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، حـوزة  (Saracevic, 2004) 4ظهـور بـودن و همچنـین، رشـد چـشمگیر     کتابخانۀ دیجیتال، به لحـاظ نو 
جالب و قابل توجهی براي کنکاش و انجام پژوهشهاي علمی ـ اعم از نظري و عملـی ـ اسـت؛ بـا ایـن حـال، بـا         

هاي متن پژوهانۀ معدودي در ایـن بـاره تـألیف     وجود اشتهار، اهمیت و تنوع تولیدات علمی مربوط به آن، مقاله          
 Bawden and Vilar (2006) ،Xie (2006) ،Bawden etاز طرفی، مـوارد موجـود، همچـون    . شده است

al (2005) ،Chen (2004) و Chowdhury et al (2006) به یکی دو بعد از جمله کاربردپذیري، مدیریت 
 و ، چـاودهوري 1999شـایان ذکـر اسـت، در سـال     . انـد  دانش، آموزش، رضایت کاربران و نظایر آنهـا پرداختـه   

هاي دیجیتال انجام دادند که یکی از نخستین آثار در  اي راجع به کتابخانه ، پژوهش مروري گسترده  5چاودهوري
رسـد؛ زیـرا    این زمینه بود؛ با وجود این، انجام چنین پژوهشی پس از گذشت هشت سال، ضـروري بـه نظـر مـی               

ز این رو، مقالۀ حاضر، بـر آن اسـت کـه      ا. تواند همچون نقشه راه پژوهشگران، طراحان و کاربران عمل کند           می
را تجزیه و تحلیل و موضوعات و مباحث عمدة آنها را اسـتخراج  ) پژوهشی(متون مرتبط، اعم از نظري و عملی        

بر این اساس، مقاله بر سه مقولۀ اصلی، یعنی ارزیابی یا سـنجش عملکـرد، مـدیریت و آمـوزش، متمرکـز             . نماید
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Digital libraries in the mirror of the literature: some issues and considerations  

   com.gmail@isfandyari.aliعضو هيئت علمي گروه كتابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان . ٢
دانشجوي كارشناسي ارشد گروه كتابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران و مدير آموزش دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد            . ٣

    com.gmail@bayat.Behroozهمدان 
4. Phenomenal growth. 
1. Chowdhury and Chowdhury. 



هـاي بازیـابی شـده در     بندي، مبتنی بر دیدگاه مؤلفان مقاله است که طبـق مقالـه        قابل ذکر است، این مقوله    . است
  . هاي دیجیتال، شکل عینی به خود گرفته است هاي مرتبط با کتابخانه حوزه

  ـ ارزیابی 
پژوهـشها و تالشـهاي   «، هـشدار داد کـه   (Saracevic, 2000; P.366)» ساراسـویک «، 2000در سـال  

از آن بـه  . »جیتال صورت گرفته است اما به ظاهر، مقولۀ ارزیابی، مغفول مانده است هاي دی   چندي روي کتابخانه  
گیرد؛ بـه طـوري کـه پـس از گذشـت نزدیـک بـه نـیم دهـه،            تري به خود می     بعد، حوزة ارزیابی، ماهیت جدي    

  : کنند که  اظهار می(Chowdhury et al., 2006; P.671)چاودهوري و همکاران 
شـود، امـا    هاي دیجیتال، مطالعات ارزیابانۀ معدودي مشاهده می        وسعۀ کتابخانه اگرچه در دورة نخست ت    «

  . » سال اخیر، به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفته است5حوزة ارزیابی به ویژه طی 
، 7کاربردپـذیري (، چهـار حـوزه   6با بررسی پژوهشهاي ارزیابی محور، جـداي از انـواع نظـري و مـروري         

  . شناسایی شدند که در ادامه از آنها سخن خواهیم گفت) 10 و کیفیت9پذیري ، دسترس8کارکرد
  کاربردپذیري) الف

هاي دیجیتال، براي بررسی کاربردپذیري آنهـا انجـام          اغلب پژوهشهاي مربوط به حوزة ارزیابی کتابخانه      
ه در طـوري کـ   ، چنـد بعـدي اسـت، بـه    »کاربردپذیري«، (Jeng, 2005)» ژنگ«بنا بر نظر . (Xie, 2006)شده 

از آنجا که در اینجا بنا نـداریم بـه   . »متون، به طور گسترده به کار رفته و براي افراد مختلف، معانی متفاوتی دارد       
، ویژگیهاي مفهوم کاربردپذیري را از منظـر نویـسندگان       1مفهوم کاربردپذیري بپردازیم، صرفاً در قالب جدول        

  . کنیم گوناگون مشاهده می
  11 کاربردپذیري از منظر نویسندگان گوناگونویژگیهاي مفهوم. 1جدول
  ویژگیها  نویسندگان

Booth (1989) 13، اثربخشی، قابلیت یادگیري12سودمندي  
Brinck et al (2002) راحتی در استفاده، یادگیري و فراخوانی  

Clairmont et al (1999)  یادگیري چگونگی استفاده از یک محصول
  براي نیل به یک هدف

Dumas and Redish 
  انجام سریع و آسان وظایف (1993)

Furtado et al (2003) راحتی در استفاده و یادگیري  
Gluck (1997) کاربردپذیري و سودمندي  

Guillemette (1995) کاربري مؤثر توسط کاربران براي انجام امور  

Hix and Hartson (1993) عملکرد بلندمدت، قابلیت 14عملکرد آغازین ،
، کاربرد پیشرفته، تأثیر 15بلیت حافظهیادگیري، قا

                                                        
1. Saracevic (2000, 2004, 2005), Marchionini (2000), Shiri (2003), Reeves et al (2003), Borgman (2004), 
Borgman and Rasmussen (2005), Bertot (2004) and Snead et al (2005).  
2. Usability.  
3. Functionality. 
4. Accessibility. 
5. Quality.  

  .Jeng, 2005 از برگرفته. ٦
7. Usefulness. 
8. Learnability. 



  ویژگیها  نویسندگان
   و رضایت کاربران در بلندمدت16نخست

ISO (1994) رضایت17اثربخشی، کارایی ،  

Kengeri et al (1999) قابلیت ماندگاري و 18اثربخشی، خوشایند بودن ،
  سودمندي

Kim (2002) اثربخشی رابط کاربر  

Nielsen (1993) بلیت ماندگاري قابلیت یادگیري، کارایی، رضایت، قا
  19در اذهان

Oulanov and Pajarillo 
(2002) 

تأثیرگذاري، کارایی، کنترل و سودمندي و قابلیت 
  20سازگاري

Shackel (1981) راحتی در استفاده، اثربخشی  

Shackel (1986, 1991) پذیري، رضایت  اثربخشی، قابلیت یادگیري، انعطاف
  کاربران

   
میزان کاربرد یک محصول خاص توسط کـاربران خـاص   «بارت است از بنا به تعریف، کاربردپذیري، ع    

هـدف از  . (ISO, 1994)براي تحقق هدفهاي خاص و در یک بافت خاص با رضایتمندي، اثربخشی و کارایی 
 Dalrymple and(»  زویزیـگ «و » دالریمپـل «این نوع ارزیـابی، یعنـی بررسـی میـزان کاربردپـذیري، بـه نظـر        

Zweizig, 1992 ( رته«و «)Hert, 2001(      ارزیابی چگونگی تعامل کـاربران بـا برنامـه مـورد نظـر و درك ،
  .  و کارآمدي است21واکنشهاي آنها مانند رضایت، سودمندي، ارزشمندي، ناامیدي

، )Van House et al., 1996(و دیگـران  » ون هـاوس «   در میان مطالعات کاربردپذیري، برخی مانند 
 ,Kassim and Kochtanek(» کوچتانـک «و » کاسـیم «و ) Bishop et al., 2000(و دیگـران  » بیـشاپ «

تالش شده که نیازهاي کاربران درك شود؛ مشکالت موجود و ویژگیهاي مطلوب، شناسـایی و میـزان              ) 2003
در این قبیل آثار، مـشاهدة کـاربران و مـصاحبه بـا آنـان، راجـع بـه عناصـر         . رضایت کلی کاربران، ارزیابی شود 

  . ار گردآوري اطالعات بوده استطراحی، ابز
براي معرفـی منـابع اطالعـاتی وبـی ـ  بـویژه       ) Adams and Blandford, 2002(» بلندفورد«و » آدامز«
 پزشـک، یـک   73 بـا  22هـاي عمیـق  هاي دیجیتال ـ در خدمات بهداشتی انگلستان، با استفاده از مصاحبه کتابخانه

اي موجـود،  نـد کـه کاربردپـذیري ضـعیف نظامهـاي کتابخانـه           آنهـا دریافت  . پژوهش کاربردپذیري انجـام دادنـد     
 گرفتنـد کـه افـزایش    دسترسی به اطالعات تخصصی را دشوار و محدود کرده است و در نهایـت، چنـین نتیجـه        

تواند درك این  هاي دیجیتال، همراه با آموزش کافی چگونگی استفاده از آنها، می میزان کاربردپذیري کتابخانه  
  .هاي دیجیتال، پشتیبان پزشکان هستند و نه جایگزین ایشان، تقویت کندابخانهمفهوم را که کت

                                                                                                                                                               
9. Initial Performance. 
10. Retainability. 
11. First impression. 
1. Efficiency. 
2. Likeability. 
3. Memorability. 
4. Adaptability. 
5. Frustration.  
1. In-depth  



 با توزیـع  23براي مثال، کتابخانۀ دانشگاه ملی تایوان   .    برخی پژوهشها با استفاده از پرسشنامه انجام شدند       
پیمایش، مشخص شد به دنبال این   .  کاربر میزان کاربردپذیري آن کتابخانه را ارزیابی کرد        1784پرسشنامه براي   

سـازوکار مـرور و   « و 24»معمـاري اطالعـات  «هـاي  که مشکالت عمدة بازدارندة بهبـود کاربردپـذیري در حـوزه    
بـا  ) Oulanov and Pajarillo, 2002(» پـاژاریلو «و » اوالنـف «افزون بر آن، ). Lan, 2001( است 25»جستجو

ــزان کاربر26اياي و طــی یــک پــژوهش دو مرحلــه رویکــرد مقایــسه ــشگاه شــهر دپــذیري وب، می ســایتهاي دان
، »کـارآیی «، 28»تأثیرگـذاري «آنها با پرسشنامه و لحاظ کردن معیارهایی همچـون    .  را ارزیابی کردند   27نیویورك

ســایتها ، پــژوهش خــود را انجــام دادنــد و مــشخص شــد ایــن وب29»"قابلیــت انطبــاق«و » ســودمندي«، »کنتـرل «
  .کاربردپذیري نسبی قابل قبولی دارند

: هـاي دیجیتـال، عبارتنـد از   روشهاي به کار رفته بـراي انجـام مطالعـات کاربردپـذیري در کتابخانـه      سایر  
 Theng et (32هـا بنـدي داده ، مثلث)Hartson et al., 2004 (31، وارسی)Theng et al., 2000 (30اکتشافی

al., 2005(  33، تکنیـک آزمـودن) Krueger et al., 2004 (  34و تحلیـل گـزارش) Hessel and Burton, 

 ,Thomsett-Scott(» اسـکات «ــ  » تامـست «اي از پژوهشگران، مثل عده). Jeng, 2005؛ نقل شده در 2003

تلفیقی از روشهاي یاد شده مثل تحلیل گـزارش،  ) Felker and Chung, 2005(» چانگ«و » فلکر«و ) 2004
  .اکتشافی، تکنیک آزمودن و جز اینها را استفاده کردند

  
  کارکرد) ب

میزان برآورد انتظارهاي کاربران توسط اطالعات و خدمات یک کتابخانۀ دیجیتال و میـزان          «را  کارکرد  
و دیگـران  » برتـات «بنـا بـه نظـر    . کننـد  ، تعریـف مـی    »همخوانی محتواي ارائه شده با هدف و فلسفه وجودي آن         

)Bertot et al., 2006(یتال در پاسخگویی بـه  ، آزمون کارکرد، تعیین کنندة میزان موفقیت یک کتابخانه دیج
هـدفهاي  ). براي مثال، داشتن جـستجوي پایـه و گنجانـدن زبانهـاي مختلـف           (مطالبات و سؤالهاي کاربران است      
  :  بررسی کارکرد عبارت است از

کند؛ یا نه و  رود، کار می ـ ارزیابی اینکه آیا کتابخانۀ دیجیتال، در عمل، مطابق با آنچه از آن انتظار می          1
 .دهدرا همخوان با سؤالهاي کاربران ارائه میآیا نتایج 

 ).Bertot, 2002; Bertot et al., 2003(هاي داراي هدفهاي مشابه ـ مقایسۀ بین برنامه2

                                                        
2. National Taiwan University Library 
3. Information architecture 
4. Browsing and searching mechanism 
5. Two-phase 
6. City University of New York (CUNY) 
7. Affect.  
8. Adaptability.  
9. Heuristic.  
10. Inspection.  
1. Data triangulation. 
2. Testing technique.  
3. Log analysis. 



» ردیـش «و » دامـاس «بنـا بـه عقیـدة      . قابل ذکر است، نباید کـارکرد را بـا کاربردپـذیري معـادل دانـست              
)Dumas and Redish, 1993(ئویی هاي ضبط وید ، دستگاه)ممکـن اسـت کـارکرد بـاالیی     35)آر. سی. وي 

یعنی افـراد  (؛ اما کاربردپذیري کمی دارند )سازند یعنی هدف مورد انتظار را در عمل، برآورده می        (داشته باشند   
هاي دیجیتـال نیـز قابـل    قدر مسلم، این تفاوت، به کتابخانه). توانند به سرعت و سهولت از آنها استفاده کنند        نمی

  .ستتعمیم ا
هـاي دیجیتـال، فزونـی یافتـه اسـت؛ امـا        اگرچه حجم پژوهشهاي منتشر شده راجع بـه ارزیـابی کتابخانـه           

تـوانیم   بنابراین، پس از گذشت نزدیک بـه چهـار سـال، مـی    . معدودي از آنها با حوزة کارکرد، سر و کار دارند      
دیجیتال، انفجاري اسـت؛ بـه غیـر    هاي همه چیز دربارة کتابخانه«، یعنی )Saracevic, 2004(گفتۀ ساراسویک 

  :گونه تعدیل و اصالح کنیم را این» ارزیابی: از یک چیز
ارزیـابی بـا اسـتفاده از    : هـاي دیجیتـال، انفجـاري اسـت؛ بـه غیـر از یـک چیـز           همه چیز دربارة کتابخانه   «

  .»تک بعديتر، استفاده از روش ارزیابی چندگانه و نه یا به بیان دقیق. روشهایی غیر از کاربردپذیري
و » هیل«توان به اند، می    از جمله قابل ذکرترین نویسندگانی که در نظر و عمل، راجع به کارکرد نوشته          

 ,Moen and Murray(» مـوراي «و » مـوئن «، )Wallace, 2001(» واالس«، )Hill et al., 2000(دیگـران  

و دیگـران  » هارتـسون «، )Bertot et al., 2003(و دیگـران  » برتـات «، )Bertot, 2002(» برتـات «، )2002
)Hartson et al., 2004 ( کالرك«و «)Clark, 2004 (         اشاره کـرد کـه بـا توجـه بـه رویکـرد ایـن مقالـه، از

شـود؛ بـا ایـن امیـد کـه در پژوهـشهاي آینـده،        توضیح اندیشۀ آنها خودداري شده و فقط به ذکر آنها بسنده مـی   
  . شوند و به افزایش دانش تخصصی مربوط به آنها کمک کنندها عمیقنویسندگان در هر یک از این زمینه

   افزون بر نویسندگان یاد شده، در یکی از پژوهشهاي اخیر، براي پرکردن شـکاف بـین آنچـه کـاربران         
 ,.Zabihi et al(و دیگـران  » ذبیحـی «هـاي دیجیتـال فـراهم اسـت،     خواهند و آنچه براي ایشان در کتابخانـه می

ربرمدارانه انجام دادند؛ با ایـن هـدف کـه بـر اسـاس نظرهـاي کـاربران، میـزان کـارکرد             یک بررسی کا  ) 2006
هـاي  کـارکرد کتابخانـه  «در پایان، آنهـا انتظارهـاي کـاربران را در زمینـۀ           . هاي دیجیتال را برآورد کنند    کتابخانه
  :بندي کردندبه شرح زیر، مقوله» دیجیتال

  اي گنجانده شده در کتابخانه دیجیتاله ـ قابلیت جستجوي محتواي کتابها و مقاله
 هاي دیجیتالـ داشتن پیوند به سایر کتابخانه

 ـ نمایش تمام منابع مرتبط با کلیدواژه جستجو شده

 ـ نمایش همۀ جزییات موجود دربارة کلیدواژة جستجو شده

دربـارة امکانـات   ـ امکان ذخیرة جستجوهاي انجام شده ـ کاربران باید بتوانند از بازخورد سایر کـاربران    
 کتابخانه دیجیتال آگاه شوند

هـاي  ـ داشتن موتور جستجویی که در حد امکان، کاربران را به موارد مورد انتظار و منطبق بـا کلیـدواژه             
 جستجو شده، رهنمون سازد

 )ها و کتابها مثل مجله(بندي منابع موجود، بر اساس موضوع و نوع ـ توانایی طبقه

                                                        
4. VCRs (video cassette recorders). 



  براي آگاهی رسانی دربارة منابع جدید36ترونیکی یا هشدارهاي پیامکـ امکان ارسال پست الک

 ـ ارائۀ همۀ خدماتی که در یک کتابخانۀ سنتی موجود است؛ از طریق کتابخانۀ دیجیتال 

 . براي هدایت و راهنمایی کاربران37»کمک«ـ داشتن 
 

، ملزومـات  )Bertot et al., 2006(و همکـاران  » برتـات «هـاي یـک پـژوهش دیگـر،     بـر اسـاس یافتـه   
  . را پیشنهاد کردند) 2نگاه کنید به جدول (» دیجیتال«هاي  کتابخانه38کارکردي رابط جستجوي

پـذیري، کـارکرد   هاي دیجیتال به این موارد، به افزایش کاربرد   توجه مدیران و مسئوالن اجرایی کتابخانه     
  .ها بینجامدپذیري این کتابخانهو دسترس
  
  

  هاي دیجیتالي رابط جستجوي کتابخانهملزومات کارکرد. 2جدول
  اي سادهقابلیت جستجوي کلیدواژه  1
  قابلیت جستجوي پیشرفته  2
  امکان پاالیش جستجوها  3
  امکان جستجوي همزمان در چندین فهرست پیوسته  4
  امکان جستجوي همزمان در چندین پایگاه اطالعاتی  5
  بعامکان جستجوي همزمان در چندین نوع مجموعه منا  6
  امکان جستجوي همزمان در چندین مجموعه اطالعاتی و وب  7
  بندي مجموعۀ منابع بر اساس موضوعدسته  8
  39هاي پیوسته بر اساس همجواري جغرافیاییبندي فهرستدسته  9

  هاي پیوسته بر اساس نوع کتابخانهبندي فهرستدسته  10
  تحدید منابع به منابع محلی  11
  هاجموعۀ منابع سایر کتابخانهامکان پوشش دادن م  12
  تحدید منابع به زمان  13
  هاي متداول، مثل انگلیسیچندزبانه بودن، به ویژه استفاده از زبان  14
  هاي تخصصیقابلیت جستجو در مجموعه  15
  امکان تورق فهرست  16

  
  پذیريدسترس) ج

پـذیري، شـامل در دسـترس قـرار         بنا به تعریـف، دسـترس     . پذیري، معادل نیستند  کاربردپذیري و دسترس  
ــال بــراي افــراد داراي معلولیــت اســت     Nadler and(دادن و کاربردپــذیر کــردن محتــواي کتابخانــۀ دیجیت

                                                        
1. SMS. 
2. Help.  
3. Search interface functional requirements. 
1. Geographic proximity. 



Furman, 2001 .( و دیگران » برتات«به قول)Bertot et al., 2006( یک کتابخانۀ دیجیتال باید اطالعات و ،
فراد داراي معلولیت ـ اعم از دیـداري، شـنیداري، شـناختی،     خدمات خود را طوري ارائه دهد که براي استفادة ا

بـر ایـن   ) Bawden and Vilar, 2006(» ویـالر «و » باودن«در این زمینه، . یادگیري و غیره ـ مانعی ایجاد نکند 
سـازيِ فـوريِ موجـوديِ کتابخانـۀ دیجیتـال بـراي طیـف              پـذیر سازي و دسترس  پذیري، فراهم باورند که دسترس  

  . ز کاربران استاي اگسترده
سـنجش  «پذیري، عبارت است از ، هدف از ارزیابی دسترس)Jaeger, 2002(» جاگر«بر اساس دیدگاه 

بـه  . »میزان توانمندي نظام در ایجاد زمینه برابر براي کاربران معلول جهت استفاده از اطالعات و خدمات موجود     
-پذیري استفاده شد، پژوهـشهاي انگـشت  ف دسترس هاي آنها براي توصی     جز آثار نظري که در اینجا از دیدگاه       

میـزان  ) Adams and Blandford, 2002(» بلنـدفورد «و » آدامز«براي مثال، . شماري در این زمینه وجود دارد
ــد      دســترس ــابی کردن ــدن را ارزی ــتانهاي لن ــه یکــی از بیمارس ــسته ب ــال واب ــۀ دیجیت ــذیري کتابخان ــت، . پ در نهای
بر بودن دسترسی به اطالعات،  پذیري ضعیف نظام و زمان م کردند که استفاده   کنندگان در پژوهش، اعال     شرکت

  .شودمانع از دسترسی کیفی و از راه دور، به منابع موجود می
 1900اســت کــه در آن، ) Neumann and Bishop, 1998(» بیــشاپ«و » نیــومن«پــژوهش دیگــر، 

» بیـشاپ «مایش قرار گرفتند؛ البته، پس از سه سـال،   مورد پیDeliverدانشجوي کارشناسی، راجع به نظامی بنام      
)Bishop, 2001 ( عضو هیئت علمی تکرار کرد420همین پژوهش را با نظرسنجی از .  

، )Bertot et al., 2006(و دیگـران  » برتـات «پـذیري،  در یکی از پژوهشهاي جدید در مـورد دسـترس  
  ).3نگاه کنید به جدول (د کردند پذیري را همراه با توصیف آنها پیشنهاچهار معیار دسترس

  پذیري و توصیف آنهامعیارهاي پیشنهادي دسترس. 3جدول
  توصیف  معیار

  محتوا در قالبهاي جایگزین
-براي کاربران داراي معلولیتهاي دیداري یا شنیداري، انـواع قالبهـاي بـا               

شود تا آنها متناسب با توانمندي خود از محتـواي  محتواي یکسان داده می 
  . مند شوندد بهرهموجو

) هاي(عدم وابستگی به رنگ 
  40خاص

ــات     ــام محتوی ــه تم ــداري، ب ــشکالت دی ــوررنگی و م کــاربران داراي ک
دسترسی دارند؛ زیرا سایت کتابخانۀ دیجیتال براي انتقال محتـواي خـود،          

  .خاصی، وابسته نیست) هاي(به رنگ
سازوکارهاي راهبري شفاف 

  41)کاربرآشنا(
، )واضـح (نیهاي شناختی و یادگیري، قادرند به خوبی   کاربران داراي ناتوا  

  .سایت را راهبري کنند
 محتواي 42انتقال مناسب و زیباي
  جداول

ــی   ــداري م ــشکالت دی ــاربران داراي م ــا   ک ــدولها موجــود را ب ــد ج توانن
  .نمایی مناسب، مشاهده کنند بزرگ

  

                                                        
1. Color-independent. 
2. Clear navigation mechanisms. 
3. Graceful.  



پـذیرتر  هاي دیجیتـال اسـتفاده  نهپذیري، به تحقق کتابخاتوان گفت که افزایش دسترس       در مجموع، می  
پـذیري ـ آمـد، نتیجـه      گانۀ باال ـ کاربردپـذیري، کـارکرد و دسـترس    با توجه به آنچه در بخشهاي سه. انجامدمی
) هـستند ب » کاربردپذیري«هاي دیجیتال، به طور عمده از نوع  اغلب مطالعات ارزیابانۀ کتابخانه ) الف: گیریم  می

در همــین زمینــه، ساراســویک . انــد؛ امــا بــا رویکــرد تــک بعــدي بانــه انجــام دادهپژوهــشگران، مطالعــات ارزیا
)Saracevic, 2005; P. 6(گوید گونه می ، این:  

... طـور کـه بایـد، معیارهـاي اسـتاندارد چنـدانی وجـود نـدارد            هـاي دیجیتـال آن      براي ارزیابی کتابخانـه   «
اند؛ در نتیجه، معیارهاي موجود داراي نوسـان   ه کار بردهبنابراین، ارزیابان، معیارهاي ارزیابی پیشنهادي خود را ب       

  .»و ناهمگون هستند
هاي مختلف چنانکه پیشتر ذکر شد، براي اینکه درك درستی از وضعیت موجود به دست آوریم و داده           

از دیـدگاه اقتـصاد   . مربوط به نیازهاي کاربران را گردآوري کنیم، به یـک روش ارزیـابی چندگانـه نیـاز داریـم      
هـاي  ایـن قاعـده در مـورد کتابخانـه      . یابـد  طالعات، ارزش اطالعات با افزایش میزان اسـتفاده از آن، ارتقـا مـی             ا

دهنـدگان  تواند به طراحان و توسـعه  می) ارزیابی چندگانه(از این رو، چنین رویکردي . دیجیتال نیز مصداق دارد  
را ) Adams and Blandford, 2002ه قـول  بـ  (43»آرشیوهاي الکترونیکی«. هاي دیجیتال کمک کندکتابخانه

و دیگـران  » اسـنید «، )McClure and Bertot, 2001(» برتـات «و » کلـور مـک «ایـن نگـرش بـا    . بهینـه کننـد  
)Snead et al., 2005( و دیگران » برتات«، و)Bertot et al., 2006(  در واقـع،  . ، همخوان و سـازگار اسـت

توانند نیازهاي واقعـی کـاربران را شناسـایی و    ندگانه، به مراتب بهتر می    رویکردهاي چ «اند که   آنها بر این عقیده   
پـذیري   رسد تلفیق روشهاي ارزیابی کاربردپذیري، کـارکرد و اسـتفاده  ؛ به همین خاطر، به نظر می »ارزیابی کنند 

 ایـن زمینـه   در قالب یک روش واحد ـ که در اینجا آن را ارزیابی بـا رویکـرد چندگانـه نـام نهـادیم ـ بتوانـد در        
  .کمک شایانی بکند

  

  کیفیت) د
با اینکه در متون مربوط، ارزیابی کیفیت، چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ ارائۀ خـدمات کیفـی بـه                 

 .Goncalves et al., 2007; P(و دیگـران  » گونکالوز«. رودهاي پژوهشگران به شمار میکاربران، از دغدغه

اي  مانـده  هـاي دیجیتـال، حـوزة بـسیار مغفـول     کیفیت و ارزیابی آن در کتابخانه   «: گویند  در این زمینه می   ) 1435
» پـل «، )Saracevic, 2000(» ساراسـویک «و به همین خاطر، آنها با تأسی به آثار نظري پیشین، همچون » است

)Poll, 2001( و دیگران » فهر«، و)Fuhr et al., 2001(  44پـذیري، صـحت   ، ابعاد کیفیت، از جملـه دسـترس، 
، قابلیـت  50، تناسـب 49پـذیري ، اثربخشی، کارآیی، گـسترش    48، ثبات 47، هماهنگی 46، ساختارپذیري 45 بودن کامل

                                                        
1. Electronic archives. 
2. Accuracy.  
3. Completeness.  
4. Composability.  
5. Conformance.  
6. Consistency.  
7. Extensibility.  
8. Pertinence.  



 را ارزیـابی  55، شـباهت و بـه موقـع بـودن         54، اهمیـت  53، قابلیت استفاده مجـدد    52، ربط، قابلیت اطمینان   51حفاظت
  :آنها به ویژگیهاي زیر توجه کردند. اند کرده

و تعـداد خطاهـاي خـدمات    ) با توجه به قابلیت حفاظت (56، هزینه انتقال)با توجه به کارآیی  (زمان پاسخ   
  ).براي ارزیابی قابلیت اطمینان(نظام 

، الگـویی کیفـی بـراي    »یک کتابخانه دیجیتال خوب چگونه اسـت؟ «در واقع، آنها با طرح این سؤال که  
  .هاي دیجیتال ارائه دادندکتابخانه

است که در آن، برخی معیارهاي ارزیابی، از ) Xie, 2006(» ايز«یک پژوهش قابل ذکر در این زمینه، 
بـدون مجموعـه،   «ضمن تأکید بـر اینکـه   .  کاربر بررسی شده است   48بر اساس دیدگاه    » کیفیت مجموعه «جمله  

کتابخانه دیجیتال وجود نخواهد داشت و بدون یک مجموعۀ کیفی، کتابخانه دیجیتال، ارزش چنـدانی نخواهـد         
هـاي دیجیتـال،   از شرکت کنندگان، بر اهمیـت کیفیـت مجموعـه در ارزیـابی کتابخانـه        % 77ه  نزدیک ب . »داشت

توان بر اساس پاسخهاي کاربران در این پژوهش، میزان اهمیت معیارهاي کیفیت مجموعه را می  . صحه گذاشتند 
  :به شرح زیر، اعالم کرد

 )%40 (57ـ دامنه

 %)38 (58ـ اعتبار

 %)35(ـ صحت 

 )%31 (ـ کامل بودن

 %).25 (59ـ روزآمدي

  :بیان کرد) Barton, 2004; P. 138(» بارتون«توان با سخن بندي بخش ارزیابی را میخالصه و جمع
هاي سنتی، به خـوبی، شناسـایی و تثبیـت        در حالی که استانداردها و روشهاي ارزیابی خدمات کتابخانه        «
اي نداشـته؛  ي دیجیتـال، رشـد قابـل مالحظـه       هـا  و اسـتانداردهاي ارزیـابی عملکـرد کتابخانـه         60اند، سنجش شده

  .»هاي دیجیتال، هنوز نسبتاً جدید هستند بنابراین، منصفانه است بگوییم که رویکردهاي سنجش کتابخانه
  

  مدیریت. 2
بـه  ایـن پدیـده   مطرح شده،  ،)1990دهه (هاي دیجیتال کتابخانهاست که اندیشۀ کمتر از دو دهه   اینکه  با  

ید منـابع اطالعـاتی گونـاگون و قرارگـاهی بـراي ارتبـاط میـان متخصـصان، کتابـداران و           مرکز گردآوري و تول   
ها به عنوان رسانی، کتابخانهبه دنبال چنین تحولی در خدمات اطالع). Zhou, 2005 (تبدیل شده استکاربران 

                                                        
9. Preservability.  
10. Reliability.  
1. Reusability.  
2. Significance.  
3. Timeliness.  

٤ .Migrationتال يجين اصطالح در حوزه حفاظت دي؛ ا)Digital preservation ( ن مقالـه  يـ ح آن از حوصـله ا يرود کـه توضـ  يمـ به کار
  .خارج است

5. Scope.  
6. Authority.  
7. Currency.  
1. Metrics.  



ی میـان  گیـري روابـط علمـ     در شـکل  کننـده  تعیـین ی جهانی یـا ملـی لحـاظ مـی شـوند کـه نقـش             ۀبخشی از شبک  
هـا بـراي تحقـق اصـل کاربرمـداري و      تـوان گفـت کتابخانـه   در واقع، می  . کنندپژوهشگران و دانشمندان ایفا می    

سهولت در پاسخگویی به نیازهاي مراجعان، از نوع سنتی به سـوي کتابخانـۀ خودکـار، الکترونیکـی و دیجیتـال               
 و پردامنـه   گـسترده قـدر   آن چاپی به دیجیتال حرکت از محیط؛ اما)1385ناصح و جهانگیر،   (اند   سوق داده شده  
» سـاالري «و بـه زعـم   ها و علم کتابداري را در معرض تغییر پـارادایم قـرار داده            ماهیت کتابخانه  است که اساساً  

هـا و  ، کتابخانـه دلیـل  بـه همـین   ؛استها را با مشکل مواجه کرده    بینی امور کتابخانه  ریزي و پیش  ، برنامه )1384(
 ة چگونگی مدیریت پدیدتعیین بازساختاربندي و بازمهندسی خدمات سنتی خود و بویژه       ۀ در اندیش  مدیران آنها 
در قبـال جامعـه و میـراث    را  به طوري که نه تنهـا بتواننـد رسـالت اصـلی کتابخانـه      ؛هاي دیجیتال هستند کتابخانه

 اطالعات، سـرعت،  ۀ تولید تا اشاعيهایندا به فر  ، بلکه با استفاده از نوآوریهاي موجود      انجام دهند؛ فرهنگی بشر   
  . دهندوري بیشتري ب گستره، روزآمدي، کارآمدي، کیفیت و بهره

  
   دیجیتال ۀتعریف کتابخان

 ARL (1995) ،Wainwright (1996)  ، Karvounarakis، همچـون با نگاهی به تعاریف موجـود 

and Kapidakis (2000) ،Xiao (2003)  و Wang (2003)و Zhou (2005) آید که در این ین بر میچن
در . اسـت کـرده  رو  بـه  رو،هـاي دیجیتـال را بـا چـالش        مدیریت کتابخانه  و این امر،  زمینه اتفاق نظر وجود ندارد      

 تعریـف  64معتقد است حدود ) Schwartz, 2000 (»شوارتز« ، ارائه شدههايتعدد و گوناگونی تعریفارتباط با 
برانگیـز بـودن ماهیـت    ل در متون مختلف وجـود دارد کـه از چـالش     هاي دیجیتا  رسمی و غیر رسمی از کتابخانه     

 ارائه شده از فدراسـیون  هايبنابراین، در اینجا به یکی از پراستنادترین تعریف    . داردحکایت  هاي دیجیتال   هانکتابخ
ان متخـصص  هاي دیجیتال، سازمانهایند که با استفاده از کارکنـ  کتابخانه «:کنیم بسنده می  61هاي دیجیتال کتابخانه

ــه انتخــاب، ســازماندهی   ــوي(پذیرســازي فکــري ، دســترس)ســاختاردهی(ب ــع، حفاظــت از  )معن ، تفــسیر، توزی
 بـه  ؛پردازنـد آوري و ارائـۀ منـابع اطالعـاتی مـی     هما، فـر دیجیتالیکپارچگی و تضمین نگهداشت بلندمدت آثار     

وامـع، سـریع، آسـان و بـه صـرفه در       یـا مجموعـه اي از ج  ،ن یک جامعـه معـی  ةطوري که این منابع، براي استفاد  
  ).Raitt, 1999; Liu, 2004 (»واقع شونددسترس 

بر عناصري شده است و  دیجیتال به عنوان یک سازمان توجه ۀابعاد مختلفی از کتابخانبه  ،این تعریفدر 
 اشـاعه و   ارزیـابی، ، سازماندهی اطالعـات ، انتخاب منابع اطالعاتی، )کتابداران(همچون نیروي انسانی متخصص    

  .کید شده استأ ت)مخاطبان(کاربران  ۀ جامع،هاي اقتصادي  و از همه مهمتر  جنبه،حفاظت از اطالعات
شـود کـه ایـن تعریـف مبنـایی      کنیم، چنین استنباط مـی    وقتی متون مربوط به این موضوع را بررسی می     

از ایـن رو، بـراي پرهیـز از    . »مدیریت«ه هاي دیجیتال، از جملبوده است براي انجام مطالعات روي ابعاد کتابخانه     
 فـشرده و  4تـوان در جـدول    سازي براي انجام پژوهشهاي آتی، آثار موجود و مباحث آنها را مـی        اطناب و زمینه  

  .بندي کردمقوله
  

                                                        
1. Digital Library Federation 



  هاي دیجیتالمطالعات مربوط به مدیریت در زمینۀ کتابخانه. 4جدول
  نویسندگان  مباحث
 Seadle, 2006; Joint, 2007  62مدیریت خطر

 Cedars Project, 2002; Singh, 2004  مدیریت مجموعه و انتخاب منابع
 Sreenivasulu, 2000  مدیریت کارکنان متخصص

 Schaffler, 2004  ساختاربندي و سازماندهی

  مدیریت محتوا
McCray and Gallagher, 2001; Han, 2004; 
Hartman et al, 2005 (quoted in Lopatin, 2006); 

Warren and Alsmeyer, 2005; Hsu et al, 2006  
 Muir, 2003; Williamson, 2005  مدیریت قالبهاي دیجیتال

 ,Lang, 1998 (quoted in Zabihi et al., 2006); Patel  مدیریت دسترسی
2001; Arms, 2002 

 Karvounarakis and Kapidakis, 2000  63مدیریت ارسال و مخزن
 Arms, 2002  مدیریت امنیت
  Muir, 2003  حفاظت دیجیتال

 
گزارش داده اسـت،  ) Ho, 2004(» هو «64استرالیا» موناش«تجربۀ مدیریت کتابخانۀ دیجیتال در دانشگاه 

بنـابراین، مطالعـۀ آن و الگـو گـرفتن از چنـین تجربیـاتی،       .  است4تلفیقی از مباحث مدیریتی یاد شده در جدول      
هـاي دیجیتـال ایـران کـه در مراحـل       و در مجموع، مدیریت کتابخانـه   تواند براي طراحی، توسعه، نگهداشت    می

  .اولیۀ رشد خود هستند، سودمند باشد
درآمـدزایی، بازاریـابی و   بنـدي،   هاي دیجیتال، شامل مباحث دیگـري از جملـه بودجـه     مدیریت کتابخانه 

 بـا توسـعۀ هـر چـه بیـشتر ایـن       رود متـون مربـوط، بـه مـرور زمـان و همگـام      شود، اما انتظار می    نیز می  نظایر آنها 
  . ها، غنی شده و به این مباحث نیز بپردازندکتابخانه

  :شویمرا یادآور می) Arms, 2002(» آرمز«در پایان این قسمت، جملۀ اساسی 
ه   « تـوان  بـه بیـان دیگـر، مـی    . »ارتباط تنگاتنگی بـا هـم دارنـد   ) مدیریتی(هاي اجرایی افراد، فناوري و روی

نیروهـاي  (هاي مدیریتی، به خوبی تدوین شود؛ از فناوریها اسـتفادة بهینـه شـود؛ کتابـداران            گفت اگر خط مشی   
ه    ) انسانی متخصص  هـا فعالیـت کننـد و کـاربران و      هـا و روشـهاي تعریـف شـده در خـط مـشی          در راسـتاي رویـ

جیتـال حکمفرمـا   هـاي دی رود مدیریت کیفی مؤثر در کتابخانـه آموزشهاي مورد نیازشان مغفول نماند، انتظار می    
  . شود

توانـد یــک سـازوکار بــازخورد بـراي مــدیریت بهینــۀ     در واقـع، ارزیــابی ـ کــه پیـشتر بحــث شـد ـ مــی       
به همـین خـاطر، در آخـرین    . توانند به این امر کمک کنند     هاي آموزشی می  هاي دیجیتال باشد و برنامه      کتابخانه

  . شود با استفاده از متون موجود بررسی می» آموزش«قسمت مقاله، 
  

  آموزش .3
                                                        

1. Risk management (RM). 
2. Submission and repository management. 
3. Monash University of Australia. 



هاي سـنتی  توان در مقابل کتابخانههاي دیجیتال، نسبتاً جدید است و آن را می       از آنجا که حوزة کتابخانه    
و مهارتهاي خاصشان در نظر گرفت، طبیعی است که در متون موجود، به بحث آمـوزش و ملزومـات تعامـل بـا            

؛ نقـل شـده   Saracevic and Dalbello, 2001(» البلود«و » ساراسویک«. هاي دیجیتال پرداخته باشندکتابخانه
  : اند گونه گفته ، در این زمینه این)Kassim and Kochtanek, 2003; P. 160در 

اي اسـت؛ تـا حـدي بـدین علـت کـه شـامل بـسیاري از              هاي دیجیتال، موضوع پیچیده   آموزش کتابخانه «
جملـه خلـق، محتـوا، بـازنمون، سـازماندهی،      هـاي آن، از    شود و نیـز بـدین علـت کـه حـوزه           سطوح فناوري می  

  .»دسترسی، استفاده، و مباحث اجتماعی، قانونی و فرهنگی آن، جدید هستند
هـاي دیجیتـال را بـا بررسـی     که وضعیت آمـوزش کتابخانـه  ) Liu, 2004(» لیو«افزون بر مطالعاتی مانند 

-Kovel(» جـاربو «ــ  » کاول«دهد،   نشان میهاي ایاالت متحده و کانادا    هاي درسی ارائه شده در دانشکده     برنامه

Jarboe, 2001( ،»ونگ «)Wang, 2003( ،»آبـادي  رضایی شریف «)Rezaei, 2006( سـومور و شـیري  «، و «
)Saumure and Shiri, 2006 (هاي دیجیتال در یادگیري الکترونیکی و ایجـاد نظـام   که دربارة نقش کتابخانه

هـاي دیجیتـال را بـه    تـوانیم متـون مـرتبط بـا آمـوزش کتابخانـه        د، مـی  انـ یادگیري الکترونیکی کیفی بحث کرده    
 Kibirige and(» دیپـالو «و » کیبیـریج «گونـه کـه در ایـن زمینـه،      تفکیک کنیم؛ همـان » کارمندان«و » کاربران«

DePalo, 2001; P. 283 (گویندچنین می:  
تجهیـزات و مهارتهـاي الزم      پـذیري،   هاي دیجیتال، مشخصاً به تـسهیالت دسـترس       دسترسی به مجموعه  «

  .»براي کاربران و کارمندان آنها، هر دو، نیاز دارد
نیز آموزش، بویژه آموزش کارمندان را رمـز  ) Mullins, 2001؛ نقل شده در Pfeffer, 1998(» پفیفر«

  .داندرسانی در این شرایط نوظهور میموفقیت سازمانها و مراکز اطالع
  )کتابداران(کارمندان ) الف

هاي دیجیتال آمد، یکی از عناصر تعیـین کننـده در دوام و موفقیـت       گونه که در تعریف کتابخانه      همان   
با توجه به رویکرد حـاکم در مـدیریت منـابع انـسانی     . است) کتابداران(ها، نیروي انسانی متخصص   این کتابخانه 
تـر، ضـروري    تال نیز چه بـسا جـدي  هاي دیجیهاي سنتی، باید گفت که چنین رویکردي در کتابخانه     در کتابخانه 

است؛ زیرا محیط پویا و البته رقابتی دیجیتال، توجـه بـه نیـروي انـسانی متخـصص و مـدیریت کـردن مهارتهـا و               
، »صـانعی «و » زاده معرف«؛ نقل شده در   1377(» فتاحی«در این راستا،    . صالحیتهاي آنها را دوچندان کرده است     

، بر آموزش فناوریهـاي جدیـد   )1385زاده و صانعی،  ؛ نقل شده در معرف1379(» فرزین»و » کار نیک»و  ) 1385
افزون بر  .دانندوري دخیل میاند و آن را در افزایش بهره     تأکید کرده  ]هاي دیجیتال از جمله کتابخانه  [اطالعات  

ع ــ خـدمات مرجــ  ) 1384دي، . آر. وي(» وجـوه کیفیـت در خـدمات مرجـع دیجیتـال     «اي بـه نـام   آن، در مقالـه 
دیـده  هاي دیجیتال است ـ بر امر آموزش و داشتن متخصصان آموزش دیجیتال خود، بخشی از خدمات کتابخانه

    . تأکید شده است
در این زمینه، نیروي انسانی متخصص، صرفاً محدود به کتابداران و کارکنـان حـوزة کتابـداري، اعـم از               

هاي هاي دیجیتال، شامل حوزها توجه به ماهیت کتابخانهسازان و آرشیویستها نیست، بلکه بنویسان، نمایه  فهرست
  ).McCray and Gallagher, 2001(مختلف، از جمله علوم رایانه نیز هست 



شـود کـه اهمیـت     ، چنین استنباط می)Liu, 2004(هاي کتابداري هاي آموزشی گروهبا نگاهی به برنامه
هاي دیجیتال، به خوبی درك شده اسـت؛   عملی کتابخانهتربیت کتابداران و آشناسازي ایشان با مباحث نظري و  

هـاي  مبـانی کتابخانـه  «، در قالـب عنـاوین متفـاوت، مثـل     »هاي دیجیتـال کتابخانه«به طوري که درسی با مضمون    
: اينظامهـاي اطالعـاتی رایانـه   «، »هـاي دیجیتـال   کتابخانـه فناوري و خـط مـشی   «،  »کتابداري دیجیتال «،  »دیجیتال
در کنار ایـن  . شودو نظایر آنها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري ارائه می        »  دیجیتال هايکتابخانه

هـاي دیجیتـال بایـد در    کنند، مدیران کتابخانـه  هاي کتابداري و استادان مربوط ارائه میآموزش رسمی که گروه 
 ,Hastings and Tennant(ارنـد  هـاي دیجیتـال بـه کتابـداران دیجیتـال نیـاز د      نظر داشته باشـند کـه کتابخانـه   

 ـ یعنی قبل از پیدایش  1990آموختۀ قبل از دهۀ رود برخی از کارمندان، هم دانش از آنجا که انتظار می). 1996
هـاي دیجیتـال، در   هاي دیجیتال ـ باشند، تمام کارمندان، اعم از آشنا و ناآشنا به نظریه و عمل کتابخانـه  کتابخانه

  . ها را یاد بگیرندمی مستمر، باید مهارتهاي الزم براي کار در این کتابخانهقالب آموزشهاي غیر رس
 Marion, (2001); Deegan and Tanner, (2001); Bawdenبا بررسی برخی متون مربوط، مثل 

et al., (2005); Zhou, (2005); Chang and Hopkinson, (2006) and Choi and Rasmussen, 
هاي دیجیتال، در مجموع، کتابـداران بایـد     که براي تحقق ملزومات شغلی در کتابخانه      توان گفت    ، می  (2006)

  . را داشته باشند) 6 و 5جدولهاي (مهارتها و ویژگیهاي زیر 
  هاي دیجیتالگانۀ مورد نیاز براي کارمندان کتابخانهمهارتها و آموزشهاي بیست و یک . 5جدول 

 بندي راهبردهاي جستجوفرمول .1

 سایتهابارزیابی و .2

 راهنمایی و آموزش کاربران .3

 ايسازي منابع شبکهیکپارچه .4

 تحلیل و تفسیر اطالعات .5

 فهرستنویسی و سازماندهی اطالعات دیجیتال .6

 فناوریهاي تصویرسازي و دیجیتالی کردن .7

 طراحی رابط کاربر و پورتال .8

 مدیریت پروژه .9
10. OCR65 
 XML و به ویژه HTML ،SGMLگذاري از جمله  زبانهاي نشانه .11

 سازي نمایه .12

 هاي اطالعاتی فناوري پایگاه .13

 نویسی برنامه .14

  فناوري وب .15

  آشنایی با ابزارهاي کاوش وب .16

  مدیریت نشریات الکترونیکی .17

  معماري اطالعات .18

                                                        
1. Optical Character Recognition. 



  سواد اطالعاتی .19

  فراداده .20

  هاي دیجیتال  سنجش الکترونیکی و روشهاي ارزیابی کتابخانه .21

  
 نیستند؛ بنابراین، براي مطالعۀ بیشتر و آشنایی بـا صـالحیتهاي     به طور حتم، مهارتهاي پیشنهادي باال جامع      

  . رجوع شود) Urs, 2002(» ارز«شود به مقالۀ الزم براي کتابداران دیجیتال، پیشنهاد می
  
  
  

  
  66هاي دیجیتالویژگیهاي شخصی ـ اخالقی مورد نیاز براي کارمندان کتابخانه. 6جدول

 این بدان معناست که دانش کتابداران دیجیتـال نبایـد محـدود بـه یـک         :ساختار دانشی مرکب   .1
ن باشد   هایی همچـون علـوم کتابـداري، علـوم رایانـه، برخـی فناوریهـاي        آنها باید به حوزه. حوزة معی

 . اشراف نسبی داشته باشند…خاص، علوم ارتباطات و

ارت در یـافتن     یعنـی سـرعت در پاسـخگویی بـه منـابع خـارجی، مهـ                :67 تیزهوشی اطالعـاتی   .2
 .اطالعات مفید، هوشیاري در ارائۀ فعاالنۀ خدمات اطالعاتی و هوشیاري در افزودن ارزش اطالعات

 یعنی توانایی فیلتر کردن اطالعات و ارزیـابی سـودمندي آن، توانـایی         :68توانایی اطالعاتی باال   .3
العات و توانـایی  کسب اطالعات به بهترین شکل ممکن، توانایی پردازش، سازماندهی و مدیریت اط       

 .اشاعه اطالعات براي کاربر مناسب، در زمان مناسب و مکان مناسب

پـذیري بـاال، قـدرت     یعنی داشتن نیت نوآوري، روحیۀ گروهـی بـاال، انعطـاف      :  شخصیت عالی  .4
نگري مناسب، عطش یادگیري مداوم، خطرپذیري، روابط عمـومی بـاال، تغییرپـذیري،           تخیل و آینده  

 ، بویژه مهارت حل مـسئله، احتـرام      70، مهارتهاي رویارویی  69اکیت سازندة ذاتی  استقالل کاري و شک   
  .اي و مدیریت بحرانبه قوانین حرفه

  

ــا یــادآوري نظــر  ــگ«ب مبنــی بــر اینکــه ) Chang and Hopkinson, 2006(» هاپکینــسون«و » چان
و » ویتمـل «و دیـدگاه  » شـوند  71هاي دیجیتال باید در پیوند با محیط جدید، دوباره متخصص        کارمندان کتابخانه «
کـه  ) Missingham, 2006; P. 266؛ نقـل شـده در   Whitmell and Associated, 2004(» اسوشـیتید «
، در اینجـا، بـه   » شـوند 72ها در این باور، اتفاق نظر دارند که کارمندان باید در شرایط نوین، چندمهارته           کتابخانه«

  :شودیکی دو پژوهش اشاره می

                                                        
  . با برخي تغييرات و اضافاتZhou, 2005بر گرفته از . ۱

2.  Keen information consciousness 
3. High information ability 
4. Healthy innate skepticism. 
5. Coping skills. 
6. Reskilled.  
7. Multi-skilled. 



 در پژوهشی با 74»ماریون«، )2001 (73اي و پژوهشیهاي دانشکده لی انجمن کتابخانه  در دهمین همایش م   
هـاي  چه کسی کارمنـد کتابخانـه    :  یا کتابدار داراي مهارتهاي تخصصی     75کتابدار دیجیتال، کتابدار سایبر   «عنوان  

ط پیوسـته را   تبلیغات موجود براي اسـتخدام کتابـدار دانـشگاهی بـا مهارتهـاي محـی             250،  »دیجیتال خواهد شد؟  
  : مقوله مهارت در قالب سه دستۀ اصلی شناسایی شدند19پس از تحلیل محتواي این تبلیغات، . بررسی کرد

 از مهارتهاي فنی تا مهارتهاي روابط انسانی و فردي . 1

 مهارتهاي مربوط به با فناوریهاي نوین و رویارویی با روندهاي نوظهور . 2

 .مات عمومیاز صالحیتهاي خدمات فنی تا صالحیتهاي خد . 3

، »آنچه براي آموزش کتابداران دیجیتال آینده مورد نیاز است«در یک پژوهش تازه منتشر شده با عنوان       
براي شناسایی فعالیتهـا و مهارتهـاي الزم بـراي کـار     ) Choi and Rasmussen, 2006(» راسموسن«و » چوي«

هاي دیجیتـال وابـسته     ن مشغول در کتابخانه   هاي دیجیتال و تبیین شکافهاي آموزشی موجود، کارکنا       در کتابخانه 
آنها در نهایت، راهکارهایی براي طراحـی  . هاي دانشگاهی ایاالت متحده را مورد پیمایش قرار دادند    به کتابخانه 

  .هاي دیجیتال ارائه دادندآموزشهاي مناسب مربوط به اداره کتابخانه
  
  کاربران) ب

هاي دیجیتال، کاربران هستند که خود، شـامل  زش کتابخانهرکن دیگر قابل توجه در متون مربوط به آمو  
-کاربران، در واقع، عنصر اصلی مراکز اطالع. شودکتابداران، استادان، دانشجویان، پژوهشگران و نظایر آنها می     

ابع ها در مفهوم عـام، بـه اسـتقبال کـاربران و اسـتفاده از منـ      روند، زیرا پویایی و بقاي کتابخانهرسانی به شمار می 
علـت وجـودي؛   «معتقـد اسـت   ) Clark, 2004(» کـالرك « در ایـن راسـتا،   .گنجانده شده در آنها وابسته است
  .»کتابخانۀ دیجیتالی، کاربران هستند

تر است؛ زیرا با توجه به تغییـر محمـل و   هاي دیجیتال، جدي  بویژه در مورد کتابخانه    استفاده از کتابخانه،  
آیـد؛ مثـل دل کنـدن از حـال و هـواي          استفاده از اطالعات، مسائلی پـیش مـی       ضرورتِ داشتنِ برخی مهارتهاي     

هـاي  و نظـایر آنهـا؛ بنـابراین، بـه مـدیران کتابخانـه         ) تکنوفوبیـا (اي،    مأنوس سنتی و منابع چاپی، اضطراب رایانـه       
د، زیـرا  هاي آموزش کاربران را در سرلوحه طرحهاي راهبردي خویش قرار دهنـ        شود برنامه دیجیتال پیشنهاد می  

 ,Ashoor(هاي دیجیتال و ارتقاي اقبال عمومی کاربران، مؤثر واقع خواهـد شـد   در افزایش استفاده از کتابخانه

آمـوزش  «کننـد کـه   در این زمینه اظهار می) Adams and Blandford, 2002(» بلندفورد«و » آدامز «).2000
  .»کند یت میهاي دیجیتال، پشتیبان هستند، را تقواین باور که کتابخانه

هاي دیجیتـال در آمـوزش مهارتهـاي جدیـد و الزم ـ کـه پیـشتر تـشریح شـد ـ بـه            اگر مدیریت کتابخانه
کتابداران موفق عمل کند، در تحقق آموزش کاربران گام بلندي برداشته است؛ زیرا در انتقال مهارتهاي الزم به          

؛ Whitmell and Associated, 2004(شـت  کاربران و تبیین اهمیت فراگیري آنها دغدغۀ کمتري خواهـد دا 
   . )Missingham, 2006; P. 266نقل شده در 

                                                        
1. ACRL 10th National Conference. 
2. Marion. 
3. Cybrarian.  



مهمترین برنامۀ آموزشی مورد نیاز که باید جزو اولویتهـا قـرار گیـرد، رشـد مهارتهـاي سـواد اطالعـاتی                     
یت اطالعات، سواد اطالعاتی، توانایی شناسایی ابزارهاي الزم براي مفهوم سازي، بازیابی، ارزیابی و مدیر  . است

پر استنادترین تعریف از سـواد اطالعـاتی را انجمـن کتابـداران آمریکـا در      ). Ashoor, 2000(شود تعریف می
  : ارائه داده است1998سال 

براي با سواد اطالعاتی شدن، فرد باید بتواند تشخیص دهد که چه زمانی به اطالعـات نیـاز دارد و قـادر          «
  ).Campbell, 2004نقل شده در (»  کند و از آن استفادة مؤثر نمایدیابی و ارزیابیباشد آن را مکان
مـوارد  . گیرنـد طور که گفتیم، استادان و اعـضاي هیئـت علمـی در زمـرة کـاربران نهـایی قـرار مـی          همان

ضروري براي رشد مهارتهاي سواد اطالعاتی در این گـروه از کـاربران، شـامل توانمندسـازي ایـشان در توسـعه              
از سـوي  .  تدریس و آشنایی با انواع منابع مورد نیاز بـراي انتقـال دانـش مـرتبط و روزآمـد اسـت             انواع روشهاي 

سـازي،   دیگر، دانشجویان نیز باید با کسب و پرورش این مهارتها بتوانند اطالعات اسـتادان و مدرسـان را مفهـوم     
  .ارزیابی و مدیریت کنند

اي جیتـال کـه در بلندمـدت، بـه ارزش افـزوده          هاي دی در مجموع، براي تحقق رسالت آموزشی کتابخانه      
هـاي  ، مـدیریت کتابخانـه  وري این سازمانهاي نوظهـور خواهـد انجامیـد   محسوس و افزایش میزان استفاده و بهره    

-دیجیتال، باید با همکاري کتابداران و در واقع، نیروهاي انسانی متخصص و حتی برخی کاربران خبره، کارگـاه  

و دیگـران  » کـولتی «در ایـن راسـتا،   . هاي آموزشی فشردة متنـوعی برگـزار کنـد   دورههاي آموزشی، همایشها و     
)Koltay et al., 1996 (کنند چنینی پیشنهاد می هاي اینموضوعات زیر را براي ارائه در کارگاه:  

 دهدسازي و سازماندهی اطالعات به دست میسازي اطالعات ـ که درکی از چگونگی ذخیرهـ مفهوم

 هاي مختلف با جستجوي متون و نوشتار حوزهـ آشنایی

 هاي اطالعاتی الکترونیکیـ جستجوي پایگاه

 ـ مبانی اینترنت

 .کندنوردي ـ که مبتدیان را با چگونگی استفاده از وب آشنا میـ وب

 ـ جستجوي پیشرفتۀ وب

 .شود ـ جستجو و بازیابی که شامل دانلود کردن، پرینت گرفتن و پست الکترونیکی می

 .هاي جستجو لحاظ شودـ شیوة ارزیابی اطالعات ـ که این موضوع باید در تمام کارگاه

توان به طراحی صفحات وب، آمـایش تـصاویر دیجیتـال، طراحـی پایگـاه، کـار        در کنار این مهارتها می    
 و Excelافزارهـاي صـفحه گـسترده مثـل       بویژه آشنایی با اصول نرم   76ICDLایها، مهارتهاي   کردن با چندرسانه  
  .نظایر آن اشاره کرد

  کالم آخر
هـاي دیجیتـال،   با توجه به آنچه در این مقاله مطرح شد، آشکار اسـت کـه پـژوهش در عرصـۀ کتابخانـه      

رود برخـی  امیـد مـی  . شود افقهاي جدید و مباحث متنـوع در راهنـد        بینی می همچنان ادامه خواهد داشت و پیش     
، اسـتانداردها، فـراداده، مـدیریت حقـوق معنـوي و حقـوق       مباحث، همچون مباحث قـانونی، مباحـث اجتمـاعی      

                                                        
1. International Computer Driving License. 



.  کـه در مقالـۀ حاضـر بررسـی نـشدند، در مطالعـات آینـده مـدنظر قـرار گیرنـد             77پـذیري   کـنش   دیجیتال، و میان  
امیدواریم مباحث گنجانده شده در این مجال، درك مناسبی براي کارکنان، دانشجویان، مدیران، پژوهـشگران،           

سـاز برخـی تـصمیمات و تحـوالت        هاي دیجیتال، فراهم آورده باشد و زمینه      حان کتابخانه دهندگان و طرا  توسعه
  . سودمند شود

هاي دیجیتال و بویژه پژوهش در این حوزه، مهـم و ضـروري   گذاري روي کتابخانه  گفتنی است، سرمایه  
وري و  افـزایش بهـره  است؛ زیرا به شناسایی مجهوالت این پدیدة نوظهور کمک خواهد کرد و به نوبۀ خود، به           

رسانی در استفاده از اطالعات منجر خواهد شد و این، یعنی تحقق جایگاه بهتر براي کتابداران و کارکنان اطالع        
    .    فضاي متغیر نوین
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