تالش
میکردند و بیتوجهی زیادی به مدیریت دانش داشتند .امروز ،با رواج ابزارهای متعدد در
این زمینه مانند شبکههای اجتماعی کتابخانهها در آینده سعی خواهند کرد تا تمرکز مدیریتی
خود را بهجای مدیریت منابع اطالعاتی بر مدیریت دانش کاربران بگذارند و بهره بیشتری از
این منابع دانشی در راستای ارائه خدمات اطالعاتی به کاربران دارای نیاز اطالعاتی خواهند
برد .با توجه به تغییر ماهیت خدمات ،محتواها و مدیریت آنها نیاز به قوانین و حقوق مرتبط
با ماهیت جدید دادهها احساس خواهد شد .در این راستا قوانین جدیدی برای رفع مسائل
ارائه خواهد شد تا مسائل موجود در این زمینه را بتوان مدیریت کرد .مدیریت این حجم
بزرگ از دادهها ،اطالعات و دانش بدون ایجاد زیرساختهای الزم مانند نظامهای شناساگر
2
دیجیتالی1امکانپذیرنخواهدبود.
1. Digital Object Identifier
)(DOI

 .2در این بخش سعی شده تا محتوای
دستهبندی و ارائهشده در جدول در
قالب سناریوهای کاربردی و قابل
فهم ارائه شوند .لذا در توصیف
جدول  4محدود به دستهبندی
لحاظ شده در آن نبودیم.
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نتیجهگیری

بررسی روند پژوهشها در حوزه کتابخانههای دیجیتالی که طی سالهای  2011تا 2016
با شش کنفرانس در  28نوبت در سطح بینالمللی انجام شد ،نشان میدهد که محورهای
پژوهشی به مرور زمان تغییر کرده است .با وجود این برخی مسائل مطرح در گذشته ،هنوز
جزء چالشها و مسائل این حوزه است .با گذشت زمان و تحلیل محورهای کنفرانسهای
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بینالمللی ،با وجود کارآمدی دستهبندی مبتنی بر هشت محور مطرح در مقاله شیری
(معماری و زیرساخت ،محتوا ،فراداده ،کاربران ،خدمات ،مدیریت اطالعات و دانش و اقتصاد
کتابخانههای دیجیتالی) اصالحات اندکی در ساماندهی پژوهشهای کتابخانههای دیجیتالی
ضروری بهنظر میرسد.
تحلیل محورهای کنفرانسها نشان میدهد که مسائل متعددی در هر هشت محور
اصلی امروزه دغدغه پژوهشگران و سردمداران این حوزه است و با وجود تغییر در ضرورت
بعضی از این حوزهها با گذر زمان همچنان پیوند شدیدی بین این مسائل با پیشرفت و کاربرد
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی وجود دارد .بدیهی است کتابخانههای دیجیتالی بهعنوان
پدیدهای زاده فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به تغییر و تحوالت این فناوریها وابسته است.
مسیر رشد و توسعه فناوریها و کتابخانههای دیجیتالی نشان میدهد که در آینده با تثبیت
فناوریهای نوین و عمومیت یافتن آنها کتابخانههای دیجیتالی ازجمله حوزههایی است که
نیازمند بهرهگیری سریع و گسترده از این فناوریها خواهد بود .با توجه به تنوع و سرعت در
توسعه و کاربرد فناوریها ضروری است تا کتابخانههای دیجیتالی چابک و چاالک باشند تا
بتوانند از آنها در راستای اهداف خود بهره ببرند .چاالکی و چابکی باید در تمام عرصههای
فعالیت کتابخانهها از فرادادهها گرفته تا نرمافزارها ،زیرساختها و نیروی انسانی لحاظ شود
و مورد توجه جدی قرار گیرد.
بهرهگیری از زیرساختها و معماریهای نوین توسط کتابخانههای دیجیتالی مانند
رایانش ابری و نظامهای شناساگر دیجیتالی و نیز توجه جدی به نیازهای اطالعاتی کاربران
و ویژگیها و رفتارهای اطالعاتی آنها در ارائه خدمات کارآمد و مؤثر توسط این کتابخانهها
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود .مطالعه دقیقتر در این زمینه ضروری است تا
با توجه به سایر منابع منتشرشده و ادبیات خاکستری (مانند پایاننامهها) و دیگر مستندات
صورت گیرد .مقایسه نتایج این پژوهشها میتواند بسیاری از مسائل در روند توسعه
کتابخانههای دیجیتالی از گذشته تا آینده را روشن کند.
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