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كتابخانههایدیجیتالی
قاسم آزادی احمدآبادی

چڪیده
هدف :این تحقیق روشها و شاخصهای مطرح شده برای ارزیابی
کتابخانههایدیجیتالیرامعرفیمیکند.
روش /رویکرد پژوهش :بررسی و تحلیل متون منترش شده.
یافتهها :رویكـردهای متفـاوت برای ارزیابـی كتابخـانه دیجیتـالی
پیشنهاد شده است .شاخـصها و معیارهایی نظیر كاربردپذیری،
در دسرتس بودن ،قابلیت نگهـداری ،اعتبار ،صحت ،تناسب ،قابلیت
ادبیات مشرتك بوده است .از میان
جستوجو و سودمندی در
ِ
معیارهایارزبابیكتابخانههایسنّتی،تعاملانسان-رایانه،عملكرد
نظام بازیابی اطالعات ،و فناوریهای دیجیتالی اقتباس شده است.
نتیجهگیری :تولیدات همتألیفی در دانشگاه صنعتیرشیف در حال
افزایش است و همکاری در نویسندگی در این دانشگاه از سطح قابل
قبولیبرخورداراست.ییشرتینهمکاریهادرحوزههایعلومپایه،در
رشتههای شیمی ،فیزیک و ریاضیات ،و در حوزه فنی و مهندسی ،و
دررشتهعمرانمهندسینفتاست.

ڪلیدواژهها
کتابخانههای دیجیتالی ،الگوهای ارزیابی ،شاخصهای ارزیابی
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1

دریافت 1387/8/26 :پذیرش1387/12/17:

مقدمه

ظهور كتابخـانههاي ديجيتـالي نياز به ارزيابـي آنها را بهوجود آورده است .ارزيابـي فعاليتي
پژوهشي است كه جنبه عملي و نظري دارد .کتابخانههاي ديجيتالی سيستمهاي پيچيدهاي
هستند كه از ابعاد گوناگون ميتوان به آنها نگاه كرد .روشها و معيارهاي ارزيابي کتابخانههاي
ديجيتالي باتوجه به اينکه چگونه بهعنوان سازمان ،سيستمهاي اطالعاتي ،فناوريهاي جديد،
مجموعهها يا خدمات جديد درنظر گرفته شوند متفاوت است .کتابخانه ديجيتالي نوع خاصي
از سيستم اطالعاتي است كه شامل مجموعهاي از اجزاء از قبيل يک يا چند مجموعه،
سيستم کامپيوتري ارائهدهنده خدمات مختلف درمورد مجموعه (ساختار فني) ،افراد و محيط
(يا کاربرد) ميباشد .نقطه شروع طراحـي کتابخانه ديجيتالي ،کاربـران و نيازهاي آنهاست.
کاربر نيازهاي اصلي حوزه و محتواي مجموعهها را تعيين ميکند و ماهيت مجموعهها
محدوده فناوريهاي مورد نياز را از قبل تعيين خواهد کرد .جذابيت مجموعهها و سهولت
کاربرد فناوريها توسط گروه کاربران ،کاربرد کتابخانه ديجيتالي را تعيين ميکند (فار،2007 ،2
ص  .)28-24پيشرفتهاي فناورانه در حوزههايي نظير جستوجو و بازيابي اطالعات،
ذخيرهسازي اطالعات ،رابطهاي کاربري ،ارتباطات از راه دور ،همچنين افزايش اعتبار
مجموعههاي چندرسانهاي ارائه خدمات بهتر به گروههاي کاربر را ممکن ميسازد .اگرچه
کتابخانههاي ديجيتالي در سالهاي اخير توسعه پيدا کردهاند ،کاربران زيادي با آنها آشنايي

.1کارشناسارشدعلماطالعات
و دانششناسیشورایعالیانقالبفرهنگی
azadi_gh@yahoo.com
2. Fuhr
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3. Saracevic & Kantor
4. Covi
5. Borgman
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داشته و انتظار خدمات بهتر و کاربردي از آنها دارند .بنابراين اهميت کيفيت محتوا و خدمات
بيش از گذشته است .براي بهبود کيفيت به تعريف کيفيت ،معيارها و روشهاي مناسب براي
ارزيابي نياز است .در اين مقاله سعي بر آن است كه روشها و الگوهاي موجود در ارزيابي
کتابخانه ديجيتالي شناسايي و معرفي شوند.
ماركيونيني ،پاليزنت و كملودي تأكيد كردهاند كه همه تالشها براي طراحي ،اجرا و
ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي بايد مبتني بر نيازهاي اطالعاتي ،ويژگيها و شرايط افرادي باشد
كهازكتابخانههايديجيتالياستفادهميكنند(ماركيونيني،پاليزنتوكملودي،1998،ص-535
.)536مرورمعيارهايارزيابيكتابخانههايديجيتاليتوسطلنكستر()1993وخدماتكتابخانه
و اطالع رساني توسط ساراسويك و كانتور ،)1997( 3ساراسويك ( )2000و ساراسويك و
كوي )2000( 4متغيرهاي مفصلي از ارزيابي مرتبط با كتابخانههاي سنتّي در مورد مجموعه كه
شامل هدف ،دامنه صالحيت ،پوشش ،انتشار ،مخاطب ،هزينه ،شكل ،رفتار و حفاظت؛ در
مورد اطالعات شامل صحت ،تناسب ،پيوندها ،نگهداري ،منحصربهفرد بودن ،قابليت مقايسه،
نمايش و ارائه؛ و در مورد كاربرد ،دسترسپذيري ،قابليت دستيابي ،قابليت جستوجو و كاربرد
و استانداردهاست (لنكستر1993،؛ ساراسويك و كانتور ،1997 ،ص 559-547؛ ساراسويک،
 ،2000ص 356-352؛ ساراسويک و کوي ،2000،ص  .)343-341ساراسويك و كوي
( )2003عنوان كردهاند كه ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي كار پيچيدهاي است و از نظر مفهومي
و واقعگرايانه بودن در حال تغيير است .بورگمن 5و ديگران ( ،2001ص  )394-390عالوه
بر اين مطـرح كردهاند كه پيچيدگي فني ،تنوع محتوا ،كاربرد ،استفادهكنندگان و عدم وجود
روشهاي ارزيابي باعث مشكلتر شدن اين كار میشود .كاملترين و جديدترين پژوهشي
كه در زمينه معرفي روشها و معيارهاي ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي انجام شده توسط
رابرت فاهر بوده است .اين مطالعه به توصيف وضعيت موجود ارزيابي کتابخانه ديجيتالي
ميپردازد و چارچوب جديدي براي ارزيابي کتابخانههاي ديجيتالي و نيز براي ثبت ،شرح و
تجزيه و تحليل زمينههاي پژوهشي مرتبط پيشنهاد ميکند .اين چارچوب روشي براي ردهبندي
رويههاي جديد ارزيابي است .هدف اين چارچوب ارائه مجموعهاي از رهنمودهاي روزآمد و
قابل انعطاف براي ارزيابي کتابخانه ديجيتالي است (فار ،2007 ،ص .)34-22
در ايران نيز در مورد كتابخانههاي ديجيتالي و الكترونيكي تحقيقات زيادي به چشم
ميخورد ،اما اينكه پژوهشي صرف ًا به معيارها و شاخصهاي ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي
پرداخته باشد فقط يك مورد يافت شد .شاخصهاي معرفي شده در اين تحقيق عبارتند از:
كاربران و كاربردها كه شامل كاربر ،پوشش موضوعي ،جستوجوي اطالعات و هدف؛
مجموعه ،شامل توصيف محتوا ،كيفيت و قابليت اطمينان ،كنترل و دستيابي؛ فناوري،
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شامل فناوري مرتبط با كاربر ،دستيابي به اطالعات ،ساختار سيستم و فرمت منابع است
(نوروزي ،1383،ص .)89-76

پیشنیازهایارزیابی

در ارزيابي کتابخانه ديجيتالي توجه به موارد زير ضروري است:
تها :زيرساختها به گزينههاي تحت ارزيابي اشاره دارد :چه چيزي
 .1زیرساخ 
ارزيابي میشود؟ دو زيرساخت کلي و متمايز بهعنوان موضوع ارزيابي درنظر گرفته میشود:
الف) کتابخانه ديجيتالي به عنوان يک شئ (موجوديت) ،ب) يک فرآيند ويژه که به کتابخانه
ديجيتالي مربوط میشود.
تها :شامل ارزيابي کتابخانه ديجيتالي که بهطور ويژه در پروژههاي تحقيق
الف) موجودی 
و توسعه ( )R&Dبهوجود آمدهاند ،ارزيابي بعضي از جنبههاي کارکردي کتابخانه ديجيتالي و
ارزيابيکتابخانه ديجيتالي چندگانه.
ب) فرآیندها :شامل ارزيابي قابليتهاي جستوجو و ارزيابي ابزارها و خدمات.
 .2رشایط :شرايط ،چارچوب کلي ارزيابي را تشکيل ميدهد و شامل روش ،جهتگيري،
سطح و اهداف است .کتابخانههاي ديجيتالي سيستمهاي پيچيده اجتماعي ،سازماني و فني
هستند و هيچ ارزيابي نميتواند بهراحتي همه اين جنبهها را مورد توجه قرار دهد .بنابراين
رويکردهاي مختلف باتوجه به اهداف متفاوت ارزيابي مورد استفاده قرار ميگيرد .رويکردهاي
مختلفي که ممکن است در اين رابطه مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از:
•رویکردمتمرکز برشخص :ارزيابي رفتار باتوجه به نيازهاي اطالعاتي نظير رفتار اطالعيابي،
بررسي ،جستوجو براي انجام وظايف ،ارزيابي ازپيش تعيينشده يا مشاهده در محيطهاي
طبيعي.
• رویکرد متمرکز بر کاربردپذیری :ارزيابي ويژگيهاي مختلف توسط کاربران .اين رويکرد
پلي بين رويکردهاي متمرکز بر فرد و سيستم است.
• رویکرد مردمشناختی :شامل ارزيابي دستاندرکاران يا گروههاي مختلف و فرهنگ آنها
در ارتباط با يک کتابخانه ديجيتالي مشخص است.
• رویکردجامعهشناختی :ارزيابي کنشها و گروههاي کاربر در محيط اجتماعي کتابخانه
ديجيتالي.
• رویکرد اقتصادی :ارزيابي هزينهها ،سودها ،ارزشها و تأثيرات اقتصادي.
 .3معیارها :معيارها به استانداردهاي انتخاب شده براي قضاوت اشاره دارد .اهميت
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معيار براي ارزيابي بديهي است ،زيرا هيچ ارزيابي بدون وجود معيار اتفاق نميافتد .معيارهايي
که اغلب در ارزيابيای کتابخانه ديجيتالي مورد استفاده قرار ميگيرند ،عبارتند از:
الف) کاربردپذیری :کاربردپذيري در ارزيابي کتابخانه ديجيتالي بهطور گسترده مورد
استفاده قرار ميگيرد ،اما هيچ تعريف مشخصي که شرايط کتابخانه ديجيتالي را پوشش دهد
وجود ندارد .معيارهاي کاربردپذيري عبارت است از:
• محتوا شامل :دردسترس بودن؛ وضوح؛ پيچيدگي (سازمان ،ساختار)؛ آموزندگي؛
کفايت؛ پوشش ،همپوشاني؛ کيفيت ،صحت؛ اعتبار ،قابليت اعتماد؛ دقت.

• فرآیند -انجام وظایفی نظیرجستجو ،مرور ،رهیابی ،یافنت ،ارزیابی و دریافت منبع شامل:

قابليت يادگيري؛ تالش /زمان؛ آسان بودن کاربرد ،سهولت؛ پشتيباني؛ اتمام (رسيدن به هدف)؛
مشکل تفسير؛ اطمينان از نتايج؛ درصد خطا؛ قالب؛ جذابيت؛ حفظ نتايج؛ انسجام؛ نمايش
برچسبها؛ قابليت ارتباط پيغامها.
• ارزیابی کلی شامل :رضايت؛ موفقيت؛ ربط ،مفيد بودن نتايج؛ ارزش ،تأثير؛ کيفيت
تجربه؛ موانع؛ اولويتها؛ يادگيري.
ب) ویژگی سیستمها :از آنجا که کتابخانههاي ديجيتالي داراي سيستمهاي مختلفي
هستند ،بسياري از معيارهاي ارزيابي سيستمهاي سنتّي در آن استفاده میشود .بعضي از آنها
به عملکرد تکنولوژي و بعضي به عملکرد فرآيندها يا الگوريتمهاي مورد استفاده مربوط
ميشوند.
• عملکرد فناوری شامل :زمان پاسخگويي؛ زمان پردازش ،سرعت؛ ظرفيت ،بارگيري
• عملکرد فرآیند /الگوریتم شامل :ربط؛ طبقهبندي؛ کاربردپذيري؛ انعطافپذيري؛ مقايسه
با عملکرد انساني؛ ميزان خطا؛ تصميمات منطقي؛ بهينهسازي؛ طول مسير؛ زمان بازيابي
• سیستم کلی شامل :قابليت حفاظت؛ قابليت سنجش؛ قابليت اشتراک؛ قابليت استفاده؛
هزينهها.
 .4روش :براي ارزيابي کتابخانه ديجيتالي روشهاي مختلفي وجود دارد ،ازجمله:
پيمايش ،شامل پرسشنامه رودررو و پيمايش اينترنتي؛ مصاحبه ساختاريافته؛ گروههاي کانون؛
مشاهده؛ مطالعه موردي؛ تحليل گزارش تراکنش؛ آزمايش؛ تحليل کاربرد؛ تحليل پيشينهها؛
تحليل اسناد ،جلسات و ارتباطات (مردمشناسي)؛ تحليل اقتصادي (ساراسويک ،2000،ص
 361-258و ساراسويک.)2003 ،
کتابخانههاي ديجيتالي سيستمهاي پيچيدهاي هستند ،بنابراين براي ارزيابي آنها به
روشهاي مختلفي نياز است .هر روش تعريف و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد
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و هيچکدام از آنها «بهترين روش» نيستند .ساختارها يا عناصركتابخانههاي ديجيتالي که در
ارزيابي مورد توجهاند عبارتند از:
• مجموعهها و منابع دیجیتال .1:انتخاب ،جمعآوري ،داراييها ،رسانه .2توزيع ،ارتباطات،
پيوندها  .3سازمان ،ساختار ،ذخيرهسازي  .4تفسير ،ارائه ،ابرداده
• دسرتسی .1 :ذهني  .2فيزيکي  .3توزيع  .4رابطها ،تعامل  .5جستوجو ،بازيابي
• خدمات .1 :دسترسپذيـري  .2دامنه خدمـات موجود نظيـر توزيع ،تحـويل  .3امـداد،
ارجاع
• کاربرد ،کاربران ،گروهها
• حفاظت ،امنيت ،پنهانداري ،خطمشيها ،جنبههاي قانوني
• مديريت ،فعاليتها ،کارکنان
• اقتصاد ،هزينه
• همبستگي ،همکاري با ديگر منابع ،کتابخانهها يا خدمات (ساراسويک.)2004 ،
رشایط ارزیابی :که شامل ارزيابي متمرکز بر کاربر و سيستم است.

ارزیابیمتمرکزبرکاربر:

 .1سطح اجتمـاعي :چگونه كتابخـانه ديجيتـالي از نيـازها و درخواسـتها ،نقشها
وفعاليتهاي يک گروه يا جامعه پشتيباني ميکند؟ متغيرهاي بسيار پيچيدهاي در اين سطح
وجود دارد و به علت تفاوت در اهداف گروه يا جامعه ،ارزيابي مشکل خواهد بود؛
 .2سازماني :كتابخانه ديجيتالي چگونه از اهداف و رسالت سازماني يا مؤسسهاي
حمايت ميکند؟ چگونه با ديگر منابع سازماني تلفيق شده است؟ از آنجا كه اين سطح با
اهداف مؤسسهاي و سازماني گره خورده است ،ارزيابي آن مشکل خواهد بود؛
 .3فردي :كتابخانه ديجيتالي چگونه از نيازها ،وظايف اطالعاتي و فعاليتهاي کاربران
حمايت ميکند؟؛ و
 .4رابط :چگونه يک رابط مشخص دستيابي ،جستوجو ،مرور و تعامل با كتابخانه
ديجيتالي را تأمين و پشتيباني ميکند؟ سؤاالت ممكن است از سوي کاربر يا سيستم يا هر
دو پاسخ داده شود.

ارزیابیمتمرکزبرسیستم:

 .1مهندسي :نرمافزار ،شبکهها و پيکربندي مربوط چگونه کار ميکنند؟ اين سؤاالت
اندازهگيريهاي تکرارپذيرتر و راحتتري نسبت به رويکردهاي متمرکز بر سيستم بهوجود
ميآورد؛
 .2پردازش :رويهها ،تکنيکها ،الگوريتمها ،فعاليتها و ...چگونه انجام میشود؟ اين
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موارد اگرچه به علت تفاوت در پيکربندي ،ظرفيت و ديگر متغيرهاي سيستم متفاوتند ،اما
خيلي منظم هستند؛ و
 .3محتوا :مجموعه منابع اطالعاتي چگونه انتخاب ،ارائه و سازماندهي شده و...؟ (بولن
و لوس ،2002 ،6ص .)54-51

مشکالتارزیابیکتابخانههایدیجیتالی

برخي از چالشها و مشكالت اجراي ارزيابي کتابخانههاي ديجيتالي به شرح زير است:
پیچیدگی :کتابخانههاي ديجيتالي بسيار پيچيدهاند و ارزيابي اين سيستمهاي پيچيده بسيار
مشکل است .هنوز روش کاملي براي اين کار پيدا نشده است.
عالقه :هيچ تمايلي براي ارزيابي کتابخانه ديجيتالي وجود ندارد .آنهايي که در مورد
کتابخانه ديجيتالي تحقيق ميکنند عالقهمند به انجام ،اجرا ،و فعاليت در اين حوزهاند و گرايش
كمي به ارزيابي دارند ،بهعالوه زمان براي انجام اين کار را ندارند.
رسمـایهگذاری :بودجـه و سرمـايه کمـي براي ارزيابـي اختصـاص پيدا ميکند .ارزيابـي
وقتگير و هزينـهبر بوده و به تعهـد نياز دارد و بودجههايي که به آن اختصـاص پيدا مـيکند
ناچيز است.
فرهنگ :ارزيابي بخشي از فرهنگ ،تحقيق و فعاليت کتابخانه ديجيتالي بهحساب نميآيد.
عالوه بر آن جوامع مختلف با فرهنگهاي متفاوت با کتابخانه ديجيتالي درگير هستند .اين
مسئله به تفاوتهاي بين فرهنگهاي انساني و فني برميگردد .در اين شرايط ارزيابي معاني
متفاوت براي تشکيالت مختلف پيدا ميکند (ساراسويک و کوي ،2000 ،ص .)347-345

ارزیابیكتابخانههایدیجیتالی

6. Bollen & Luce
7. Streams
8. Structures
9. Spaces
10. Scenarios
11. Societies
12. Goncalves
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درحال حاضر الگوي رسمي و کلي براي كتابخانههاي ديجيتالي ،الگوي  S5است .مطابق اين
الگو ،كتابخانه ديجيتال شامل مخزن ،فهرستهاي ابردادهاي ،خدمات و گروهي از کاربران
است S5 .به جريان 7و ساختار 8براي تشکيل اجزاء ديجيتال ،فضا 9براي توصيف مجموعههاي
ديجيتال و ارتباطات دروني آنها ،خالصه برنامه (سناريو )10براي تعريف اينکه چگونه خدمات
و فعاليت ،موقعيت سيستم را تغيير ميدهد و درنهايت ،جوامع 11براي ارتباط دروني نقشها و
فعاليتها درون جامعه کاربر اشاره دارد .الگوي S5مبتني بر يک فرمولسازي رياضي است و از
آن در بررسيهاي موردي مختلف استفاده میشود .ويژگيهايي نظير دسترسپذيري ،قابليت
حفاظت ،مناسب بودن و نيز كامل بودن با استفاده از اين الگو تعريف شده بهنحوي که بهعنوان
شاخصهاي ارزيابي قابل استفاده هستند (گنسالوز 12و ديگران ،2004 ،ص .)293-291
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Digiqual

پروتکل ارزيابي کتابخانه ديجيتالي معروف به  Digiqualبرپايه تجربه  Digiqualبهوجود آمده
و بزرگترين و مهمترين پروتکل ارزيابي مبتني بر کاربر بوده که در کتابخانههاي سنّتي اجرا
شده است Digiqual .پيمايش مبتني بر وب است که کيفيت خدمات کتابخانه را در سه بُعد:
 .1تأثيرخدمات .2 ،کتابخانه بهعنوان مکان ،و  .3کنترل اطالعات ،اندازهگيري ميکندDigiqual.
مجموعهاي از خدمات ارزيابي براي درک تعامل کاربران با کتابخانههاي ديجيتالي و چگونگي
استفاده از آنها براي خلق دانش جديد است Digiqual .پروتکلي است که براي محيط کتابخانه
ديجيتال مورد استفاده قرارگرفته و اهداف آن عبارت است از:
 .1تعريف ابعاد کيفيت خدمات کتابخانه ديجيتالي از نظر کاربر؛
ي کاربران از کيفيت خدمات کتابخانه
 .2ايجاد ابزاري براي اندازهگيري انتظارات و آگاه 
ديجيتالي؛
 .3تعريف کتابخانه ديجيتالي بهمنظور عموميسازي فعاليتها و توسعه پايگاهها؛
ي کاربران از کيفيت
 .4بهبود يادگيري دانشجو با مديريت صحيح انتظارات و آگاه 
خدمات؛
 .5ايجاد برنامه ارزيابي کيفيت خدمات کتابخانه ديجيتالي بهعنوان بخش جداييناپذير
برنامه ارزيابي کيفيت خدمات کتابخانه در انجمن کتابخانههاي پژوهشي؛ و
 .6نهادينهسازي ارزيابي مداوم محصول و فرآيند در جهت مديريت مثبت و روزآمد
برآيندها (کرايليدو ،گيرچ.)2002 ،13
باتوجه به اينكه اين الگو متأثر از روش  LIBQUALاست جنبههاي مشترك آن در سه بُعد
خالصه شده و تفاوت آنها با هم در بُعد دستيابي به اطالعات و مؤلفه هاي آن است.

الگوی كرایلیدو و دیگران ()2007

در اين الگو ،دو جزء مهم در محيط کتابخانه ديجيتالي وجود دارد ،جزء تعامل سيستم /فرد ،و
جزء فني .محتواي کتابخانه ديجيتالي عمدت ًا منوط به پيشنيازهاي محيط فني است؛ اشتراک
ايجادکنندگان و کاربران تعامل سيستم /فرد در محيط ،کتابخانه ديجيتالي را تشکيل ميدهد.
اين اشتراک ممکن است بهعنوان شبکه اجتماعي کار کند .در اين محيط کيفيت با تعامل بين
محتوا (اطالعات) و جامعه (کاربران) در رابطه دوسويه تعريف شده که اغلب بهعنوان آزمون
يا فرآيند بررسي مطرح است .براي درک اينکه چگونه کاربران به محتوا و اشتراک اقدام
ميکنند ،گروهي از موارد مفهومي که محتوا را مشخص ميکند و شامل :دستيابي ،اطمينان،
دقت و صحت ،دامنه و توالي ،حفظ پيوندهاي فعال و توانايي جستوجو ميباشد ،تدوين

13. Kyrillidou& Giersch
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شده است .کاربران نيز با جستوجو ،اکتفا كردن ،اعتماد کردن به صحت اطالعات ،استفاده
از آنها براي اجراي اهداف خود ،كار ارزيابي را انجام ميدهند (کرايليدو و ديگران.)2007 ،

تعامل سیستم  /فرد
به عنوان شبکه اجتامعی
حفاظت

فنی
آزمايش(بررسی)

ایجادکنندگان/کاربرد

محتوا

انتشار
گريندگان و دهندگان

منودار 1

قابليتجستوجو
قابليتاتکا
قابليتاعتامد

دستيابی
مطمنئبودن
اعتامد/صحت

کاربردپذيری

دامنهوتوالی

اجرای هدف  /مفيدبودن

پيوندهایفعال
قابليتجستوجو

محیطکتابخانهدیجیتالی

از مزاياي اين الگو ميتوان به تعامل بين محتوا و كاربران اشاره كرد كه باعث ايجاد رابطه
دوجانبه شده است .در هر كدام از اين دو جزء ،مسائل ضروري براي ارزيابي به تفكيك ذكر
شده است.

الگوی سه وجهی تعامل

در دومين کارگاه آموزشي ارزيابي كتابخانه ديجيتال در پادوا ،توجه ويژهاي به روابط بين اجزاي
كتابخانه ديجيتال شد .بهطور مثال روابط محتوا -کاربر ،سيستم -کاربر که در نمودار  2نشان
داده شده است .سيستم -محتوا به ويژگيهاي عملکردي مرتبط است (دقت ،بازيابي ،زمان
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پاسخگويي و غيره) و محتوا -کاربر با جنبههاي سودمندي در ارتباط است .اين جفتها روابط و
تعامالت بين اجزا و تعريف ساختار سهمحوري ارزيابيِ كتابخانه ديجيتال (تعامل سهوجهي) را
نشان ميدهند .در اين الگو بخشهاي فرعي زير بهعنوان جنبههاي مختلف ارزيابي وجود دارد:
 .1کاربر :کاربر اولين جزء هر فرآيند تعاملي بوده كه ويژگيهاي آن پيچيده و درحال
تكامل است .مارکيونيني)2000(14دو موضوع را مطرح ميکند که بايد مدّنظر قرار گيرد:
بهمنظور ايجاد مجموعه غني و قابل اعتماد براي تجزيه و تحليل بايد ارزيابي در بلندمدت با
ترکيبي از روشها انجام شود .همچنين هر ارزيابي بايد مجموعهاي از مقياسها و روشهاي
گردآوري دادهها را داشته باشد؛
 .2محتوا :محتوا دليل اصلي تعامل با كتابخانه ديجيتال است .اين عنصر نيازهاي
اطالعاتي کاربر را مورد توجه قرار ميدهد .ارزيابي محتوا بايد با قوانين و استانداردهاي قوي
انجام شود تا دستيابي کاربر به کيفيت باال و همخواني با نيازهاي اطالعاتي را تضمين کند؛ و
.3سیستم :سيستمهايكتابخانهديجيتالعموم ًاشاملمجموعهايازاطالعاتوخدمات
چندرسانهاي ديجيتال است که به ذخيرهسازي ،دستيابي ،بازيابي و تجزيه و تحليل مجموعههاي
اطالعاتي کمک ميکند .هدف نهايي سيستم كتابخانه ديجيتال بايد قادرسازي افراد به دستيابي
به دانش بشري در هر زمان و مکان ،بهصورت کاربرپسند ،بدون محدوديت فاصلهاي ،زباني
و فرهنگي و با استفاده از ابزارهاي متصل به شبکه باشد (مارکيونيني ،2000،ص .)349 -336

منودار 2
عملكرد

الگوی سهوجهی تعامل

محتوا

سيستم

سودمندی

كاربردپذيری
کاربر

از نقاط مثبت اين الگو استفاده از سه عامل دخيل در فرآيند اطالعيابي از محيط كتابخانه
ديجيتال يعني محتوا ،كاربر و سيستم است .با نگاهي به نمودار  ،2وجود تعامل بين اين سه
عامل را ميتوان مشاهده كرد .از تعامل بين سيستم و محتوا نتيجه عملكرد مشخص میشود؛

14 . Marchionini
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15. Kapidakis, Terzis& Jakka
16 . Simple Network Management Protocol
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با ارزيابي كاربر از محتوا ،سودمندي و رضايتبخش بودن كتابخانه تعيين میشود؛ و از تعامل
بين كاربر و سيستم ،كاربردپذيري كتابخانه ديجيتال استنباط ميگردد.
كاپيداكيس ،ترزيس و جاكا )2000( 15يک الگوي معماري مشتري -سرويسدهنده را
براي مديريت عملکرد کتابخانه ديجيتال بهوجود آوردهاند .اين الگو بر پايه ايدهاي از مديريت
عملکرد مبتني بر پروتكل مديريت ساده شبكه ( 16)SNMPدر شبکهها و سيستمهاي توزيعي
شكل گرفته است .اين افراد مکانيسمهايي براي اندازهگيري تأخيرها در اجزاء مختلف ،سيستم
کتابخانه ديجيتال را بهوجود آوردهاند .آنها معماري کنترل عملکرد را به پنج عنصر اصلي شامل
موارد ذيل تقسيم کردهاند:
• پارامرتهای عملکردی :آنها پارامترهاي عملکردي (واحد و اجزاء مختلف نرمافزاري)
را براي وظايف مختلف سرويسدهنده در هنگام پاسخگويي به درخواست کاربر تعريف
کردهاند.
• سیستم اندازهگیری :آنها پارامترهاي عملکردي را با براي اندازهگيري متغيرهاي هر
درخواست بهوجود آوردهاند.
• پروتکل :آنها پروتکلي براي بازيابي پارامترهاي عملکردي تعريف کردند .پارامترها با
يک فرآيند که متغيرها و ارزشها را به پايگاه داده ارجاع ميداد ،مديريت ميشد.
• ابزارهای اختصاصیسازی :آنها ابزارهايي را براي اختصاصيسازي پارامترهاي عملکردي
در طي فعاليت سيستم کتابخانه ديجيتال مورد استفاده قرار دادند.
• پیغامرسانی :آنها پروتکل کتابخانه ديجيتال را به منظور بازيابي و گزارش پارامترهاي
عملکردي در هنگام جست وجو ايجاد کردند .آنها يک پروتکل پيغام ساده را براي کنترل و
اصالح سرويسدهنده بهوجود آوردند.
فقط اولين و آخرين جزء بايد بهطور جداگانه براي هر سيستم اجرا و طراحي شود،
ساير موارد براي همه سيستمهاي کتابخانه ديجيتال قابل استفاده هستند .متغير عملکرد با هر
يك از وظايف (يا کارکردها) در ارتباط است .در معماري اين الگو ،کنتر ِل عملکرد ميتواند
پيوندهاي بسياري را براي بازيابي پارامترهاي عملکردي سيستم کتابخانه ديجيتال ايجاد كند.
براي اين منظور دو رابط جداگانه درنظرگرفته شده است :يکي از آنها تقاضاهاي غيرمستقيم
براي کنترل عملکرد ،و ديگري درخواستهاي مستقيم است که در نمودار  3ديده میشود
(كاپيداكيس ،ترزيس و جاكا ،2000،ص .)29-24
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پارامرتها
کنرتل عملکرد

پرسش  /پاسخ
کتابخانه ديجيتال

كاربر

مدیر

منودار 3
الگوی معماری مشتری-
سرویسدهنده

در تشريح اين الگو ميتوان گفت كه در مرحله اول كاربر با ارائه پرسش و دريافت پاسخ،
رابطه متقابل با كتابخانه ديجيتال برقرار ميكند .كتابخانه با استفاده از پارامترهاي مرتبط با ارزيابي
عملكرد ،مورد بررسي قرار ميگيرد .در اين الگو درخواست مستقيم براي ارزيابي از سوي كاربر
و تقاضاي غيرمستقيم از سوي مدير مطرح میشود.
سانداسکاي )2002(17چارچوبي براي ارزيابي کاربردپذيري و اثربخشي انواع مختلف
کتابخانههاي ديجيتال ارائه کرده است .اين چارچوب شامل  6گروه ويژگي مخاطب ،مؤسسه،
دستيابي ،محتوا ،خدمات ،طراحي و توسعه است و هرگروه ،تعدادي ويژگي را شامل میشود.
اين ساختار امکان تفکر انعطافپذير و کامل در مورد کتابخانه ديجيتال را ايجاد کرده و به مقايسه
ويژگيهاي آن کمک ميکند .اين شش گروه و زيرمجموعههاي آن عبارتند از:
 .1مخاطب :ويژگيهاي مخاطبان يک کتابخانه ديجيتال خاص شامل :محدوده ،انسجام
و حجم؛
 .2مؤسسه :کتابخانه ،دانشگاه ،شرکت يا ديگر نهادهايي که ايجاد کننده کتابخانه ديجيتال
هستند و شامل :اداره و کنترل ،نوع :مؤسس ه حمايتکننده (عمومي يا خصوصي) ،الگوي
اقتصادي و هدف؛
 .3دستیابی :چه کسي و تحت چه شرايطي ميتواند از کتابخانه ديجيتال استفاده کند؟
امکاناتي که براي دستيابي به محتوا درنظرگرفته میشود چيست؟ مسائلي نظير الگوي
پرداخت ،رؤيتپذيري ،دوام و انسجام؛
 .4محتوا :اطالعاتي که در کتابخانه ديجيتال موجود است ،شامل :دامنه ،هماهنگي با
نيازهاي مخاطب ،انسجام ،سازمان ،محتواي ديجيتال شده ،منبعيابي ،محدوديت و تخصص؛
 .5خدمات :ماهيت تعامل (تحليلي ،مشارکتي يا ارجاعي) و قابليتهاي مبتني بر فرد يا

17. Sandusky
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فناوري که مجموعهها را به استفادهکنندگان ،و افراد را به يکديگر متصل ميکند؛ و
 .6طراحی و توسعه :فرآيند ايجاد و حفاظت از کتابخانه ديجيتال ،شامل :روش طراحي،
چرخه طراحي و همفکري با کاربران.
در اين الگو از معيارهاي مخاطب كه شامل محدوده ،انسجام و حجم؛ مؤسسه :اداره،
نوع و هدف؛ دستيابي :الگوي پرداخت ،رؤيتپذيري ،دوام و انسجام؛ محتوا :دامنه ،هماهنگي
با نيازهاي مخاطب ،انسجام ،سازمان و تخصص و درنهايت خدمات بهره گرفته شده است.
مبناي منطقي ايجاد الگوي ارزيابي توسط سانداسكاي و تقسيم چارچوب پيشنهادي او براي
اين كار ،آن را به الگويي با معيارها و شاخصهاي قابل قبول مبدل ساخته است.

تركیبچندرویكرد

روش انتخاب شده در اين تحقيق ترکيب استراتژيهايي است که مکررا ً براي ارزيابي
کتابخانهها از نظر نيازهاي مراجعهكننده مورد استفاده قرار گرفته است .رويکردهاي چندروشي
شايد بهترين گزينه براي ارزيابي ابداعي در محيط شبکهاي باشد .در اين رويکرد ترکيبي از
روشهاي کاربردپذيري ،قابليت دستيابي و مناسب بودن مورد استفاده قرار گرفته است.
• آزمون کاربردپذیری مشخص ميکند که يک کتابخانه ديجيتال تا چه حد قادر به انجام
فعاليتهاي مطلوب است (نظير جستوجوي پايه ،زبانهاي چندگانه).
• آزمون مناسب بودن تعيين ميکند که کتابخانه ديجيتال تا چه حد کاربران را قادر به
استفاده از ويژگيهاي مختلف کتابخانه ديجيتال ميسازد.
• آزمون دسرتسپذیری مشخص ميکند که کتابخانه ديجيتال تعامل با کاربران را تا چه حد
ممکن مي سازد (کاروالهو و وايت ،2004، 18ص .)152-148

جدول 1
روشهای ارزیابی کتابخانههای دیجیتال
(اسنید 19و دیگران)2005 ،

18. Carvalho & White
19. Snead
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هدف

روش
کاربردپذیری

ارزیابی اینکه آیا کتابخانه دیجیتال به دنبال تحقق هدف خود بوده است و نتایج مورد انتظار را تأمین
م یکند؟
میتواند برای مقایسه بین برنامههای جداگانه و قابل مقایسه با اهداف مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

مناسببودن

ارزیابی اینکه چگونه کاربران با برنامه تعامل پیدا کرده و عکسالعمل نشان میدهند.
به کاربران امکان بیان انتظارات فردی از منابع نظیر رضایت ،ارزش ،مفید بودن ،مزایا و کافی بودن
میدهد.

دسرتسپذیری

ارزیابی اینکه سیستمها چگونه به کاربران امکان استفاده برابر و مشابه از اطالعات و خدمات را میدهد.
ارزیابی میزان ارتباط دستورالعملهای دسرتسپذیری کنرستیوم شبکه جهانی وب و رهنمودهای قانون
نوسازی
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معیارها

ابزار

 .1توانایی گروهبندی
کاربردپذیری

 .2محدودسازی
.3گزینههایجستوجو
.4بهبودجستوجوها
 .1رهیابی

مناسببودن

 .2ارائه محتوا
.3برچسبها
 .4فرآیند جستوجو

دسرتسپذیری

توصیف
 .1پیش از جستوجو ،کاربر می تواند فهرست نتایج را با توجه به ویژگیهایی
مانند نوع و شکل گروهبندی کند.
 .2کاربر می تواند جستوجو را به کتابخانه های خاص محدود کند
 .3کاربر می تواند هر دو نوع جستوجوی ساده و پیرشفته را اجرا کند.
 .4کاربران توانایی اصالح و کاهش تعداد موارد بازیابی شده را دارند.
 .1توانایی عبور از سایت با استفاده از ابزارهای رهیابی نظیر دکمههای بازگشت،
پیوندهاو...
 .2محتوای ارائه شده منطقی و واضح بوده و درک آن آسان است.
 .3نوار ابزار ،کلیدها ،آیکونها و ویژگیها بهطور دقیق ارائه و برچسبگذاری
شده است.
 .4ویژگیهای جستوجو ،مکان و بازیابی مواد مرتبط را بهبود می بخشد.

 .1کاربران با ناتوانیهای دیداری و شنیداری به متام محتوا از طریق شکل های
 .1شکل های جانشین محتوا
جایگزین و برابر دسرتسی دارند.
 .2سایت بر رنگ های خاص برای انتقال محتوا متکی نیست.
 .2استقالل رنگی
 .3کاربران فاقد تواناییهای یادگیری و شناختی میتوانند بهطور شفاف سایت
 .3مکانیسم های ردیابی
را رهیابی کنند.
 .4کاربران با ناتوانی های برصی به فهرست مندرجات با بزرگنامیی صفحه
 .4مناسبسازی جدولها
دسرتسی دارند.

جدول 2
نمونههایی از معیارها و
توصیفهایابزار

بهنظر ميرسد استفاده از روشهاي تركيبي انتخاب خوبي براي استفاده در محيطهاي
شبكهاي باشد .چرا كه در اين رويكرد از تركيب روشها ،ابزارها و معيارهاي پذيرفته شده
استفاده میشود.

 : TIMEچارچوبی چندسطحی برای ارزیابی كتابخانههای دیجیتالی

 TIMEچارچوبي را براي توجه به عوامل انساني و متمرکز بر کاربر به طراحان و اجراكنندگان
كتابخانههاي ديجيتالي پيشنهاد ميدهد .چارچوب جامعه شناختي -ادراکي TIMEبا مرتبط
ساختن همه سطوح عوامل انساني ،از ارگونومي تا کاربر ،بر تأثير متقابل پاسخ کاربر به اسناد
ديجيتال تأکيد ميکند .در روش  TIMEکه نتيجه  7سال تحقيق در مورد کاربرد اطالعات
انساني از لحاظ تعامل انسان -کامپيوتر است مسائل مطرح در طراحي انواع فرامتن و اسناد
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الکترونيک (دستنامههاي نرمافزاري ،کتابهاي راهنما ،آرشيو پروژههاي پژوهشي و مجالت
علمي) مورد توجه است.
 TIMEچارچوبي کيفي براي طراحي ،ارزيابي ذهني و بررسي کاربردپذيري و بهعنوان
وسيلهاي براي توليد ارتباطات علمي پيشبيني شده است .اين چارچوب از محاسبه چهار
عامل اصلي مؤثر بر کاربردپذيري تشکيل شده که عبارتند از:
 .1وظیفه )T( 20که نيازهاي خوانندگان و استفاده از اطالعات را منعکس ميکند؛
 .2الگوی اطالعاتی )I( 21که شامل الگوي ذهني کاربر از فضاي اطالعات است؛ و
 .3مهارتها و امکانات دستکاری )M( 22که کاركرد فيزيکي اطالعات را پشتيباني ميکند.
 .4متغیرهای کارپژوهی )E( 23مؤثر بر پردازش ادراکي کلمات و تصاوير(ديلون،1999،
ص .)174-172

وظيفه

اطالعات

دستکاری

منودار 4

کار پژوهی

چارچوب TIME

رشایطاستفاده

20. Task
21. Information model
22. Manipulation
23. Ergonomy
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در اين چارچوب وظيفه بهعنوان مهمترين عامل مؤثر در كاربردپذيري مطرح شده
است ،پس از آن اطالعات و نحوه ارائه آن مطرح میشود .قابليت پردازش بهمنظور تكميل
درخواستهاي كاربران درنظرگرفته شده و ارگونومي بهعنوان آخرين عنصر شامل عوامل
ديداري و بصري است.
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مدل مرجع کتابخانه دیجیتالیDELOS

هدف 24DELOSتعريف مدل مرجع سيستم مديريت کتابخانه ديجيتالي است؛ يعني چارچوب
مفهومي و رسمي که ويژگيهاي اين نوع خاص از سيستم اطالعاتي را شرح دهد .اين الگو
مفاهيم کليدي سيستم مديريت کتابخانه ديجيتالي نظير فضاي اطالعاتي ،اسناد مديريت شده،
مشخصات کاربران ،خدمات ،معماري و غيره را شناسايي و مشخص ميکند .اجراي الگوي
مرجع که از اکتبر  2004توسط گروه اصلي اعضاي  DELOSشروع شده و در ارتباط با
فعاليتهاي مشابه در سطح بينالمللي بهمنظور رسيدن به سطح پايدار و جهاني بهوجود آمده
است .در طراحي اين الگو عوامل زير مورد توجه قرار گرفتهاند:
 کاربران نهایی کتابخانه دیجیتالی :عواملي که از کاربردپذيري کتابخانه ديجيتالي برايتأمين ،مصرف و مديريت محتواي کتابخانه ديجيتالي استفاده ميکنند.
 طراحان کتابخانه دیجیتالی :عواملي که با بهرهگيري از دانش خود در حوزه کاربرد معنا،تعريف ،دلخواهسازي و حفظ نظام با توجه به نيازهاي اطالعاتي و کاربردي کاربران نهايي
همکاريميکنند.
 مدیران سیستم کتابخانه دیجیتالی :عواملي که اجزاي نرمافزاري را براي نصب و اجرايسيستم مورد نياز انتخاب ميکنند و براي تنظيم آنها تصميم ميگيرند.
 توسعهدهندگان کتابخانه دیجیتالی :عواملي که اجزاي سيستم مديريت کتابخانه راتکميلميکنند.
هر گروهي از ديدگاه و نيازهاي خاص خود به الگوي مرجع کتابخانه ديجيتالي نگاه ميکند:
کاربران نهايی :توصيف کتابخانه ديجيتالي .چه کاربردهايي در کتابخانه ديجيتالي منظور
شده است؟ چه ميزان از فضاي اطالعات قابل دسترسي است؟ چه زباني براي جست وجو
مورد استفاده قرار گيرد؟ جستوجو توسط کداميک از اشکال ابردادهاي انجام میشود؟ آيا
دسترسي دائم را تضمين ميکند؟
طراحان کتابخانه دیجیتال :انتخاب سيستم مديريت کتابخانه ديجيتالي .سيستم مديريت
کتابخانه ديجيتالي از چه کارکردهايي پشتيباني ميکند؟ چه نوع فضاي اطالعاتي ميتواند آن
را مديريت کند؟ چگونه امکان فراگيري به محتوا را ميدهد؟ پارامترهاي کاربردپذيري چه
چيزهاييهستند؟
مدیر سیستم کتابخانه دیجیتالی :حفاظت از کتابخانه ديجيتالي .کدام معماري و توزيع
مجاز است؟ محدوديتهاي استقرار خدمات مورد نياز كدام است؟
توسعهدهندگان کتابخانه دیجیتالی :توسعه و پيشبرد سيستم مديريت کتابخانه ديجيتالي.

24 . DELOS Network of Excellence on Digital Libraries:
http://www.delos.info
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کتابخانه ديجيتالي چه خدماتي را ارائه ميدهد؟ چه قوانيني بايد توسط هرخدمت جديد رعايت
شود؟ کدام پروتکل ارتباطي مورد استفاده قرار گرفته است؟ (کاندال 25و ديگران.)2007 ،
هدف الگوي مرجع  DELOSارائه تصويري است که سيستمهاي مديريت کتابخانه
ديجيتالي را در حداقل چهار جنبه باال مشخص کند .اين الگو مفاهيم اصلي ،روابط بين اين
مفاهيم و الزاماتي که بين آنها وجود دارد ،همچنين جنبههاي اجباري براي اين نوع سيستم
اطالعاتي را توصيه ميکند (.)2002 ،DELOS
اگر مجموع نظرات و ارزيابيهاي گروههاي مطرح شده در اين الگو با هم تركيب و
يكپارچه شوند به ابزار مناسبي براي ارزيابي تبديل خواهند شد.

گزارشگیریتراکنشها

25. Candela
26. Klas
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روشي که توسط کالس 26و ديگران براي ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي مورد استفاده
قرارگرفته ،گزارشهاي تراکنشي است .هنگام استفاده از گزارشهاي تراکنشي براي ارزيابي،
سطوح اصلي ارزيابي کاربر ،سيستم و محتواي جستوجو شده ،خوانده شده ،تغييرداده شده،
و يا ايجاد شده است .از آنجا که تعامل بين سيستم و کاربر ميتواند در سطوح مختلف انتزاعي
درنظرگرفته شود ،هر سطح از ارزيابي بايد طرح گزارشگيري مخصوص خود را داشته باشد:
سطح رفتار کاربر :اطالعات و رفتار کاربران در اين سطح مشخص شده است .هر کاربر
در محيط اجتماعي خاص وظيفهاي براي انجام دارد و از دانش شخصي خود براي آن وظيفه
استفادهميکند.
سطح مفهومی برای ارزیابیهای تطبیقی :سطح مفهوم ،اطالعاتي در مورد وقايع خاص
بهوجود آمده توسط کاربر كتابخانه ديجيتالي را دريافت ميکند .با ثبت اين وقايع ،ارزيابي
کاربر با دادههاي آماري ،ذخيره شده و ارزيابي تطبيقي کاربران ،سيستمها و محتواي سيستم
بهوجود ميآيد.
سطح خدمات :اين سطح ،مجموعه خاصي از خدمات كتابخانه ديجيتالي را ارائه ميدهد.
به علت تفاوت پارامترهاي درونداد و برونداد ،ارزيابي سطح خدمات مشكل است.
سطح عمل اصلی :اين سطح ،وقايع بهوجود آمده از طريق جستوجوي کاربران در
كتابخانه ديجيتالي را ارائه ميدهد .اين وقايع از طريق ابزارهاي ورودي نظير صفحه کليد و
ماوس اتفاق ميافتد.
سطح سیستم :اين سطح اطالعات خاص مربوط به وضعيت كتابخانه ديجيتالي (نظير
شرايط پايگاه داده ،بارگيري سرويسدهنده يا ميزان ترافيک شبکه) و داليل آن (مانند زمان)
را نشان ميدهد.
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وقايعي که در سطح مفهوم اتفاق ميافتد جنبههاي اصلي تعامل کاربر با سيستم كتابخانه
ديجيتالي را مشخص کرده و دادههاي ارزشمندي براي تفسير رفتار کاربر ارائه ميدهد .به
همين دليل اين محققان وقايع زير را در سطح مفهوم شناسايي کردهاند:
جستوجو :کاربر پرسشي را تدوين کرده که با يکي از خدمات كتابخانه ديجيتالي در
مقابل مجموعه پردازش میشود.
ردیابی :کاربر كار خود را با انتخاب مجموعهاي با احتمال جابجايي از نقطهاي به نقطه
ديگر آغاز ميکند.
بازبینی :کاربر به جزئيات يک موضوع واحد دسترسي پيدا ميکند.
منایش :نمايش ،تجسم ويژهاي از اطالعات ارائه شده براي کاربر را ارائه ميدهد.
جستوجو :کاربر براي ديدن مجموعهاي از موضوعات كتابخانه ديجيتالي گزينهاي را
انتخاب ميکند (براي مثال ديدن فهرست نتايج بهدنبال يک جستوجو).
ذخیر هسازی :کاربر موردي را براي استفاده مجدد در يک محل خاص ذخيرهسازي
ميکند.
حاشیهنویسی :کاربر با مشخص کردن بخشهاي خاص ،پيوند دادن و ارائه نظرات خود،
اطالعاتي را به موارد موجود در كتابخانه ديجيتالي اضافه ميکند.
مؤلف :کاربر يک مورد جديد ايجاد کرده يا موارد موجود را ويرايش ميکند.
کمک :کاربر درخواست کمک يا اطالعات ميکند که ممکن است كلي يا در شرايط
خاص باشد.
ارتباط :کاربران با مطرح کردن سؤال يا استفاده از ابزارها يا خدمات خاص با هم
همکاريميکنند.
دستاندرکاران كتابخانه ديجيتالي طراحان سيستم ،تأمينکنندگان محتوا ،مديران سيستم،
کتابداران ،توسعهدهندگان ،محققان علمي و کاربران نهايي كتابخانه ديجيتالي را شامل ميشوند.
در هرکدام از اين گروهها ،سؤاالت متفاوتي بايد جواب داده شود (کالس و ديگران.)2006 ،

مدلایكسی

اكسي ،2006( 27ص  )449نيز با ارائه نموداري به تشريح معيارهاي ارزيابي کتابخانه ديجيتالي
ميپردازد.اينمعيارهاشاملکاربردپذيريرابط،کيفيتمجموعه،کيفيتخدمات،کارآييعملکرد
سيستم و درخواست بازخورد کاربرد است .هر يك از اين معيارها داراي زيرمجموعههايي
هستند كه كيفيت کتابخانه ديجيتالي را مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدهند .در اين رابطه بهمنظور
بهينهسازي طراحي کتابخانه ديجيتالي و بهبود كيفيت آن در هر گروه دستورالعملي وجود دارد.

27 . Xie
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توجه ويژه و تمركز بر جنبههاي مختلف ،درنظررفتن مؤلفههاي مختلف و درنهايت ارائه
راهكار بهبود و اصالح سيستم كتابخانه ديجيتال از مزاياي قابل ذكر اين الگو بهشمار ميآيد.

معيارهایارزيابیکتابخانهديجيتالی
(اکسی ،2006 ،ص )442

کاربردپذيری
رابط

کيفيت
مجموعه

کيفيت
خدمات

جستوجو و مرور
جابجايی
ويژگیهایکمک دهنده
ديدگاه و برونداد
دسرتسپذيری
موارد ديگر

دامنه
اعتبار
صحت
کامل بودن
دقت
موارد ديگر

سهولت
کنرتل و استفاده
کاربر

شفافسازي
فرآيند مجموعه-
سازی به منظورتسهيل
قضاوت کيفيت
مجموعه با

رسالت وهدف
گروه کاربر
خدماتکتابخانهسنتی
خدماتمنحرصبهفرد
موارد ديگر

تأمني
خدمات سنتی
و خاص کتابخانه برای
کاربران

کارايی
عملکرد سيستم

بازيابیاطالعات
بازدهی و کارآيی
ارتباط
دقت و بازيابی
موارد ديگر

باال
بردن دقت
اطالعات مفيد و
مرتبط

وجودمشکالتکتابخانه ديجيتالیو
مشاركت در طراحی

منودار 5
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درخواست
و بازخورد کاربرد

درخواستکاربر
بازخوردکاربر
اطالعاتارتباطی
موارد ديگر

ثبت
نظرات کاربر
از طريق کانالهای
چندگانه

رویكردهاوالگوهایارزیابی
كتابخانههایدیجیتالی

حاصلسخن

کتابخانههاي ديجيتالي از نظر فني ،سازماني و اجتماعي سيستمهاي پيچيدهاي هستند و
هيچ الگويي بهسادگي قادر به درنظرگرفتن همه اين جنبهها نيست .به همين خاطر باتوجه
به اهداف مختلف از الگوها و روشهاي متفاوتي بهرهبرداري میشود .تحقيق در مورد
كتابخانههاي ديجيتالي از جنبههاي فني تشكيل آن به سمت چگونگي طراحي كتابخانههاي
ديجيتالي براي برطرف كردن نيازهاي كاربران تغيير كرده است .يكي از راههاي ارزيابي
نيازهاي كاربران ،تحقيق در مورد معيارهاي ارزيابي كتابخانههاي ديجيتالي از ديدگاه آنهاست.
هدف از ارزيابي این نوع از كتابخانهها بررسي اين مسئله است كه آنها تا چه حد اهداف خود
را برآورده ميسازد و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود است .در بين الگوها و روشهاي مطرح
شده در حوزه ارزيابي کتابخانههاي ديجيتالي ويژگيها و معيارهايي نظير كاربردپذيري ،در
دسترس بودن ،قابليت حفاظت ،اعتبار ،صحت ،تناسب ،قابليت جستوجو و سودمندي
مشترك هستند .اين معيارها از معيارهاي ارزيابي كتابخانههاي سنتي ،تعامل انسان -كامپيوتر،
عملكرد سيستم بازيابي اطالعات و تكنولوژيهاي ديجيتالي گرفته شده است .از بين الگوهاي
معرفي شده الگوهاي زير به ترتيب اولويت باتوجه ويژگيهاي خاص آن پيشنهاد میشود:
• مدل هونگ ايكسي بهخاطر توجه به جنبههاي مختلف و متفاوت كتابخانه ديجيتال،
ارائه زيرمجموعههاي مرتبط با آن و درنظرگرفتن راهكار اصالح و بهسازي سيستم كتابخانه؛
• چارچوب پيشنهادي سانداسكاي باتوجه به درنظرگرفتن 6عامل مهم و اساسي شامل
مخاطب ،مؤسسه ،دستيابي ،محتوا ،خدمات ،طراحي و توسعه؛
• رويكردهاي تركيبي باتوجه به بهرهگيري از ابزارها و معيارهاي قابل قبول؛
• الگوي سهوجهي تعامل به سبب توجه ويژه به سه بُعد محتوا ،سيستم ،و كاربر؛
• لگوي كايريليدو به جهت تفكيك الگو به دو بخش فني و تعامل سيستم با كاربر؛ و
• مدل  DELOSبه سبب تمركز و استفاده از نظرات ذينفعان و مشاركتكنندگان در ايجاد
و راهاندازي كتابخانه ديجيتال شامل :كاربران نهايي ،طراحان ،مديران و توسعهدهندگان.
شناخت ابعاد ،ويژگيها و قابليتهاي کتابخانههاي ديجيتالي به كاربران كمك ميكند
تا بتوانند روش مناسب براي ارزيابي آن را برگزينند و به طراحان و توسعهدهندگان در زمينه
طراحي كاربرپسند ،مناسب و كاربردپذير ياري ميرساند .از تجزيه و تحليلهاي انجام گرفته
در اين مقاله توصيههايي استنباط میشود که بايد هنگام اجراي ارزيابي کتابخانه ديجيتالي
مورد توجه قرار گيرد:
 .1انتخاب الگوهای انعطافپذیر :براي موضوع پيچيدهاي نظير کتابخانه ديجيتالي،
چارچوب ارزيابي بايد انعطافپذير بوده و امكان ارزيابيهاي چندسطحي را داشته باشد.
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 بازنگري و اعتبارسنجي،عالوه بر آن هر الگويي قبل از انتخاب نهايي بايد يک دوره بحث
.را بگذراند
 دستاندكاران داراي تجربه و: وارد كردن ذینفعان و کاربران واقعی به حوزه ارزیابی.2
 برقراري ارتباط بهتر با آنها و تعريف.دانش مرتبطي هستند که اغلب مورد غفلت است
 اهداف و مقاصد ميتواند زمينه مشارکت را بهوجود آورده و به،ي رايج
 اصطالحاتعلم
.تقويت اين حوزه پژوهشي کمک کند
 مشكل عدم وجود روشها و الگوهاي: انتشار و تجزیه و تحلیل فعالیتهای پژوهشی.3
 انتشار و تجزيه و تحليل فعاليتهاي پژوهشي، با جمعآوري،ارزيابي پذيرفته شده جهاني
 تدوين فهرست روزآمدي از فعاليتهاي ارزيابي و روابط آنها ميتواند به.اخير كم میشود
تعريف روش مناسب در اين زمينه کمک کرده و به دستاندركاران براي رسيدن به يک توافق
.عمومي ياري رساند
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