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Abstract: Digital Library (DL) development is faced with many challenges
which cannot be overcome all at once. In such cases which are so complex,
maturity models are utilized. In a maturity model, features of a phenomenon
are classified into few levels so that improving or realizing the features of
each level is the prerequisite of going to the next level. DL can also be
approached by maturity model more efficiently and effectively. Since the
maturity model for DL has not been designed yet, first, a literature review of
the DL and maturity models using a qualitative approach and meta-synthesis
method was done. According to the findings of the literature review, the
maturity characteristics of DL are proposed to be a basis for designing DL
maturity model. Since the concept of maturity and DL is extensive and has
several dimensions, meta-synthesis has been found as a suitable method
for comprehensive integration of the models offered in other areas with
the existing literature in the field of DL based on their interpretation. To
do so, 68 papers (38 in the field of DL and 30 in the field of maturity
models in various fields) were selected from the available resources. By
analyzing these papers, three categories, seven concepts, and 35 codes
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obtained as DL maturity features. Among these findings, the focuses of previous studies have
been on the use of software/ hardware systems as supporter and enabler of DL and the DL
content. The found features, in addition to be a basis for designing of digital library model, can
be a tool in the hands of project managers of DL for assessing the status of their projects and
planning to achieve higher levels of maturity.
Keywords: Digital Library, Maturity, Maturity Model, Meta-synthesis
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چكيــده :ســاخت کتابخانــة دیجیتالــی بــا چالشهــای بســیاری روب ـهرو اســت کــه
بهیکبــاره نمیتــوان بــر آنهــا چیــره شــد .پدیدههایــی بــا چنیــن پیچیدگــی ،بــا
مدلهــای بلــوغ دنبــال میشــوند .در یــک مــدل بلــوغ ،ویژگیهــای یــک پدیــده
در ســطوح گوناگونــیتقســیمبندی میشــوند و ابتــدا بایــد ویژگیهــای هــر ســطح
بهبــود یــا تحقــق یابــد و ســپس ،بــه بهبــود ویژگیهــای ســطح بعــد از آن پرداختــه
شــود .بــر ایــن پایــه ،بــرای کتابخانــة دیجیتالــی نیــز میتــوان مــدل بلــوغ طراحــی
کــرد تــا بــا دنبالکــردن آن ،بتــوان بــا کارایــی و اثربخشــی بیشــتری بــه کتابخانــة
دیجیتالــی دســت یافــت .از آنجــا کــه بــرای کتابخانــة دیجیتالــی تاکنــون مــدل
بلــوغ طراحــی نشــده اســت ،در اینجــا بــا بررســی نوشــتارهای کتابخانــة دیجیتالــی
و مــدل بلــوغ بــا کاربــرد رویکــرد کیفــی و روش فراترکیــب ،ویژگیهــای
بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی ارائــه میشــود تــا بنیانــی بــرای طراحــی چنیــن مدلــی
بهدســت آیــد .بــا توجــه بــه اینکــه مفهــوم بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی دارای چنــد
بعــد و گســترده اســت ،فراترکیــب بهعنــوان روشــی مناســب بــرای تلفیقــی جامــع
از مدلهــای ارائهشــده در حوزههــای دیگــر بــا نوشــتههای موجــود در زمینــة
کتابخانــة دیجیتالــی بــر پایــة تفســیر و ترجمــة آنهاســت .بــر ایــن پایــه 68 ،منبــع
معتبــر ( 38منبــع در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی و  30منبــع در حــوزة مــدل بلــوغ
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در حوزههــای گوناگــون) از میــان منابــع موجــود برگزیــده شــدند .بــا تحلیــل ایــن منابــع ،ســه مقولــه،
هفــت مفهــوم ،و  35کــد بــرای ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی بهدســت آمــد کــه در میــان
آنهــا ،بیشــترین تأکیــد مطالعــات پیشــین بــر کاربــرد سیســتمهای نرمافــزاری /ســختافزاری بهعنــوان
پشــتیبان و توانمندســاز کتابخانــة دیجیتالــی و مفهــوم محتــوای کتابخانــة دیجیتالــی اســت .ویژگیهــای
یافتشــده عــاوه بــر ایجــاد بنیانــی بــرای طراحــی مــدل بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی میتوانــد بهعنــوان
ابــزاری در اختیــار مدیــران پروژههــای کتابخانــة دیجیتالــی قــرار گیــرد تــا بــا کاربــرد آنهــا وضعیــت
بلــوغ پــروژة خــود را ارزیابــی کــرده و بتواننــد بــرای دس ـتیابی بــه ســطوح باالتــر بلــوغ برنامهریــزی
کننــد.
كليدواژهها :کتابخانة دیجیتالی ،بلوغ ،مدل بلوغ ،فراترکیب
 .1مقدمه

در دهــة  1990میــادی ،فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات بــر شــيوههاي ذخيــره و بازيابــي

اطالع��ات در محيطه��اي شبــكهاي مانن�دـ اينترن��ت تأثي��ر بسـ�ياري گذاشــت .از ای��ن رو ،کاربــرد

فنــاوری اطالعــات در کتابخانههــا کــه در ابتــدا بــرای خودکارســازی فعالیتهــا و افزایــش ســرعت
ِ
دق��ت انجــام خدمــات کتابخان��ه صوــرت میگرفـ�ت ،بهتدریــج زمینــة ظهــور بحثهایــی چــون
و
کتابخانةــ دیجیتال��ی را فراه��م ک��رد و بودجههــاي دولتــي كالنــي صــرف پروژههايــي بــراي
طراحــي و ســاخت ایــن الگوهــا و مدلهــاي جديــد ذخيــره و بازيابــي اطالعــات در محيــط

الكترونيكــي شــد .از جملــة ايــن پروژههــا ميتــوان بــه «ديالآي» 1در آمريــكا« ،ايليــب» 2در
انگليــس« ،برنامههــاي ســاختاري» 3در اتحاديــة اروپــا و پروژههــاي ديگــري در ســاير نقــاط جهــان

ماننــد كانــادا ،اســتراليا ،زالنــد نــو و آســیا اشــاره كــرد (Ali 2005, 63-66; Baker and Evans 2009,

 .)1-4; Baker 2006; Chowdhury and Chowdhury 2003, 16-17; Theng and Foo 2005در ایــران
نیــز میتــوان چنیــن پروژههایــی را در برنامــة توســعه و کاربــرد فنــاوری اطالعــات (تکفــا) مشــاهده

کـ�رد .پــروژة کتابخانهه�اـی دیجیتالـ�ی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور کــه ذیــل برنامــة
راهبــردی گســترش کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در آمــوزش عالــی و آمــوزش پزشــکی

آورده شــده از جملــة ایــن برنامههاســت ،ولــی تــا بــه امــروز دســتاورد عملــی و قابــل پذیرشــی از
ایــن پــروژه مشــاهده و گــزارش نشــده اســت (جهانگــرد و همــکاران .)1384

بــر اســاس تعريــف «فدراســيون کتابخانــة دیجیتالــی» ،4كتابخانههــای دیجیتالــی ســازمانهايي

3. Framework Programs

2. eLib: electronic Library Programs

1. DLI: Digital Library Initiative
4. Digital Library Federation
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هســتند كــه منابعــي شــامل كاركنــان متخصــص را بــراي گزينــش ،ســازماندهي ،تأميــن دسترســي،
تفســير ،توزيــع ،حفاظــت از يكپارچگــي ،و تضميــن وجــود پايــدار مجموعههــاي ديجيتالــي
فراهــم ميســازند ،بهنحــوي كــه ايــن مجموعههــا بهســادگي و باصرفــه بــراي اســتفادة جامعــهاي
تعريفشــده از كاربــران در دســترس آنــان قــرار گيــرد (.)Digital Library Fedetration 1998
بــر اســاس ایــن تعریــف ،بســیاری از کتابخانههــا و پروژههایــی کــه امــروزه در ایــران ادعــای
دیجیتالیشــدن و راهانــدازی کتابخانــة دیجیتالــی دارنــد بــه مفهــوم واقعــی خــود ،کتابخانــة
دیجیتالــی نیســتند .بررسـیهای اولیــه حاکــی از ایــن امــر اســت کــه آنچــه در کشــور مــا بــا عنــوان
کتابخانــة دیجیتالــی مطــرح و ایجــاد گردیــده ،از ســه حالــت سیســتمهای مکانیــزة کتابخانــهای،
وبســایتها ،وکارگــزاران پایگاههــای اطالعاتــی خــارج نیســت (جنــوی 1392؛ یمینفیــروز و
محمــدی فیروزجائــی  .)1387در واقــع ،اهمیتیافتــن نــام و شــکل دیجیتالــی در عصــر حاضــر ســبب
شــده کــه اغلــب کتابخانههــای دیجیتالــی در ایــران بهجــای خصوصیــات ایــن نــوع کتابخانههــا
ســعیکننــد نــام آن را بــر خــود داشــته باشــند و میلیاردهــا تومــان هزینــه ،نیــروی انســانی و وقتــی
کــه بــرای اجــرای پروژههــای کتابخانــة دیجیتالــی صــرف شــده ،بهجهــت عملکــرد غیراصولــی بــه
ه��در رود و کارکرده��ای مه��م کتابخانــه نی��ز قربان��ی شوــند (حریــری و رادفــر .)1390

علــت ایــن امــر آن اســت کــه بـه واقعیــتپیوســتن مفهــوم کتابخانــة دیجیتالــی بــا مشــکالت و

چالشه��ای بس�یـاری مانن��د فنيــ ،اقتص��ادي ،قانون�يـ ،اجتماع��ي ،و اطالعات��ي روبـهرو اســت (علیپــور

حافظــی27 ،1391؛ خســروی 1386؛ مطلبــی 1386؛  .)Theng and Foo 2005ايــن چالشهــا ناشــي
از محيــط پيچيــدة ايــن كتابخانههــاي جديــد اســت كــه موانــع بســياري را در مســير خدمــات آنهــا

بهوجــود مــيآورد

(Kuny and Cleveland 1998; Mishra, 2011, 179-181; Qiang 2010; Singh

 .)2008, V. 2, P. 233علیدوســتی و شیخشــعاعی 85-64 ،1385؛ از مشــکالت عمــده و اساســی کــه

اکثــر پروژههــای دیجیتالیســازی کتابخانههــا و ایجــاد کتابخانــة دیجیتالــی در ایــران بــه آنهــا

دچــار هســتند ،میتــوان بــه ناآگاهــی مدیــران ،فقــدان نیــروی انســانی متخصــص ،روزآمدنبــودن
دانــش کتابــداران ،جایــگاه نامناســب کتابخانــه در تشــکیالت اداری ،فقــدان زیرســاخت و تجهیزات

فنــی و امکانــات مالــی الزم اشــاره کــرد کــه ایــن نیــز بهنوبــة خــود باعــث عــدم مدیریــت صحیــح
845
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فرایندهــای ایجــاد کتابخانــة دیجیتالــی ،کاهــش بازدهــی و ســطح عملکــرد و بهتبــع آن ،موجــب

افزایــش هزینههــا میشــود (ضیائــی و ســیدکابلی 1393؛ فدائــی و نوشــینفرد 1389؛ مظفــر قائــم

1387؛ یمینفیــروز و محمــدی فیروزجائــی .)1387

بــا بررســی پدیدههایــی کــه هماننــد کتابخانــة دیجیتالــی در نتیجــة تأثیــر فنــاوری اطالعــات بــر

ی��ک س��ازمان ی��ا پدیدــه بهوج��ود آم��ده اس��ت ،ماننــد دولــت الکترونیــک ،تجــارت الکترونیــک،

شــهر الکترونیــک ،مدیریــت دانــش ،و آمــوزش الکترونیــک متوجــه میشــویم کــه بســیاری از
آنهــا ســعی کردهانــد بــا بهرهگیــری از مدلهــای مدیریتــی (هماننــد مدلهــای بلــوغ و تغییــر)

بــه مدیریــت بهتــر ایــن پدیدههــا بپردازنــد

(;By 2005; Patas 2012; Pöppelbuß et al. 2011

 .)Wendler 2012بلــوغ میزانــی اســت کــه یــک فراینــد خــاص تعریــف ،مدیریــت ،ارزیابــی و

کنتــرل میشــود .در عمــل ،مدلهــای بلــوغ بهعنــوان ابــزاری در نظــر گرفتــه میشــوند کــه از
طریــق آنهــا ســازمانها میتواننــد بــه ســطوح بلــوغ دســت یابنــد و اســتراتژی مناســب را اتخــاذ

کننـ�د .مدلهــای بلــوغ ،مدلهــای چندمرحلـهای مفهومــی هســتند کــه بــه توصیــف الگــوی توســعة

قابلیتهــای ســازمانی میپردازنــد .ایــن مدلهــا در ســازمان بــرای ارزیابــی وضعیــت فعلــی
ســازمان ،اولویتبنــدی معیارهــای بهبــود و کنتــرل پیشــرفت بــهکار بــرده میشــود (جامیپــور

1393؛  .)Pöppelbuß et al. 2011عناصــر اساســی مدلهــای بلــوغ عبارتانــد از :ســطوح بلــوغ،
خالص ـهای از ویژگیهــای هــر ســطح ،ابعــاد و فعالیتهــای مرتبــط بــا هــر یــک از ابعــاد (Fraser

 .)and et al. 2002; Hseih, lin, and lin 2009; Valdes and et al. 2011بنابرای�نـ ،نی�اـز اســت کـ�ه

مراحــل پیشــرفت و بلــوغ در کتابخانههــا و تبدیلشــدن آنهــا بــه کتابخانــة دیجیتالــی در قالــب
مدلهایــی ماننــد مدلهــای بلــوغ مشــخص شــود تــا از طریــق آنهــا بــا مدیریــت و برنامهریــزی

صحیحتــر و صــرف هزینههــای کمتــر پیــش برویــم .از ایــن رو ،هــدف اصلــی ایــن مقالــه ارائــة

بنیان��ی ب��رای طراحـ�ی مـ�دل بلــوغ کتابخان��ة دیجیتالــی ب��ا بررس��ی نوش�تـارهای کتابخانــة دیجیتالــی و
همچنیــن ،مــدل بلــوغ بــا اســتفاده از روش فراترکیــب 1اســت کــه ویژگیهــای بلــوغ بــرای کتابخانــة
دیجیتالــی را دربــردارد .همچنیــن ،ایــن مقالــه بهدنبــال اهــداف فرعــی زیــر نیــز اســت .1 :شناسـ�ایی

ویژگیهایــی کــه در منابــع بــر آنهــا تأکیــد بیشــتری شــده اســت .2 .شناســایی ویژگیهایــی کــه

در منابــع بــر آنهــا تأکیــد کمتــری شــده اســت .3 .دســتهبندی ویژگیهــای بهدســتآمده از
بررســی منابــع در قالــب مقولههــا ،مفاهیــم و کدهــا و  .4رتبهبنــدی مقولههــا ،مفاهیــم و کدهــای
مــورد بررســی.

1. meta-synthesis
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 .2پیشینة پژوهش

طراحــی ،توس��عه و ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی تاکنــون از جنبههــای گوناگونــی

ص��ورت گرفتهــ اس��ت .نتیجةــ جس��توجوی پژوهش��گر در پایگاهه��ای اطالعاتیــ نش��ان داد کــه

در ارتبــاط بــا مدلهــای طراحــی ،توســعه ،و ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی پژوهشهــای
زیــادی صــورت نگرفتــه و یــا انتشــار نیافتهانــد و ایــن حــوزه علیرغــم اهمیتــش ،هنــوز
بهگونــهای شایســته مــورد بررســی واقــع نشــده اســت« .انگویــن» بــا بررســی مقــاالت ارائهشــده

بــه ســه کنفرانــس بینالمللــی در زمینــة کتابخانــة دیجیتالــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه
موضوعاتــی ماننــد معمــاری و زیرســاختها ،پژوهــش و توســعه ،و ســازماندهی اطالعــات در

صــدر نمــودار پژوهشهــای مــورد بررســی هســتند و مباحــث مدیریتــی حــدود  1درصــد از کل
پژوهشهــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ( .)Nguyen 2013مباحــث مدیریتــی ماننــد «مدیریــت

کیفیــت جامــع» ( ،)Ling-yun and Hai-kang 2005ســاخت مــدل مدیریــت کتابخانــة دیجیتالــی بــا
اســتفاده از مدلهــای ریاضــی ( ،)Zhao, Zhang, and QI 2013اســتفاده از یــک مــدل ســازمانی

بــرای ارزیابــی کتابخانــة دیجیتالــی ( ،)Koo and MacDonald 2011مــدل مدیریــت زنجیــرة تأمیــن
( ،)Meng-Xing, Chun-Xiao, and Yong 2010طراحــی مــدل توســعة کتابخانههــای دیجیتالــی در

ایــران (جنــوی 1392؛ نــوروزی و جعفریفــر  ،)1393مــدل عوامــل موفقیــت حیاتــی کتابخانــة
دیجیتالــی ( )Lagzian, Abrizah, and Wee 2013الگــوی مهندســی مجــدد مبتنــی بــر فنــاوری

اطالعــات در ایجــاد کتابخانههــای دانشــگاهی دیجیتالــی (جانفــزا  ،)1388توســعة مدلــی جامــع

بــرای ارزیابــی کتابخانــة دیجیتالــی ( )Zhang 2010و همچنیــن اســتفاده از ابــزار دیجیکــوال 1بــرای

ارزیابــی (عليپورحافظــي ،امانالهــي نيــك ،و مطلبــي  )1393در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی صــورت
گرفتــه اســت .ولــی ،ایــن پژوهشهــا جدیــد و انگشتشــمار هســتند .ایــن موضــوع نشــاندهندة

آن اســت کــه گرایــش بــه ســمت مدلهــای مدیریتــی از جملــه مباحثــی اســت کــه در ســالهای
اخیــر در حــوزة کتابخانــه (ناخــدا  )1389و کتابخانــة دیجیتالــی مــورد توجــه واقــع شــده اســت

(جنــوی 1392؛  .)Nguyen 2013ایــن پژوهشهــا بــا ایــن منظــور صــورت میگیرنــد کــه بــا کمــک
مدلهــای ساختهشــده در آنهــا بتــوان مدیریــت و نظــارت بهتــری بــر بحــث کتابخانــة دیجیتالــی و
پروژههــای دیجیتالیســازی داشــت.

چنانکــه میدانیــم مدلهــای بلــوغ عمدتــاً بــا ظهــور و کاربــرد فنــاوری اطالعــات مطــرح

ش ـ دهاند و در واقــع ،جــزء مباحــث مدیریــت فنــاوری اطالعــات هســتند و در حوزههــای مختلفــی
1. DigiQual
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ماننــد دول�تـ الکترونی��ک (دیبــاج ،ثقفــی ،و زارعی 1390؛ علیدوســتی ،باقــری ،و شــهریاری 1388؛
 ،)Fath-Allah and et al. 2014; Lee 2010مدیریــت دانــش (جامیپــور 1393

Jiankang, et al.

 ،)2011; Kuriakose et al. 2011; Pee and Kankanhalli 2009تجــارت الکترونیــک (حســنقليپور

و شــريفي 1384؛

Goncalves, and Pires 2007

 ،)Morais,ش��هر الکترونی��ک (اختیــارزاده و

عســکرپور  ،)1388آم��وزش الکترونیکــ (فراهــی ،قلیپــور ،و عنصــری دلچــه 1388؛ Marshall

 )and Mitchell 2004مدلهــای گوناگونــی طراحــی و بــهکار بــرده شــدهاند ( .)Wendler 2012در

بحــث کتابخانــه نیــز مباحثــی چــون محافظــت از منابــع ( ،)Gkinni 2014مدیریــت دانــش (Yang and

 ،)Bai 2009و بلــوغ فنــاوری اطالعــات در کتابخانــه (حریــری و شــیخزاده  )1392از مــدل بلــوغ

بهــره گرفتهانــد .نتیجــة جســتوجوی پژوهشــگر در پایگاههــای اطالعاتــی بــا واژههــای مــدل

بل��وغ و کتابخانــة دیجیتالــی نشــان داد کــه ایــن نــوع مــدل تاکنــون در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی

بــهکار نرفتــه اســت.

بهطــور کلــی ،پیشــینههای پژوهــش مبیــن آن اســت کــه پژوهشهــای بهعملآمــده در

زمینــة طراحــی ،توســعه و ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی همــه بهصــورت پراکنــده بــه ارائــة

یــک مــدل یــا یکســری شــاخصها پرداختــه و هــر یــک از دیــدگاه خــود بــه ایــن موضــوع نــگاه

کردهانــد و مدلــی واحــد بــرای ایــن موضــوع ارائــه نشــده اســت« .دیجیکــوال» نیــز کــه نســبت بــه
مدلهــای دیگــر شناختهشــدهتر اســت ،مدلــی بــرای ســنجش کیفیــت خدمــات کتابخانــة دیجیتالــی

بــوده و بقیــة شــاخصهای ایــن نــوع کتابخانههــا را مــورد بررســی قــرار نمیدهــد .بــا توجــه بــه
اینکــه امــروزه در کشــور مــا بودجههــای کالنــی در بخــش خصوصــی و دولتــی صــرف راهانــدازی

کتابخانههــای دیجیتالــی میشــود ،بایســتی بــرای توجیــه ایــن بودجههــا و بهرهبــرداری صحیــح
از آنهــا شــیوههای صحیــح مدیریــت را طراحــی و اجــرا کــرد کــه یکــی از ایــن راهحلهــا ارائــة
الگوهــا و مدلهــای صحیــح مدیریــت کتابخانــة دیجیتالــی ماننــد مــدل بلــوغ اســت .در همیــن

راســتا ،مقالــة حاضــر ســعی دارد بــا مــرور نوشــتار کتابخانــة دیجیتالــی و کمکگرفتــن از نوشــتار

مــدل بلــوغ ،بــه ارائــة ویژگــی بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی بپــردازد تــا بنیانــی بــرای طراحــی مــدل
بلــوغ ایــن کتابخانــه بــه دســت دهــد.

 .3روش پژوهش

بــا توجــه ب��ه اینکـ�ه هــدف ایــن مقالــه ،ایجــاد بنیانــی بــرای طراحــی مــدل بلــوغ کتابخانــة

دیجیتالــی اســت تــا از ایــن طریــق ســطوح مدیریتــی و بلــوغ پروژههــای کتابخانــة دیجیتالــی
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در ایــران بهبــود یابــد ،ایــن مقالــه بــر اســاس هــدف ،کاربــردی اســت .از ســوی دیگــر ،از آنجــا
کــه در مقالــة حاضــر دادههــا کامــ ً
ا طبیعــی و بــدون دســتکاری گــردآوری شــدهاند ،در زمــرة
پژوهشهــای توصیفــی (غیرآزمایشــی) در نظــر گرفتــه میشــود .بــرای حــل مســئلة پژوهــش و

دســتیابی بــه ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی بهعنــوان بنیانــی بــرای طراحــی مــدل بلــوغ
ایــن نــوع کتابخانههــا ،پژوهشــگر از رویکــرد کیفــی و روش فراترکیــب بهــره بــرده اســت .روش

فراترکیــب رویکــرد نظاممنــدی بــرای پژوهشــگران فراهــم میســازد تــا پژوهشهــا را ترکیــب
و موضوعــات و اســتعارههای پنهــان را شناســایی کنــد و از ایــن طریــق ،دانــش موجــود را توســعه

دهــد و دیــدی جامــع و گســترده ایجــاد کنــد ( .)Siau and long 2005از آنجــا کــه مفهــوم مــدل
بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی مفهومــی چندبعــدی و گســترده اســت ،روش فراترکیــب بهعنــوان روشــی

مناســب بــرای بهدســتآوردن تلفیقــی جامــع از مدلهــای ارائهشــده در حوزههــای دیگــر بــا
نوشــتههای موجــود در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی بــر پایــة تفســیر و ترجمــة آنهاســت .بنابرایــن،
فراترکیــب تصویــری بزرگتــر را از پدیــدة مــورد مطالعــه ارائــه میدهــد و تعمیمپذیــری بیشــتری
را در مطالعــات مبتنــی بــر مــدرک فراهــم میســازد (.)Aagaar and Hall 2008

بهمنظــور تحقــق اهــداف ایــن مقالــه ،از روش هفــت مرحل ـهای Sandelowski and Barroso

) (2007اســتفاده شــد .اگرچــه رویکــرد آنهــا یکــی از رویکردهــای بیشــماری اســت کــه
پژوهشــگران میتواننــد بــرای فراترکیــب انتخــاب کننــد ،بــه اعتقــاد «چنیــل» یکــی از برجســتهترین

گزینههــا در ایــن زمینــه اســت (نقــل قــول شــده در .)Uhrenfeldt, and et al. 2013وی بیــان

میکنــد کــه روش ) Sandelowski and Barroso (2007بــه پژوهشــگران تصویــری روشــن و

دقیــق از چگونگــی انجــام فراترکیــب ارائــه میدهــد (« .)Uhrenfeldt, and et al. 2013چنیــل» بیــان
میکنــد کــه «سندلوســکی و باروســو» بــا ارائــة روش فراترکیــب خــود دانشافزایــی بهســزائی
در یکپارچگــی یافتههــای پژوهشهــا دارنــد و بهطــوری موفقیتآمیــز فراینــ ِد یافتــن ،انتخــاب،
ارزیابــی و ترکیــب نتایــج پژوهشهــای اولیــه را ارائــه دادهانــد (نقــل قــول شــده در Uhrenfeldt,

 .)and et al. 2013مراحــل انجامشــده در ایــن مقالــه ،بــر اســاس روش هفتمرحلـهای «سندلوســکی
و باروســو» بــه شــرح زیــر اســت:
1 .1طرح سؤال پژوهش؛
2 .2مرور نظاممند منابع؛

3 .3جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب؛

4 .4استخراج روششناسی و یافتههای مقاالت؛
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5 .5تجزیه ،تحلیل و ترکیب یافتههای مقاالت مورد بررسی؛
6 .6کنترل کیفیت؛
7 .7ارائة یافتهها.

بــرای بررســی اعتبــار مقــاالت مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه از ابــزار حیاتــی «گلیــن» 1اســتفاده

شــده اســت کــه بــرای ارزیابــی تمامــی طرحهــای تحقیقاتــی کاربــردی اســت .ایــن ابــزار بــه
پژوهشــگر کمــک میکنــد تــا دقــت ،اعتبــار و اهمیــت مطالعــات کمــی و کیفــی را مشــخص کنــد.

«گلیــن» بــه ارائــة چکلیســتی بــرای ارزیابــی حیاتــی مطالعــات پرداختــه اســت .ســؤاالت ابــزار
ارزیابــی حیاتــی او در چهــار دســتة کلــی تقســیمبندی میشــود )1 :جامعــة آمــاری  )2جم ـعآوری

داده  )3طــرح تحقیــق و  )4نتایــج ( .)Glynn 2006پایایــی 2کدهــای استخراجشــده از یافتههــای
مقالههــا بــا دریافــت دیــدگاه و تأییــد تعــدادی از پدیــدآوران دربــارة کدهــا بررســی شــد.

بدینصــورت کــه پژوهشــگر کدهــای استخراجشــده از مقــاالت را بــرای  5نفــر از نویســندگان
ایــن مقــاالت ارســال کــرده و از آنهــا میخواهــد کــه در مــورد کدگــذاری صحیــح یافتههــای
مقاالتشــان بــه پژوهشــگر اعــام نظــر کننــد (.)Walsh and Downe 2005
 .4تجزیه و تحلیل یافتهها

بــا توجــه بــه مراحــل اشارهشــده در بخــش روش پژوهــش ،اولیــن مرحلــه در روش فراترکیــب

طــرح ســؤال اســت کــه پژوهشــگر قصــد پاســخگویی بــه آن را طــی فراینــد پژوهــش دارد .ســؤال
ایــن پژوهــش بدیــن شــرح اســت :ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی از دیــد منابــع مــورد

بررســی چیســت؟ بعــد از تعییــن ســؤال پژوهــش ،بهمنظــور داشــتن مــروری نظاممنــد بایســتی

جس ـتوجویی جامــع بــر اســاس روش فراترکیــب صــورت میگرفــت .بدینمنظــور تــاش شــد

مجموعــه مقــاالت منتشرشــده بــه زبــان فارســی و انگلیســی در پایگاههــای اطالعاتــی ،کنفرانسهــا
و موتورهــای جسـتوجوی گوناگــون در یــک بــازة زمانــی  10ســاله ( )2015-2005مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و یافتههــای آنهــا اســتخراج شــود .بهعلــت گســتردگی منابــع موجــود ،پژوهشــگر از
یــک چکلیســت کــه شــامل دورة انتشــار ،زبــان ،اســتفاده از «مــدل بلــوغ توانمنــدی»( 3بهعلــت
تعــدد مدلهــای بلــوغ ،پژوهشــگر ســعی کــرد مــدل پایــهای را در زمینــة مــدل بلــوغ انتخــاب
)3. Capability Maturity Model (CMM
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کنــد) بــوده ،اســتفاده کــرده اســت .کلیدواژههــای مــورد جســتوجو ترکیبــی از مــدل بلــوغ،

کتابخانــة دیجیتالــی ،توســعه ،طراحــی و ارزیابــی کتابخانــة دیجیتالــی ،مــدل بلــوغ توانمنــدی ،و
عوامــل حیاتــی موفقیــت کتابخانــة دیجیتالــی در نظــر گرفتــه شــد (مراحــل اول تــا چهــارم روش

«سندلوســکی و بارســو»).
 .1-4ویژگیهای بلوغ

بــر اســاس نتایــج اولیــه  215مقالــة مرتبــط شناســایی شــد .بــرای انتخــاب مقالههــای مناســب از

ابــزار حیاتــی «گلیــن» اســتفاده شــد و ویژگیهــای گوناگونــی از مقــاالت ماننــد عنــوان ،چکیــده،

محتــوا ،و کیفیــت روش پژوهــش مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در نهایــت ،پژوهشــگر  68منبــع
معتبــر ،کــه شــامل  38منبــع در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی و  30منبــع در حــوزة مــدل بلــوغ در

حوزههــای گوناگــون بــود ،مــورد بررســی قــرار داد .یافتههــای ایــن منابــع اســتخراج شــده و تجزیــه

و تحلیــل بــر روی آنهــا بهمنظــور اســتخراج ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی در قالــب
کدهــا صــورت گرفتــه اســت (جــدول  .)3-1چنانکــه مشــاهده میشــود بیشــترین فراوانــی مربــوط

بــه کــد بهکارگیــری سیســتمهای نرمافــزاری /ســختافزاری بهعنــوان پشــتیبان و توانمندکننــدة

کتابخانــة دیجیتالــی و کمتریــن فراوانــی متعلــق بــه کــد نیازســنجی ایجــاد کتابخانــة دیجیتالــی اســت
(مرحلــة .)5

جدول  .1کدهای استخراجی ،منابع و فراوانی آنها (کدهایی با فراوانی بیشتر از  15بار تکرار)
کدها

منابع

1 .1بهکارگیری

داخلی یمینفیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ جانفزا ()1388؛ علیپور حافظی 37
()1388؛ نادی راوندی ،و حاجیزینالعابدینی ()1388؛ ساالری ()1389؛
سرابی ()1390؛ نوروزی ( 1390ب)؛ احقاقی ()1392؛ مانیان و همکاران
()1393؛ نوروزی و جعفریفر ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
خارجی ;)Rosemann, De Bruin (2005); Saracevic (2005); Bellini, Storto (2006

سیستمهای
نرمافزاری/
سختافزاری
بهعنوان پشتیبان
و توانمندکنندة
کتابخانة دیجیتالی

فراوانی

Chowdhury, Landoni, and Gibb (2006); Robinson et al. (2006); Shen et al.
(2006); American Productivity and Quality Center (2008); Mengxing, Chunxiao,
;)and Jijiang (2008); Tsakonas and Papatheodorou (2008); Xie (2008
Hsieh, Lin, and Lin (2009); Yang and Bai (2009); Roknuzzaman, Kanai, and
Umemoto (2009); Farooq (2010); Khatibian, Hasan gholoi pour, and Abedi
Jafari (2010); Zhang (2010); Balog (2011); Crowston and Qin (2011); Jairak
and Praneetpolgrang (2011); Shuva (2012); Da Rosa and Lamas (2013); Cai,
Shu, and Zhang (2013); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013); Von Wangenheim
;)(2013); Ekionea et al. (2014); Kolly (2014
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کدها

منابع

2 .2بهبود

داخلی یمینفیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ جانفزا ()1388؛ نادی راوندی24 ،
و حاجیزینالعابدینی ()1388؛ ساالری ()1389؛ نوروزی ()1390؛ نائیج،
نوروزی ،و حمیدی ()1391؛ عليپورحافظي ،امانالهي نيك ،و مطلبي
()1393؛ نوروزی و جعفریفر ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛

دسترسپذیری
()accessibility

کتابخانة دیجیتالی

3 .3مجموعهسازی
منابع کتابخانة
دیجیتالی

خارجی

فراوانی

Bertot et al. (2006); Shen et al. (2006); Goncalves et al. (2007); Mengxing,
Chunxiao, and Jijiang (2008); Xie (2008); Baškarada (2009); Roknuzzaman,
Kanai, and Umemoto (2009); Zhang (2010); Balog (2011); Crowston and Qin
(2011); Da Rosa and Lamas (2013); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013); Dollar
;)and Ashley (2014); Zhong et al. (2014); DigiQual (2015

داخلی ماهرالنقش ()1385؛ یمین فیروز و محمدی فیروزجائی ()1387؛ جانفزا
()1388؛ نادی راوندی ،و حاجیزینالعابدینی ()1388؛ علیپور حافظی
()1388؛ ساالری ()1389؛ نوروزی ()1390؛ مانیان و همکاران ()1393؛
حریری و رادفر ()1393؛ عليپور حافظي ،امانالهي نيك ،و مطلبي ()1393؛
نوروزی و جعفریفر ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛

خارجی

23

Marshall (2005); Xie (2008); Baškarada (2009); Zhang (2010); Crowston and
Qin (2011); Koo and MacDonald (2011); Da Rosa and Lamas (2013); Lagzian,
Abrizah, and Wee (2013); Von Wangenheim (2013); Kolly (2014); DigiQual
;)(2015

4 .4آموزش کارکنان داخلی ساالری ()1389؛ سرابی ()1390؛ احقاقی ()1392؛ مانیان و همکاران
()1393؛ نوروزی و جعفریفر ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
کتابخانة دیجیتالی
خارجی Ling-yun and Hai-kang (2005); Marshall (2005); Saracevic (2005); Bellini and

20

;)Storto (2006); Strutt et al. (2006); Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto (2009
Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Shuva (2012); Cai, Shu, and Zhang
(2013); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013); Von Wangenheim (2013); Bracely
;)(2014); Kolly (2014); Suhardi, Gunawan, and Dewi (2014

5 .5خدماتدهی به داخلی یمین فیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ جانفزا ()1388؛ نادی راوندی20 ،
و حاجی زینالعابدینی ()1388؛ علیپور حافظی ()1388؛ نوروزی و
کاربران کتابخانة
جعفریفر ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
دیجیتالی
خارجی ;)Ismond and Shiri (2007); Mengxing, Chunxiao, and Jijiang (2008); Xie (2008
;)Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto (2009); Farooq (2010); Zhang (2010
;)Balog (2011); Crowston and Qin (2011); Jairak and Praneetpolgrang (2011
Koo and MacDonald (2011); Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Da Rosa and
;)Lamas (2013); Zhao, Zhang, and QI (2013); Dollar and Ashley (2014

داخلی یمینفیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ جانفزا ()1388؛ علیپور حافظی 19
6 .6تعامل و
()1388؛ نادی راوندی ،و حاجیزینالعابدینی ()1388؛ سرابی ()1390؛
همکاری با سایر
احقاقی ()1392؛ عليپور حافظي ،امانالهي نيك ،و مطلبي ()1393؛
کتابخانههای
خارجی
Mengxing, Chunxiao, and Jijiang (2008); Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto
دیجیتالی
(2009); Farooq (2010); Zhang (2010); Balog (2011); Sen, Ramamurthy, and
;)sinha (2012); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013); Dollar and Ashley (2014
;)Kolly (2014); Zhong et al. (2014); Demchig (2015); DigiQual (2015
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فراوانی

منابع

کدها

18

)؛1393( )؛ مانیان و همکاران1392( )؛ احقاقی1389( داخلی ساالری

ساختار و7 .7

Saracevic (2005); Bellini and Storto (2006); Fuhr et al. (2007); Goncalves et al.
(2007); American Productivity and Quality Center (2008); Hsieh, Lin, and Lin
(2009); Yang and Bai (2009); Khatibian, Hasan gholoi pour, and Abedi Jafari
(2010); Chen and Fong (2012); Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Lagzian,
Abrizah, and Wee (2013); Von Wangenheim (2013); Ekionea et al. (2014);
Suhardi, Gunawan, and Dewi (2014); Nelson et al. (2015);

16

خارجی

کتابخانة دیجیتالی

)؛1390(  و صبور طینت، اخوان حجازی،)؛ احمدیزاد1389( داخلی ساالری
)؛ جنوی و1393( )؛ مانیان و همکاران1392()؛ احقاقی1390( سرابی
)؛1394( بابالحوائجی
Marshall (2005); Rosemann and De Bruin (2005); Robinson et al. (2006);
American Productivity and Quality Center (2008); Khatibian, Hasan gholoi
pour, and Abedi Jafari (2010); Cai, Shu, and Zhang (2013); Lagzian, Abrizah,
and Wee (2013); Von Wangenheim (2013); Zhao, Zhang, and QI (2013);
Dollar and Ashley (2014);

فرایندهای

برنامهریزی8 .8
استراتژیک

کتابخانة دیجیتالی خارجی

) بار تکرار01  منابع و فراوانی آنها (کدهایی با فراوانی بیشتر از، کدهای استخراجی.2 جدول
فراوانی

15

منابع

)؛ مانیان1388( )؛ علیپور حافظی1387( ارزیابی عملکرد داخلی یمینفیروز و محمدی فیروزجائی9 .9
)؛1393(  و مطلبي، امانالهي نيك،)؛ عليپور حافظي1393( وهمکاران
کتابخانة دیجیتالی
)؛1394( جنوی و بابالحوائجی
Ling-yun and Hai-kang (2005); Marshall (2005); Saracevic (2005); Robinson et
al. (2006); Baškarada (2009); Khatibian, Hasan gholoi pour, and Abedi Jafari
(2010); Shuva (2012); Zhao, Zhang, and QI (2013); Von Wangenheim (2013);
DigiQual 2015;

15

خارجی

)؛ جنوی و1393( )؛ مانیان و همکاران1390( )؛ سرابی1388( گسترش فرهنگ داخلی جانفزا1111
)؛1394( بابالحوائجی
استفاده از
خارجی
Rosemann and De Bruin (2005); Saracevic (2005); Chowdhury, Landoni, and
کتابخانة دیجیتالی
Gibb (2006); Hsieh, Lin, and Lin (2009); Yang and Bai (2009); Khatibian, Hasan
gholoi pour, and Abedi Jafari (2010); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013);
Ekionea et al. (2014); Demchig (2015);

853

خارجی

)؛ نادی راوندی و1387(  و محمدی فیروزجائی،سازماندهی منابع داخلی یمینفیروز1010
)؛ علیپور حافظی و1388( )؛ علیپور حافظی1388( حاجیزینالعابدینی
کتابخانة دیجیتالی
 امانالهي،)؛ عليپور حافظي1393( )؛ مانیان و همکاران1392( همکاران
)؛1393(  و مطلبي،نيك
Ismond and Shiri (2007); Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto (2009);
Zhang (2010); Crowston and Qin (2011); Koo and MacDonald (2011); Sen,
Ramamurthy, and sinha (2012); Shuva (2012); Zhao, Zhang, and QI (2013);
Dollar and Ashley (2014);

13

کد
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کد

فراوانی

منابع

1212محتوای کتابخانة داخلی علیپور حافظی ()1388؛ نوروزی ()1390؛ مانیان و همکاران ()1393؛ جنوی 13
و بابالحوائجی ()1394؛
دیجیتالی
خارجی ;)Saracevic (2005); Chowdhury, Landoni, and Gibb (2006); Candela et al. (2007
American Productivity and Quality Center (2008); Tsakonas, Papatheodorou
(2008); Zhang (2010); Shuva (2012); Da Rosa, and Lamas (2013); Lagzian,
;)Abrizah, and Wee (2013

1313مدیریت امنیت
اطالعات

1414تدوین ،توسعه
و بومیسازی
استانداردهای

داخلی علیپور حافظی ()1388؛ صمیعی و رضائی شریفآبادی ()1389؛ مانیان و
همکاران ()1393؛ علیپور حافظی ،امانالهي نيك ،و مطلبي ()1393؛
خارجی

;)Strutt et al. (2006); Mengxing, Chunxiao, and Jijiang (2008); Baškarada (2009
;)Zhang (2010); Crowston and Qin (2011); Jairak and Praneetpolgrang (2011
;)Zhao, Zhang, and QI (2013); Bracely (2014); Dollar and Ashley (2014

داخلی جانفزا ()1388؛ نادی راوندی ،و حاجیزینالعابدینی ()1388؛ علیپور
حافظی ()1388؛ صمیعی ()1390؛ احقاقی ()1392؛ جنوی و بابالحوائجی
()1394؛

خارجی

کتابخانههای

13

13

Strutt et al. (2006); Mengxing, Chunxiao, and Jijiang (2008); Crowston and Qin
(2011); Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Shuva (2012); Zhao, Zhang, and
;)QI (2013); Dollar and Ashley (2014

دیجیتالی
1515جذب کارکنان
متخصص و
مجرب

داخلی یمینفیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ نادی راوندی ،و
حاجیزینالعابدینی ()1388؛ احمدیزاد ،اخوان حجازی ،و صبور طینت
()1390؛ نوروزی و جعفریفر ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
خارجی

13

;)Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto (2009); Farooq (2010); Shuva (2012
Lagzian, Abrizah, and Wee (2013); Zhao, Zhang, and QI (2013); Dollar and
;)Ashley (2014); Storm et al. (2014); Demchig (2015

1616حمایت از حقوق داخلی یمین فیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ علیپور حافظی ()1388؛ نادی 12
راوندی ،و حاجیزینالعابدینی ()1388؛ ساالری ()1389؛ عليپور حافظي،
مالکیت فکری
امانالهي نيك ،و مطلبي ()1393؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
منابع کتابخانة
خارجی Xie (2008); Zhang (2010); Shuva (2012); Zhao, Zhang, and QI (2013); Bracely
;)(2014); DigiQual (2015
دیجیتالی
داخلی یمینفیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ نادی راوندی ،و
1717بهبود
حاجیزینالعابدینی ()1388؛ نوروزی ()1390؛ نائیج ،نوروزی ،و حمیدی
جستوجوپذیری
()1391؛ عليپور حافظي ،امانالهي نيك ،و مطلبي ()1393؛
()search ability

در منابع کتابخانة
دیجیتالی

854

خارجی

Saracevic (2005); Chowdhury, Landoni, and Gibb (2006); Ismond and Shiri
(2007); Xie (2008); Crowston and Qin (2011); Lagzian, Abrizah, and Wee
;)(2013); DigiQual (2015

12
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فراوانی

منابع

کد

12 )؛1394( )؛ جنوی و بابالحوائجی1393( )؛ مانیان و همکاران1388( آموزش کاربران داخلی جانفزا1818
Marshall (2005); Saracevic (2005); Bellini and Storto (2006); Roknuzzaman,
Kanai, and Umemoto (2009); Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Lagzian,
Abrizah, and Wee (2013); Von Wangenheim (2013); Bracely (2014); Suhardi,
Gunawan, and Dewi (2014);

10

خارجی

)؛1394( )؛ جنوی و بابالحوائجی1388( داخلی جانفزا
Bellini and Storto (2006); Mengxing, Chunxiao, and Jijiang (2008);
Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto (2009); Zhang (2010); Balog (2011); Sen,
Ramamurthy, and sinha (2012); Von Wangenheim (2013); Dollar and Ashley
(2014);

خارجی

یکپارچه سازی1919
بخشهای
گوناگون
کتابخانة دیجیتالی

) بار تکرار01  منابع و فراوانی آنها (کدهایی با فراوانی کمتر از، کدهای استخراجی.3 جدول
فراوانی

منابع

کد

10

)؛1388( داخلی جانفزا

بهبود قابلیت2020

Saracevic (2005); Zhang (2010); Bertot et al. (2006); Goncalves et al. (2007);
Tsakonas and Papatheodorou (2008); Jairak and Praneetpolgrang (2011);
Koo and MacDonald (2011); Zhong et al. (2014); DigiQual (2015);

خارجی

استفاده
) ازusability(
کتابخانة دیجیتالی

10

)؛ مانیان و همکاران1392( )؛ احقاقی1390( )؛ سرابی1389( داخلی ساالری
)؛1394( )؛ جنوی و بابالحوائجی1393( )؛ نوروزی و جعفریفر1393(
Ling-yun and Hai-kang (2005); Khatibian, Hasan gholoi pour, and Abedi Jafari
(2010); Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Kolly (2014);

کارکنان کتابخانة
دیجیتالی

9

 الف)؛1390( )؛ نوروزی1387(  و محمدی فیروزجائی،بهبود ویژگیهای داخلی یمینفیروز2222
)؛1393( نوروزی و متظهری
رابط کاربری
Chowdhury, Landoni, and Gibb (2006); Shen et al. (2006); Xie (2008); Zhang خارجی
کتابخانة دیجیتالی
(2010); Balog (2011); Von Wangenheim (2013);

9

)؛1393( )؛ مانیان و همکاران1391(  نوروزی و حمیدی،سنجش رضایت داخلی نائیج2323
Ling-yun and Hai-kang (2005); Shen et al. (2006); Xie (2008); Mengxing,
Chunxiao, and Jijiang (2008); Roknuzzaman, Kanai, and Umemoto (2009);
Zhang (2010); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013);

855

خارجی

توانمندسازی2121

خارجی

کاربران کتابخانة
دیجیتالی
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کد

منابع

2424کنترل مستمر

داخلی نوروزی ()1390؛ عليپورحافظي ،امان الهي نيك و مطلبي ()1393؛ جنوی 9
و بابالحوائجی ()1394؛

عملکرد کتابخانة
دیجیتالی
2525روزآمدکردن
منابع کتابخانة
دیجیتالی

خارجی

فراوانی

Marshall (2005); Bellini and Storto (2006); Strutt et al. (2006); Baškarada
)(2009); Zhao, Zhang, and QI (2013); Nelson et al. (2015

داخلی یمینیفیروز ،و محمدی فیروزجائی ()1387؛ جانفزا ()1388؛
خارجی

Shen et al. (2006); Goncalves et al. (2007); Xie (2008); Lagzian, Abrizah, and
;)Wee (2013); Jairak and Praneetpolgrang (2011); Shuva (2012

2626معماری کتابخانة داخلی مانیان و همکاران ()1393؛
دیجیتالی
2727حفاظت و
نگهداری منابع
سختافزاری

خارجی

8

8

Chowdhury, Landoni, and Gibb (2006); Candela et al. (2007); Ismond and
Shiri (2007); Baškarada (2009); Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Lagzian,
;)Abrizah, and Wee (2013); Von Wangenheim (2013

داخلی جانفزا ()1388؛ ساالری ()1389؛ صمیعی و رضائی شریفآبادی ()1389؛ 7
خارجی

Marshall (2005); Goncalves et al. (2007); Crowston and Qin (2011); Dollar and
;)Ashley (2014

و نرمافزاری
کتابخانههای
دیجیتالی
2828تعیین اهداف و
مأموریتهای
کتابخانة دیجیتالی
2929تقویت انگیزش
کارکنان
3030فرمانش
()governace

سازمانی

داخلی نوروزی ()1390؛ احقاقی ()1392؛
خارجی

;)Xie (2008); Koo and MacDonald (2011); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013
;)Suhardi, Gunawan, and Dewi (2014

داخلی سرابی ()1390؛ مانیان و همکاران ()1393؛ نوروزی و جعفریفر ()1393؛ 6
خارجی

Crowston and Qin (2011); Lagzian, Abrizah, and Wee (2013); Ekionea et al.
;)(2014

داخلی مانیان و همکاران ()1393؛
خارجی

856

خارجی

6

;)Rosemann and De Bruin (2005); Baškarada (2009); Chen and Fong (2012
;)Sen, Ramamurthy, and sinha (2012); Dollar, and Ashley (2014

3131آرشیوکردن منابع داخلی صمیعی ()1390؛ جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
دیجیتالی

6

Marshall (2005); Goncalves et al. (2007); Crowston Qin (2011); Dollar and
;)Ashley (2014

5
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کد

فراوانی

منابع

3232مدیریت اطالعات داخلی یمینفیروز و محمدی فیروزجائی ()1387؛
چندزبانی در

خارجی

کتابخانة دیجیتالی

Saracevic (2005); Chowdhury, Landoni, and Gibb (2006); Candela et al.
;)(2007); Storm et al. (2014

3333تدوین استراتژی داخلی مانیان و همکاران ()1393؛
مدیریت تغییر
برای کاهش موانع

خارجی

5

4

Strutt et al. (2006); Koo and MacDonald (2011); Sen, Ramamurthy, and sinha
;)(2012

و محدودیتهای
کتابخانة دیجیتالی
3434توسعه و افزایش داخلی جانفزا ()1388؛ مانیان و همکاران ()1393؛
روحیة کار تیمی خارجی

4

;)Ling-yun and Hai-kang (2005); Bellini and Storto (2006

در میان کارکنان
3535آمادگی ایجاد

داخلی جانفزا ()1388؛

کتابخانة دیجیتالی خارجی
3636انجام مهندسی

;)Farooq (2010); Kolly (2014

داخلی جانفزا ( ،)1388مانیان و همکاران ()1393؛

دوباره فرایندهای خارجی

3
3

;)Ling-yun and Hai-kang (2005

کتابخانة دیجیتالی
3737الگوبرداری از

داخلی مانیان و همکاران ()1393؛ نوروزی و جعفریفر ()1393؛

سایر کتابخانههای خارجی

3

;)Saracevic (2005

دیجیتالی

3838نیاز سنجی ایجاد داخلی جنوی و بابالحوائجی ()1394؛
کتابخانة دیجیتالی خارجی

2

;)Shuva (2012

857
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 .2-4مقوله ،مفهوم و کدهای استخراجشده

بــر اســاس تحلیلهــای صورتگرفتــه بــهکمــک روش فراترکیــب (مرحلــة  5از روش

«سندلوســکی و بارســو») روی  68مقالــة نهایــی انتخابشــده ،در مجمــوع تعــداد  3مقولــه 7 ،مفهــوم،

و  35کــد بــرای ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی در ایــن مقالــه اســتخراج و کدگــذاری
گردیــد .یافتههــای حاصــل از ایــن مرحلــه بیانگــر آن اســت کــه در مطالعــات قبلــی تاکنــون چنیــن

مطالعــة نظاممنــدی انجــام نگرفتــه بــود .هــر یــک از مطالعــات فقــط بــه جنبــة خاصــی از کتابخانــة

دیجیتالــی پرداختــه یــا مــدل بلــوغ را در حوزههــای دیگــر مــورد بررســی قــرار داده اســت (مرحلــة
 6در مرحلــة  3و مرحلــة  7در مرحلــة  4اعمــال شــده اســت).

جدول .4خالصة یافتههای فراترکیب
مقوله

فرمانش

()governace

سازمانی

مفاهیم

کدها

مدیریت
استراتژیک
کتابخانة
معماری کتابخانة دیجیتالی
دیجیتالی
تدوین استراتژی مدیریت تغییر برای کاهش موانع و محدودیتهای کتابخانة دیجیتالی
برنامهریزی استراتژیک کتابخانة دیجیتالی

انجام مهندسی دوبارة فرایندهای کتابخانة دیجیتالی
تعیین اهداف و مأموریتهای کتابخانة دیجیتالی
الگوبرداری از سایر کتابخانههای دیجیتالی
کنترل
مستمر
عملکرد
کتابخانة
دیجیتالی

858

ارزیابی عملکرد کتابخانة دیجیتالی
نظارت بر عملکرد کتابخانة دیجیتالی
سنجش رضایت کاربران کتابخانة دیجیتالی
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مقوله

مفاهیم

کدها

سازمانی-
انسانی

نیروی
انسانی
کتابخانة
دیجیتالی

توانمندسازی کارکنان کتابخانة دیجیتالی
جذب کارکنان متخصص و مجرب
آموزش کارکنان کتابخانة دیجیتالی
توسعه و افزایش روحیة کار تیمی در میان کارکنان
تقویت انگیزش کارکنان
آموزش کاربران

پشتیبانی و
زیرساخت
سازمانی در گسترش فرهنگ استفاده از کتابخانة دیجیتالی
کتابخانة
تعامل و همکاری با سایر کتابخانههای دیجیتالی
دیجیتالی
نیازسنجی ایجاد کتابخانة دیجیتالی

ساختار و
فرایندهای
آمادگی ایجاد کتابخانة دیجیتالی
کتابخانة
دیجیتالی
خدماتدهی به کاربران کتابخانة دیجیتالی
یکپارچهسازی بخشهای گوناگون کتابخانة دیجیتالی

859
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مقوله

مفاهیم

کدها

فنی-
محتوایی

محتوای
کتابخانة
دیجیتالی

مجموعهسازی منابع کتابخانة دیجیتالی
سازماندهی منابع کتابخانة دیجیتالی
بهبود جستوجوپذیری)(search ability

در منابع کتابخانة دیجیتالی

بهبود دسترسپذیری )(accessibilityکتابخانة دیجیتالی
مدیریت اطالعات چندزبانی در کتابخانة دیجیتالی
بهبود قابلیت استفاده ) (usabilityاز کتابخانة دیجیتالی
روزآمدکردن منابع کتابخانة دیجیتالی
آرشیوکردن منابع دیجیتالی
حمایت از حقوق مالکیت فکری منابع کتابخانة دیجیتالی
بهکارگیری سیستمهای نرمافزاری /سختافزاری بهعنوان پشتیبان و توانمندکنندة کتابخانة
مسائل
زیرساخت دیجیتالی
فناوری
مدیریت امنیت اطالعات
اطالعات
در کتابخانة تدوین ،توسعه و بومیسازی استانداردهای کتابخانة دیجیتالی
دیجیتالی
بهبود ویژگیهای رابط کاربری کتابخانة دیجیتالی
حفاظت و نگهداری منابع سختافزاری و نرمافزاری کتابخانة دیجیتالی

 .3-4رتبهبندی مفاهیم و کدهای استخراجشده

بهمنظــور تعییــن ضریــب اهمیــت و اولویــت هــر یــک از مفاهیــم و کدهــای استخراجشــده

و میــزان پشــتیبانی مطالعــات گذشــته از آنهــا از روش ک ّمــی آنتروپــی «شــانون» اســتفاده شــده
اســت (آذر .)1380مقولههــا بهدلیــل تعــداد کــم در ایــن مرحلــه وارد نشــد .همانطــور کــه در

جــدول  3مشــاهده میشــود ،در مطالعــات گذشــته بیشــترین تأکیــد بــر بهکارگیــری سیســتمهای
نرمافــزاری /ســختافزاری بهعنــوان پشــتیبان و توانمندکننــدة کتابخانــة دیجیتالــی اســت .بــرای
محاســبة وزن هــر یــک از مفاهیــم نیــز بــه محاســبة مجمــوع وزن کدهــای آن مفهــوم پرداختـه شــده

و بــر اســاس وزنهــای بهدس ـتآمده در ســتون اول جــدول  ،3رتبهبنــدی صــورت گرفتــه اســت.
همانطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،در مطالعــات گذشــته بهمفهــوم محتــوای کتابخانــة

دیجیتالــی بیشــتر از مفاهیــم دیگــر پرداختــه شــده اســت.
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جدول  .5نتایج حاصل از رتبهبندی مفاهیم و کدهای استخراجشده با استفاده از آنتروپی «شانون»
مفاهیم

کدها

مدیریت
استراتژیک
کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/108 :
رتبه)5 :

برنامهریزی استراتژیک کتابخانة
دیجیتالی

معماری کتابخانة دیجیتالی

تدوین استراتژی مدیریت تغییر
برای کاهش موانع و محدودیتهای
کتابخانة دیجیتالی
انجام مهندسی دوبارة فرایندهای
کتابخانة دیجیتالی

تعیین اهداف و مأموریتهای کتابخانة
دیجیتالی

الگوبرداری از سایر کتابخانههای
دیجیتالی
کنترل مستمر
عملکرد
کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/096 :
رتبه)6 :
نیروی انسانی
کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/141 :
رتبه)3 :

پشتیبانی و
زیرساخت
سازمانی در
کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/113 :
رتبه)4 :

ارزیابی عملکرد کتابخانة دیجیتالی

فراوانی از
 60منبع

بار
اطالعاتی

ضریب
اهمیت

رتبه

16

0/337

0/039

6

8

0/544

0/027

12

3

0/918

0/005

17

6

0/65

0/021

14

3

91/0

005/0

17

15

0/353

0/038

7

9

0/503

0/029

11

4

نظارت بر عملکرد کتابخانة دیجیتالی

9

توانمندسازی کارکنان کتابخانة
دیجیتالی

سنجش رضایت کاربران کتابخانة
دیجیتالی

جذب کارکنان متخصص و مجرب

آموزش کارکنان کتابخانة دیجیتالی

توسعه و افزایش روحیة کار تیمی در
میان کارکنان

تقویت انگیزش کارکنان
آموزش کاربران

گسترش فرهنگ استفاده از کتابخانة
دیجیتالی

تعامل و همکاری با سایر کتابخانههای
دیجیتالی

0/811

0/503

0/011

0/029

16

11

10

0/469

0/031

10

13

0/391

0/036

8

4

0/811

0/011

16

20

6

0/286

0/65

0/042

0/021

4

14

12

0/414

0/035

9

19

0/297

0/042

5

13

0/391

0/036

8
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مفاهیم

کدها

فراوانی از
 60منبع

بار
اطالعاتی

ضریب
اهمیت

رتبه

ساختار و
فرایندهای
کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/078 :
رتبه)7 :

نیازسنجی ایجاد کتابخانة دیجیتالی

1

0

0

18

یکپارچهسازی بخشهای مختلف
کتابخانظ دیجیتالی

محتوای
کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/286 :
رتبه)1 :

10

0/918
0/469

0/005

17

آمادگی ایجاد کتابخانة دیجیتالی

20

0/286

0/042

4

مجموعهسازی منابع کتابخانة دیجیتالی

23

0/258

0/044

3

سازماندهی منابع کتابخانة دیجیتالی

15

0/353

0/038

7

بهبود جستوجوپذیری )(search ability

12

0/414

0/035

9

بهبود دسترسپذیری )(accessibility

24

0/25

0/044

2

مدیریت اطالعات چندزبانی در
کتابخانة دیجیتالی

5

0/722

0/016

15

10

0/469

0/031

10

روزآمدکردن منابع کتابخانة دیجیتالی

8

0/544

0/027

12

حمایت از حقوق مالکیت فکری منابع
کتابخانة دیجیتالی

12

0/414

0/035

9

خدماتدهی به کاربران کتابخانة
دیجیتالی

در منابع کتابخانة دیجیتالی
کتابخانة دیجیتالی

بهبود قابلیت استفاده ) (usabilityاز
کتابخانة دیجیتالی
آرشیو کردن منابع دیجیتالی

مسائل
زیرساخت
فناوری
اطالعات
در کتابخانة
دیجیتالی
(وزن،/174 :
رتبه)2 :

بهکارگیری سیستمهای نرمافزاری/
سختافزاری بهعنوان پشتیبان و
توانمندکنندة کتابخانة دیجیتالی
مدیریت امنیت اطالعات

تدوین ،توسعه و بومیسازی
استانداردهای کتابخانة دیجیتالی

بهبود ویژگیهای رابط کاربری کتابخانة
دیجیتالی

حفاظت و نگهداری منابع سختافزاری
و نرمافزاری کتابخانة دیجیتالی

3

5

0/722

0/031

0/016

10

15

37

0/179

0/049

1

13

0/391

0/036

8

9

0/503

0/029

11

7

0/592

0/024

13

13

0/391

0/036

8

 .5بحث و نتیجهگیری

ای��ن مقال��ه بــا بررســی نوشــتار کتابخانــة دیجیتالــی و مــدل بلــوغ بــا اســتفاده از روش فراترکیب

ب��ه ارائـ�ة ویژگیه�اـی بل��وغ کتابخان��ة دیجیتالیــ پرداخـ�ت تــا بنیانــی بــرای طراحــی مــدل بلــوغ
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کتابخانــة دیجیتال��ی باش��د .نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد (جدولهــای  )3-1کــه از بیــن
 38کدــ بهدســتآمده از مـ�رور مقـ�االت ،کدهای��ی مانن��د بهکارگی��ری سیســتمهای نرمافــزاری/

س��ختافزاری بهعن��وان پش��تیبان و توانمندکننــدة کتابخانــة دیجیتالــی ،بهبــود دســترسپذیری
کتابخان�ةـ دیجیت��الی ،مجموعهســازی منابــع کتابخانــة دیجیتالــی ،تعامــل و همــکاری بــا ســایر
کتابخانههــای دیجیتالــی ،آمــوزش کارکنــان کتابخانــة دیجیتالــی ،خدماتدهــی بــه کاربــران

کتابخانــة دیجیتالــی دارای بیشــترین فراونــی و تعــدد تکــرار در منابــع مربوط بــه کتابخانــة دیجیتالی و
مــدل بلــوغ بــوده اســت .یافتههــای ایــن مرحلــه بــا نتایــج مطالعــات پژوهشهــای گذشــته همسوســت

(مظفــر قائــم 1387؛ یمینفیــروز و محمــدی فیروزجائــی 1387؛ فدائــی و نوشــینفرد 1389؛ مانیــان

و همــکاران 1393؛ ضیائــی و ســیدکابلی 1393؛ جنــوی و بابالحوائجــی 1394؛ ;Nguyen 2013

 .)Zhang 2010ایــن نویســندگان نیــز بــر یافتههــای بهدس ـتآمده بهعنــوان عواملــی بــرای اجــرای

موفــق کتابخانههــای دیجیتالــی تأکیــد داشــتند .بــر کــد بهکارگیــری سیســتمهای نرمافــزاری
و ســختافزاری بهعنــوان پشــتیبان و توانمندکننــدة کتابخانــة دیجیتالــی در اکثــر پژوهشهــای
مــورد بررســی تأکیــد شــده اســت (جــدول  .)1كارايــي و اثربخشــي سیســتمهای نرمافــزاری و

ســختافزاری كــه پشــتيبان پيادهســازي کتابخانــة دیجیتالــی محســوب میشــود ،ازجملــه شــرايط

ضــروري در مراحــل اوليــة بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی اســت .کــد بعــدی کــه در منابــع بــر آن تأکیــد

فراوانــی شــده ،بهبــود دســترسپذیری اســت کــه طبــق تعریــف فدراســیون کتابخانــة دیجیتالــی
هــدف اصلــی از ایجــاد ســازمانی بــه نــام کتابخانــة دیجیتالــی دسترســی ســاده و باصرفــة کاربــران

بــه منابــع اطالعاتــی ایــن نــوع کتابخانههاســت و الزمــة داشــتن چنیــن دسترســی کارآمــدی،

وجــود خــط مشــی مناســب مجموعهســازی اســت کــه بهعنــوان کــد ســوم بــر آن تأکیــد فراوانــی
شــده اســت .اگــر کتابخانــة دیجیتالــی مجموعــة مناســبی بــرای دسترســی نداشــته باشــد ،در واقــع،

دســترسپذیری منابــع کاری عبــث و بیفایــده خواهــد بــود .کدهــای بعــدی ،همچــون تعامــل و
همــکاری بــا ســایر کتابخانههــای دیجیتالــی ،آمــوزش کارکنــان کتابخانــة دیجیتالــی ،خدماتدهــی
بــه کاربــران کتابخانــة دیجیتالــی کــه در منابــع بــر آنهــا تأکیــده شــده ،همگــی در راســتای

مجموعهســازی مناســب و دســترسپذیری راحــت و باصرفــه بــه کتابخانــة دیجیتالــی اســت کــه

الزمــة همــة آنهــا داشــتن زیرســاخت فنــاوری قــوی و سیســتمهای ســختافزاری و نرمافــزاری
مناس��ب اس��ت .نتایــج ایــن مقالــه بــا نتایــج پژوهــش «نــوروزی و جعفــری» ( )1393در بحــث

کدهایــی ماننــد دســترسپذیری و الگوبــرداری از ســایر کتابخانههــای دیجیتالــی همســو نیســت .در
ایــن پژوهــش کــه از دیــدگاه مدیــران کتابخانههــای مرکــزی دانشــگاههای دولتــی شــهر تهــران،
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عوامــل مؤثــر بــر توســعة سیســتمهای کتابخانــة دیجیتالــی بررســی شــده اســت ،عامــل الگوبــرداری
بهعنــوان مهمتریــن راهــکار بــرای ارتقــاء خدمــات و دسترســی کماهمیتتریــن عامــل بــود؛ در

حالــی کــه در ایــن پژوهــش ،منابــع مــورد بررســی بــر دسترســی تأکیــد زیــاد و الگوبــردای تأکیــد

خیلــی کمــی داشــتهاند.

در مرحلـ�ة بع��د بهمنظ��ور س�اـزماندهی کده�اـی بهدسـ�تآمده در ایــن مقالــه و درک

راحتتــر آنهــا توســط مخاطبــان ،ایــن کدهــا در قالــب  3مقولــه 7 ،مفهــوم ،و  35کــد بــرای
ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی دســتهبندی گردیــد (جــدول  .)2ایــن ســه مقولــه شــامل

فرمانــش ســازمانی ،ســازمانی -انســانی ،و فنی-محتوایــی هســتند و  7مفهــوم ارائهشــدة زیــر هــر

کــدام از ایــن مقولههــا دســتهبندی شــده اســت کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

1 .1فرمانــش ســازمانی :مدیریــت اســتراتژیک کتابخانــة دیجیتالــی ،کنتــرل مســتمر عملکــرد
کتابخانــة دیجیتالــی؛

2 .2ســازمانی -انس��انی :نی��روی انس��انی کتابخان��ة دیجیتال��ی ،پشــتیبانی و زیرســاخت ســازمانی در
کتابخانــة دیجیتالــی ،ســاختار و فرایندهــای کتابخانــة دیجیتالــی؛

3 .3فنــی -محتوایــی :محتــوای کتابخانــة دیجیتالــی ،مســائل زیرســاخت فنــاوری اطالعــات در
کتابخانــة دیجیتالــی.

در نهایــت ،بهمنظــور تعییــن ضریــب اهمیــت و رتبــة هــر یــک از مفاهیــم و کدهــای

استخراجشــده و میــزان پشــتیبانی مطالعــات گذشــته از آنهــا از روش کمــی آنتروپــی «شــانون»
اســتفاده شــده اســت (مقولههــا بهدلیــل تعــداد کــم در ایــن مرحلــه وارد نشــد) .بــر اســاس روش
آنتروپــی «شــانون» میتــوان از لحــاظ کمــی بــه بررســی ویژگیهــای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی
و تعییــن میــزان پشــتیبانی تحقیقــات گذشــته از آنهــا پرداخــت .نتیجــة تحلیــل آنتروپــی «شــانون»

نشــان داد کــه رتبههــای اول تــا ســوم بــه کدهــای زیــر تعلــق گرفــت:

1 .1بهکارگیــری سیســتمهای نرمافزاری/ســختافزاری بهعنــوان پشــتیبان و توانمندکننــدة
کتابخانــة دیجیتالــی؛

2 .2مجموعهسازی منابع کتابخانة دیجیتالی و بهبود دسترسپذیری کتابخانة دیجیتالی؛

3 .3آم��وزش کارکن��ان کتابخان��ة دیجیتال��ی ،خدماتده��ی ب��ه کارب��ران کتابخان��ة دیجیتال��ی و
تعامــل و همــکاری بــا ســایر کتابخانههــای دیجیتالــی.

بهطــور کلــی ،میتــوان گفــت یافتههــا نشــاندهندة ایــن اســت کــه در منابــع بهترتیــب،

بــه مفاهیــم مرتبــط بــا مقولههــای فنــی -محتوایــی و ســازمانی -انســانی بیشــتر از مقولــة فرمانــش
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ســازمانی پرداختــه شــده اســت .ایــن موضــوع مؤیــد یافتههــای « »Nguyen 2013اســت کــه مباحــث
مربــوط بــه مدیریــت درصــد کمــی از پژوهشهــای کتابخانــة دیجیتالــی را تشــکیل میدهنــد .ایــن

یافتههــا ضــرورت انجــام ایــن مقالــه و پژوهشهــای دیگــر در ایــن زمینــه را بهمنظــور داشــتن

مدیریتــی بهتــر در بحــث کتابخانههــای دیجیتالــی تأییــد مینمایــد.

همچنیــن ،نتایــج حاصــل از تحلیــل کمــی آنتروپــی «شــانون» بیــان میکنــد کــه در بیــن

 7مفهــوم درنظــر گرفتهشــده بــرای بلــوغ کتابخانــة دیجیتالــی ،مفهــوم محتــوای کتابخانــة

دیجیتالــی ،مهمتریــن مفهــوم بهحســاب میآیــد .شــاید علــت ایــن امــر وجــود کدهایــی همچــون

بحــث مجموعهســازی ،ســازماندهی ،جســتوجوپذیری منابــع کتابخانــة دیجیتالــی و بهبــود
دســترسپذیری ایــن نــوع کتابخانــه اســت کــه از شــرایط اساســی بــرای ایجــاد یــک کتابخانــة

دیجیتالــی اســت و در مقــاالت مــورد بررســی نیــز بــر آنهــا تأکیــد زیــادی شــده اســت .مفاهیــم
مسـ�ائل زیرسـ�اخت فنـ�اوری اطالعـ�ات در کتابخانـ�ة دیجیتالـ�ی و نیـ�روی انسـ�انی کتابخانـ�ة دیجیتالـ�ی
رتبههــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

یافتههــای حاصــل از ایــن مقالــه بیانگــر آن اســت کــه در مطالعــات قبلــی تاکنــون چنیــن

مطالعــة نظاممنــدی انجــام نگرفتــه بــود .هــر یــک از مطالعــات فقــط بــه جنبــة خاصــی از کتابخانــة
دیجیتالــی پرداختــه یــا مــدل بلــوغ را در حوزههــای دیگــر مــورد بررســی قــرار داده اســت .در
ادامــه ،پیشــنهاداتی بــر اســاس یافتههــای مقالــه ارائــه میشــود:

1 .1اس��تفاده از ویژگیهــای معرفیشــده در ایــن مقالــه بــرای طراحــی مــدل بلــوغ کتابخانــة
دیجیتالــی و ســایر مدلهــای طراحــی ،توســعه و ارزیابــی ایــن کتابخانههــا؛

2 .2اس��تفاده از ویژگیهــای معرفیشــده در ایــن مقالــه بهعنــوان ابــزاری مدیریتــی توســط مدیــران
پروژههــای کتابخانــة دیجیتالــی تــا بــا بهکارگیــری آنهــا وضعیــت خــود را از نظــر بلــوغ
ارزیابــی نماین��د و ســعی در دســتیابی بــه ســطوح باالتــر بلــوغ ایــن نــوع کتابخانههــا داشــته

باشـ�ند.
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فاطمه شیخشعاعی

 دارای مــدرک دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و،1359 متولــد ســال

 ایشــان هماکنــون اســتادیارگروه.دانششناســی از دانشــگاه تهــران اســت

.کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت

 فراینــد داوری در مجــات، پذیــرش فنــاوری اطالعــات،کتابخانــه دیجیتالــی
 برنامهریــزی اســتراتژیک، هستیشناســی و اصطالحنامــه پزشــکی،علمــی

.در کتابخانههــا از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت
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نادر نقشینه

متولــد ســال  ،1340دارای مــدرک دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات و

دانششناســی از دانشــگاه تهــران اســت .ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه
علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه تهــران اســت .مســائل مربــوط بــه
زندگــي ديجيتــال Digital Emergence ،و حفاظــت و رخنــة ديجيتــال از جملــه

عاليــق پژوهشــي وي اســت.
سیروس علیدوستی

متولـد سـال  ،1341دارای مـدرک دكتـری در رشـتة مدیریـت بـا گرایـش

سیسـتم از دانشـگاه تهـران اسـت .ایشـان هماکنـون دانشـیار مدیریـت فنـاوری
اطالعـات پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری اطالعـات ایـران اسـت.

مدیریت اطالعات ،مدیریت فناوری اطالعات ،طراحی سیستم ،و برنامهریزی
استراتژیك از جمله عالیق پژوهشي وي است.

مریم ناخدا

متولـد سـال  ،1360دارای مـدرک دکتـری در رشـتة علـم اطالعـات و
دانششناسـی از دانشـگاه تهـران اسـت .وی هماکنـون اسـتادیار گـروه علـم

اطالعـات و دانششناسـی دانشـگاه تهـران اسـت.

ســازماندهی اطالعــات علمــی تخصصــی ،مدیریــت مراکــز و خدمــات
اطالعرســانی و مدیریــت تغییــر از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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