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Abstract: This paper discusses the dominant models of a broader field
of success and evaluation of digital libraries and seeks the relationship
between the models and their origins. The main objectives of the paper are
recognizing digital libraries’ key success and evaluation models, holistic
representation of the links between DLs’ evaluation and success models
and frameworks in a unique window, and introducing the applicaton of
management success models in DLs’ success models as a conceptual
model for future research. For this purpose, first the importance of DLs
and theoretical framework of the paper is set forth. Data gathering was
carried out by search and retrieval tools like specific databases and
search engines. Evaluation of the paper by referring to their citations in
google scholar lead to selection of 25 papers from 144 retrieved ones.
Then the fundamental DL models are discussed as constructs. After
that, the management models that are adopted for construction of DLs
evaluation and success models are briefly introduced and in a next part,
the relationship between the fundamental models and DLs success and
evaluation models are analyzed using a map of their relationships. In
part discussion and conclusion, three categories of librarians’ practical
perspective, computer experts’ research perspective and management
models’ conceptual lens are introduced. This paper also predicts that
the conceptual lens of management models will add value to DLs’
success models in the future. The paper recommends the adoption of
institutionalization theory for the future research opportunities.
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چكيــده :ایــن مقالــه در حــوزة کلــی موفقیــت و ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی
بــه بررســی مدلهــای غالــب آن میپــردازد و در پــی یافتــن رابط ـهای بیــن آنهــا
و مدلهــای مولــد آنهاســت .هدفهــای اصلــی مقالــه عبارتانــد از شــناخت
مدلهــای کلیــدی ارزیابــی و موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی ،بازنمایــی
کلنگــر از پیونــد مدلهــا و چارچوبهــای ارزیابــی و موفقیــت کتابخانههــای
دیجیتالــی در یــک پنجــرة یگانــه ،و معرفــی کاربــرد مدلهــای موفقیــت حــوزة
مدیریــت در مدلهــای موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی بهعنــوان لنــز مفهومــی
بــرای پژوهشهــای آینــده .بــرای ایــن منظــور ابتــدا اهمیــت کتابخانههــای
دیجیتالــی و چارچــوب نظــری مقالــه مطــرح میشــود .روش مطالعــه ،کتابخانـهای
اســت و بــرای گــردآوری دادههــا از ابزارهــای جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات
در وب ماننــد پایگاههــای دادة تخصصــی و موتورهــای جســتوجو اســتفاده
شــده اســت .اعتبارســنجی مقــاالت بــا مراجعــه بــه تعــداد اســتنادهای آنهــا در
موتــور جس ـتوجوی تخصصــی «گــوگل اســکوالر» منجــر بــه انتخــاب  25مقالــه
از میــان  144مقالــة بازیابیشــده گردیــد .ســپس ،مدلهــای اساســی کتابخانــة
دیجیتالــی بهعنــوان ســازه بررســی شــد .آنگاه مدلهــای مدیریتــی بهکاررفتــه
بــرای ســاختن مدلهــای ارزیابــی و موفقیــت کتابخانــة دیجیتالــی بهطــور مختصــر
معرفــی شــد و در قســمت بعــد ،رابطــه بیــن مدلهــای اساســی ،مدلهــای
مدیریتــی و مدلهــای موفقیــت و ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی بــا ارائــة
نقشــه رابطــة آنهــا بــر اســاس تعــداد اســتنادها در «گوگلاســکوالر» مــورد تحلیــل
قــرار گرفــت .پنــج مــدل اصلــی و یــک مقولــة فرعــی بهعنــوان حاصــل ایــن
قســمت عرضــه شــد .ســرانجام در جمعبنــدی و نتیجهگیــری ،ســه مقولــة نــگاه
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عملگــرای کتابــداران ،دیــدگاه پژوهشــی متخصصــان رایانــه ،و لنــز مفهومــی مدلهــای مدیریتــی
معرفــی شــد .همچنیــن ،ایــن مقالــه پیشبینــی کــرد کــه لنــز مفهومــی مدلهــای مدیریتــی در آینــده
غنــای بیشــتری بــه مدلهــای موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی و خــود کتابخانــة دیجیتالــی بهعنــوان
ســازه خواهــد داد .پیشــنهاد مقالــه بــرای پژوهشهــای آینــده اســتفاده از نظریــة «نهادگرایــی» اســت.
كليدواژههــا :مدلهــای موفقیــت ،مدلهــای ارزیابــی ،کتابخانههــای دیجیتالــی ،مدیریــت ،مــدل 5اس،
لنــز مفهومــی ،لنــز مدیریــت
 .1مقدمه

توســعة شــتابندة کتابخانــة دیجیتالــی در آمریــکای شــمالی از دهــة  1990میــادی آغــاز شــد.

«بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا» 1در ایــن ســالها بــا تأمیــن اعتبــار و راهبــری «ابتــکار عمــل کتابخانــة

دیجیتالــی  ،2»1شــش پــروژة بنیادیــن را در ایــن زمینــه راهانــدازی کــرد .پــس از پایــان «ابتــکار
عمــل « ،»1ابتکارعمــل  »2بــا  60پــروژه ادامــه یافــت و بــا برگــزاری صدهــا کارگاه آموزشــی در

آمریــکا بــه آمــوزش و گســترش اندیش ـههای کتابخانــة دیجیتالــی پرداخــت کــه بیشــتر ،دســتاورد
همیــن دو «ابتــکار عمــل» بودنــد ( .)NSF 2006; Borgman 1999; Saracevic 2005اندکــی پــس از

آمریــکا ،در اروپــا نیــز کمیســیون اروپایــی پــروژهای را بــا نــام «دلــوس» 3تأمیــن اعتبــار کــرد کــه

در پــی هماهنگــی تیمهــای پژوهشــی بــرای آفرینــش فناوریهــای آینــده در زمینــة کتابخانههــای

دیجیتالــی بــود ( .)Agosti et al. 2007; Candela et al. 2007, 2008گســترش کتابخانههــای دیجیتالی
چــه در آغــاز راه و چــه در ادامــة آن ،همــواره بــا دشــواریهایی روب ـهرو بــوده (Saracevic 2000:

 )Saracevic and Covi 2000کــه نیــاز بــه پژوهــش در زمینــة عاملهــای موفقیــت آن را پدیــد آورده
و دســتاورد ایــن پژوهشهــا ،مدلهــای گوناگــون موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی اســت کــه

هــر یــک خاســتگاه و رویکــرد ویــژة خــود را دارنــد .بررســی ایــن مدلهــا نشــان از روندهایــی در

طــول زمــان دارد کــه نگاشــت آنهــا میتوانــد راهگشــای پژوهشهــای آینــده باشــد.

از ایــن رو ،در ایــن مقالــه مدلهــای موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی در بوتــة بررســی

گذاشــته شــدهاند کــه دســتاورد آن ،معرفــی مدلهــای جاافتــادة کتابخانــة دیجیتالــی ،پیونــد آنهــا

بــا مدلهــای موفقیــت در حــوزة مدیریــت ،و پژوهشهــای حاصــل از درهمکــرد یــا همافزایــی
آنهاســت .ایــن بررســی بــا تحلیــل مدلهــا و درسهایــی از بهتریــن عملکردهــا 4ادامــه مییابــد و
3. DELOS

)2. Digital Library Initiative 1 (DLI1

1. NSF: National Science Foundation
4. best practices
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پیشــنهادهایی را بــرای پژوهشهــای آینــده بهدســت میدهــد.

ســاخت و توســعة کتابخانــة دیجیتالــی ،از آنجــا کــه یکــی از کاربردهــای فنــاوری اطالعــات

بهشــمار م ـیرود ،بــا خطــر ناکامــی روبهروســت .یافتههــای پژوهشهــای بســیاری نشــانگر ناکام ـی

ســنگینی در کاربردهــای فنــاوری اطالعــات در هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی در کشــورهای

توســعهیافته و در حــال توســعه اســت .بهعنــوان نمونــه دانشــگاه «شــفيلد» در پژوهشــي در ســطح
كشــور انگلســتان ،تجربــة  45پژوهشــگر و مشــاور ارشــد ايــن كشــور را در  14000ســازمان بررســي
كــرد .نتايــج ايــن پژوهــش نشــان ميدهــد كــه  80تــا  90درصــد ســرمايهگذاريها در زمينــة

فنــاوري اطالعــات بــه هدفهــاي عملكــردي خــود دســت نمييابنــد و در حــدود  80درصــد از
سيســتمهاي جديــد بــا تأخيــر و بــا هزين ـهاي باالتــر از پيشبينــي تحويــل داده میشــوند« .آيتــي
كورتكــس» نيــز بــا بررســي و ارائــة نتايــج پنــج پژوهــش انجامشــده از ســال  1995تــا  2001ميــادي

در كشــورهاي گوناگــون بــه ايــن نتيجــه ميرســد كــه پروژههــاي فنــاوري اطالعــات بيشــتر
احتمــال ناكامــي دارنــد تــا موفقيــت و از هــر پنــج پــروژه تنهــا يكــي از آنهــا رضايــت كامــل را بــه

بــار آورده اســت (;Avgerou 1998; Cabinet Office 2000, 5; Clegg et al. 1996; Edwards 2002
;General Accounting Office 1994, 4; Heeks 2000, 75-76; Heeks and Bhatnagar 2000, 49, 57

 .)IT Cortex n.d.; Luna-Reyes et al. 2005افــزون بــر ایــن ،پژوهشهــای پیشــین در زمینــة کتابخانــة

دیجیتالــی نیــز نشــان میدهنــد کــه ابتــکار عملهــا در ایــن زمینــه بــا ناکامیهــای بســیاری روب ـهرو
بودهانــد.

کتابخانــة دیجیتالــی سیســتمی بســیار پیچیــده اســت کــه از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

اســتفاده زیــادی میکنــد ( .)Fuhr et al. 2007پروژههــای فنــاوری اطالعــات در دو دهــة گذشــته،
همزمــان بــا گســتردگی بســیاری کــه در جهــان داشــتهاند ،بســیار دچــار شکســت شــدهاند

و کتابخانــة دیجیتالــی نیــز جــدای از واقعیــت نبــوده اســت .کتابخانــة دیجیتالــی «گــوگل» یــا
«گوگلبوکــز» 1را میتــوان یکــی از بلندپروازانهتریــن پروژههــای کتابخانــة دیجیتالــی دانســت

کــه بهدلیــل پیشبینینکــردن حــق مؤلــف و شــکایتهایی کــه از شــرکت «گــوگل» شــد ،بــه
شکســت انجامیــد .)Darnton 2011( 2پــروژة ســنگین دیگــری کــه بهتازگــی خبــر شکســت آن

1. Google Books

 .2بــا آنکــه هماکنــون محصولــی بــا همیــن نــام در صفحــة گــوگل هســت ،بــر اســاس پارامترهــای ارزیابــی پــروژه،
یعنــی زمــان ،بودجــه ،و هدفهــای پــروژه« ،گــوگل بوکــز» نــاکام محســوب میشــود.
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درآمــده ،برنامــة دیجیتالیســازی شــرکت «بیبیســی» 1اســت .ایــن پــروژه کــه بــا بودجــة 150

میلیــون دالری از ســال  2008آغــاز شــدهبــود ،در ســال  2013بهطــور رســمی متوقــف شــد
(2013

.)Charette

اولیــن گام در راه سیاسـتگذاری واحــد و هدایــت ســازمانهای دولتــی و بخــش خصوصــی

بــه ســوی توســعة فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســال  1381بــا طــرح «تکفــا» آغــاز شــد« .تکفــا»

بــرای جبــران عقبماندگیهــای کشــور در حــوزة فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات طراحــی و در
قالــب ایــن طــرح ،گروهــی بــه نــام «کمیتــة کتابخانــة دیجیتالــی» بــرای بررســی و تصویــب طرحهــای

احتمالــی در ایــن زمینــه ســاماندهی شــد .دســتاورد ایــن طــرح ،چنــد قــرارداد و پــروژه بــود کــه از
ســرانجام آنهــا اطــاع روشــنی در دســت نیســت (جهانگــرد .2)1384

بــا ایــن گزارشهــا از ناکامــی در ســاخت و توســعة کتابخانههــای دیجیتالــی ،شــماری

از پژوهشــگران از دهــة 1990میــادی بــه ســاخت مدلهایــی بــرای ارزیابــی و موفقیــت ایــن

کتابخانههــا پرداختهانــد ( .)Marchionini 2000: Saracevic 2005ایــن مدلهــا تفاوتهایــی دارنــد
کــه از خاســتگاهها و رویکردهــای گوناگــون آنهــا سرچشــمه میگیــرد .شــناخت ایــن خاســتگاهها

و رویکردهــا میتوانــد رونــد شــکلگیری ایــن مدلهــا را نشــان دهــد و راهگشــای پژوهشهــای
آینــده باشــد .ایــن روندهــا نشــانگر برخــی لنزهــای مفهومــی 3در ایــن میانرشــته هســتند .از ایــن رو،
در ایــن مقالــه ســه هــدف دنبــال میشــود:

1 .1شناخت مدلهای کلیدی ارزیابی و موفقیت کتابخانههای دیجیتالی؛

2 .2بازنمایــی کلنگــر از پیونــد مدلهــا و چارچوبهــای ارزیابــی و موفقیــت کتابخانههــای
1. BBC

 .2پــس از آنکــه مســتنداتی دربــارة دســتاوردهای کمیتــة کتابخانــة دیجیتالــی یافــت نگردیــد ،بــا رئیــس وقــت کمیتــه
نامهنــگاری شــد .ایشــان در پاســخ بــه درخواســت اطالعــات بیشــتر و مســتندات کار کمیتــه نوشــت« :بــا ســام
مســتندات زيــادي بهدســت نيامــد .هرچــه بــود پروندههايــي بــود كــه تشــكيل شــده بــود ،آن هــم در وزارت علــوم
مانــد و اينكــه در حــال حاضــر مســتندات دســت چــه كســي اســت و كجاســت نميدانــم» (حمیدرضــا مختــاری
اســکی ،برنائــی ،مکاتبــات شــخصی 5 ،مــرداد .)1392
3. conceptual lenses

نویســندگان بســیاری «لنــز» را بهویــژه در نوشــتههای روش تحقیــق بــرای نشــاندادن چارچــوب و زمینههــای
فکــری پژوهشــگران در انجــام یــک پژوهــش و تأثیــر دیــدگا ه آنــان بــر نتایــج پژوهــش بــهکار بردهانــد (Bishop,
« .)Van House, and Buttenfield 2003; Bryman 2015; Creswell 2003لنــز مفهومــی» در ایــن نوشــتار ،حــاوی
چارچوبهــای ذهنــی پژوهشــگران در هنــگام انجــام پژوهــش ماننــد مدلهــای نظــری ،آموزههــای تخصصــی ،و
تجربههــای فــردی و حرفــهای اســت.
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دیجیتالــی در یــک پنجــرة یگانــه ،و

3 .3معرفــی کاربــرد مدلهــای موفقیــت حــوزة مدیریــت در مدلهــای موفقیــت کتابخانههــای
دیجیتالــی ،بهعنــوان لنــز مفهومــی بــرای پژوهشهــای آینــده.

در خــال انجــام پژوهــش ،یــک هــدف فرعــی توجــه پژهشــگران را بــه خــود جلــب کــرد کــه

همــان نقــش مفاهیــم کتابخانــة دیجیتالــی بهعنــوان ســازه در شــکل دادن بــه مدلهــای ارزیابــی و
موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی بــود.

 .2روش

بررســی هدفهــای مقالــه بــا مــرور مقالههــا و بــه روش مطالعــة کتابخانـهای انجــام شــد .شــکل

 ،1فراینــد ایــن پژوهــش را نشــان میدهــد .جســتوجو بــرای گــردآوری مقالههــا و نوشــتههای
مرتبــط بــا ایــن پژوهــش در ســالهای  2015-2014میــادی بهصــورت غیرخطــی و بــا برگشـتهای
پیوســته انجــام شــد .بــرای یافتــن مقالههــا نخســت از موتــور کاوش «گوگلاســکوالر» 1و ســپس،
از وبگاههــای دانشــگاههایی همچــون «ویرجینیاتــک» 2و «راتگــرز» 3اســتفاده شــد .در گامهــای

بعــدی و اندکانــدک برخــی پایگاههــای اطالعــات معتبــر ایــن حــوزه ماننــد کتابخانههــای

دیجیتالــی «ایســیام»« ،4آیترپــلای» ،5و «لیســتا» 6نیــز بــه فراینــد کار افــزوده شــدند .موفقیــت،
ارزیابــی ،و کیفیــت مفاهیمــی هســتند کــه در بیشــتر منابــع حــوزة کتابخانههــای دیجیتالــی متــرادف

انگاشــته شــدهاند؛ هرچنــد ارزیابــی بیشــتر گذشــتهنگر و موفقیــت آیندهنگــر اســت .کتابخانــة

دیجیتالــی ،ســپردنگاه ،کتابخانــة ســنتی ،سیســتم اطالعاتــی ،و سیســتم بازیابــی اطالعــات نیــز از

دیــدگاه «ساراســویک» در ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی میتواننــد بــه جــای هــم بــهکار رونــد
(.)Marchionini 2000; Saracevic 2000; Lagzian, Abrizah, and Wee 2013کلیدواژههــای مــورد

اســتفاده در جســتوجو عبارتانــد از ” ”success model” “evaluation model” “digital libraryو
مترادفهایــی ماننــد ” “electronic libraryکــه کمتــر مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

بــا مطالعــة مقالههــا و یافتــن ارجاعــات آنهــا در فهرســت منابــع ،زنجیــرة منابــع مهــم

و پراســتناد یافــت شــد .بــر ایــن پایــه 144 ،مقالــه بازیابــی شــد کــه بــا مطالعــه و کنارگذاشــتن
مقالههــای کماعتبــار یــا دارای محتــوای هماننــد 25 ،مقالــه دارای مدلهــا و چارچوبهــای
2. Virginiatech

)1. Scholar Google (scholar.google.com

)5. IEEE explore (ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

4. ACM digital library: http://www.dl.acm.org

3. Rutgers University

6. LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts
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نظــری ارزیابــی و موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی بــرای کار برگزیــده شــدند .مقالههــای اخیــر
بــر اســاس پیشــنهاد «ریمــون کیــوی» بهصــورت تحلیلــی مطالعــه و یادداشــتبرداری شــدند .بــر
اســاس روش «کیــوی» بــرای هــر مقالــه جدولــی تشــکیل میشــود کــه در آن ایدههــای منــدرج

در هــر پاراگــراف و نشــانههای ســاختاری مربــوط بــه آن اســتخراج میشــود .بــه ایــن ترتیــب،
اندیشـههای اصلــی هــر مقالــه و ارتباطــات آنهــا بــا یکدیگــر ،و ســرانجام ارتبــاط بیــن اندیشـههای

موجــود بیــن مقــاالت گوناگــون آشــکار میشــود (کیــوی و کامپنهــود  .)1381کلیــة مقالههــا در

«گوگلاســکوالر» بــرای اندازهگیــری میــزان اســتناد بــه آنهــا مــورد بازیابــی مجــدد قــرار گرفتنــد.

معیــار اعتبــار مقالههــا در ایــن اثــر میــزان اســتناد بــه آنهــا در «گوگلاســکوالر» بــود (Li, and Ho

.)2008

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﺪلﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ
در ﺣﻮزة ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﺪلﻫﺎ

ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﺪلﻫﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻤﻴﻖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺳﻄﺤﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ

ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ در »ﮔﻮﮔﻞاﺳﻜﻮﻻر« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪلﻫﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮة ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺪلﻫﺎ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﺔ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﺪلﻫﺎ و درج ﺷﻤﺎر اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪلﻫﺎ و ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي روﻧﺪﻫﺎي آﻳﻨﺪه

شکل  .1فرایند پژوهش
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 .3یافتهها
 .1-3چیستی کتابخانة دیجیتالی

یکــی از بعدهــای مهــم ارزیابــی کتابخانــة دیجیتالــی ،ســازه یــا چیســتی کتابخانــة دیجیتالــی

اســت کــه از دهــة  1960میــادی ،یعنــی ســالها پیــش از پدیدآمــدن آن ،موضــوع نوشــتههای
زیــادی بــودهاســت ( .)Lesk 2005; Saracevic 2000هنــوز هــم ایــن پرســش پابرجاســت و از

دیــدگاه پژوهشــگران یکــی از دشــواریهای اصلــی روبهروشــدن بــا موضــوع کتابخانــة دیجیتالــی،
چیســتی آن اســت .کار «بورگمــن» را شــاید بتــوان نخســتین تحلیــل ژرف از وضعیــت کتابخانــة

دیجیتالــی در دوران نوباوگــی آن دانســت:

«در درجــة نخســت ،انجــام همزمــان پژوهــش در گامهــای گوناگــون فرایندهــای

کتابخانــهای ،از پژوهشهــای ابتدایــی گرفتــه تــا نصــب و راهانــدازی آنهــا و
در درجــة دوم ،ماهیــت میانرشــتهای کار همزمــان متخصصانــی از رشــتههای

گوناگــون ماننــد جامعهشناســان ،کتابــداران ،و متخصصــان رایانــه باعــث تشــتت
در تعریفهــا شــده اســت .کتابــداران از ســویی کتابخانــه را ســازمانهایی

میبیننــد کــه بــه نیابــت از ســوی جامعــة اســتفادهکننده بــه گزینــش ،ســازماندهی،

نگهــداری ،حفاظــت ،و دسترسپذیرســاختن اطالعــات میپردازنــد و از ســوی

دیگــر ،دانشــمندان علــوم رایانــه نگاهــی باریکتــر بــه کتابخانــه دارنــد و آن را
پایــگاه داده و بازیابــی اطالعــات میداننــد .ایــن تفــاوت در نــگاه ،تعریفهــای
گوناگــون کتابخانــة دیجیتالــی را در پــی داشــته اســت» (Borgman 1999, 227,

230

.)228,

پژوهشــگران و نهادهــای گوناگــون تالشهــای بســیاری بــرای پاســخ بــه چیســتی کتابخانــة

دیجیتالــی انجــام دادهانــد کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه تعریــف «فدراســیون کتابخانــة دیجیتالــی»،1

چارچــوب «5اس» ،2و مــدل مرجــع «دلــوس» 3اشــاره کــرد کــه تاکنــون از کلیدیتریــن
چارچوبهــای نظــری کتابخانــة دیجیتالــی هســتند ( .)Fox, Gonçalves, and Shen 2012شــکل

 ،2مدلهــای «5اس» و «دلــوس» را بــههمــراه شــمار اســتنادهای آنهــا در «گوگلاســکوالر» نشــان
میدهــد.

3. DELOS

2. 5S framework

)1. Digital Library Federation (DLF
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تعریفــی کــه بــا عنــوان «فدراســیون کتابخانههــای دیجیتالــی» معــروف اســت ،در حقیقــت

اثــر «واتــرز» اســت کــه در زمــرة نخســتین تعریفهــای عملیاتــی از کتابخانــة دیجیتالــی و از شــمار
پراســتنادترین آنهاســت:

کتابخانههــای دیجیتالــی ســازمانهایی هســتند کــه منابــع ،از جملــه نیــروی انســانی

متخصــص را بــرای مجموعهســازی ،ســازماندهی ،دســترسپذیری ،تفســیر،
توزیــع ،نگهــداری ،و تضمیــن مانــدگاری مجموعههــای آثــار دیجیتالــی در طــول

زمــان بهگون ـهای تأمیــن ميكننــد کــه بهصــورت اقتصــادی و فــوری در دســترس
جوامــع اســتفادهکنندة مشــخص قــرار گیرنــد (.)Waters 1998, 6

در مــدل «5اس»« ،گونکالــوز» بــا اشــاره بــه پیچیدگــی مفهــوم کتابخانــة دیجیتالــی ،مدلــی

پنجســازهای ارائــه کــرد .پنــج «اس» ســرنام ســازههای جریانهــا ،1ســاختارها ،2فضاهــا ،3ســناریوها،4
و جوامــع 5هســتند (« .)Gonçcalves 2004ادوارد فاکــس» 6در اثــری کــه «گونکالــوز» نویســندة

همــکار و «مارکیونینــی» 7ویراســتار ارشــد آن ،و مبتنــی بــر شــش رســالة دکتــری پایانیافتــه و
4. scenarios
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7. Marchionini

6. Edward Fox
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هشــت رســالة در حــال انجــام در «ویرجینیاتــک» 1اســت ،مــدل «5اس» را چارچوبــی اســتوار بــرای
مفهومســازی کتابخانــة دیجیتالــی معرفــی ميكنــد ( .)Fox, Gonçalves, and Shen 2012ایــن

مــدل ،مفهومــی بــه نــام «کتابخانــة دیجیتالــی کمینــه» 2را طــرح میکنــد کــه آن را بــرای بررســی

اینکــه ســامانههای ادعایــی ،کتابخانــة دیجیتالــی هســتندیا نــه ،نیــز بــهکار میبرنــد (مختــاری
اســکی و علیدوســتی .)1392

مــدل مفهومــی «دلــوس» دســتاورد پــروژهای اســت کــه از ســال  2002تــا  2006بــا پشــتیبانی

«کمیســیون اتحادیــة اروپایــی» انجــام شــد .مــدل «دلــوس» کتابخانــة دیجیتالــی را ســازمانی در حــال
تکامــل میدانــد کــه در چارجوبــی ســهالیه بازنمایــی میشــود .الیــة نخســت ،بــا نــام کتابخانــة
دیجیتالــی ،همــان ســازمان پیچیــدهای اســت کــه بــا دو الیــة دیگــر پشــتیبانی میشــود .الیــة دوم،
سیســتم کتابخانــة دیجیتالــی و الیــة ســوم ،سیســتم مدیریــت کتابخانــة دیجیتالــی اســت .ایــن ســه

الیــه بــا ســه ســطح مفهومســازی دنیــای کتابخانههــای دیجیتالــی متناظرنــد .بــر پایــة مــدل «دلــوس»
کتابخانــة دیجیتالــی ســازمانی اســت کــه شــاید مجــازی باشــد ،امــا محتــوای غنــی دیجیتالــی را
بهگون ـهای جامــع و بلندمــدت گــردآوری ،مدیریــت ،و نگهــداری کــرده و بــه جامعــة کاربرانــش

خدماتــی تخصصــی بــا کیفیتــی قابــل ســنجش و همخــوان بــا سیاســتهایی نوشتهشــده ارائــه
میکنــد .الیــة دوم کــه سیســتم کتابخانــة دیجیتالــی اســت ،نرمافــزاری اســت کــه بــر پایــة
معمــاری مشــخص (بیشــتر توزیعشــده) همــة کارکردهــای الزم بــرای کتابخانــة دیجیتالــی را فراهــم

م ـیآورد .کاربــران از راه همیــن سیســتم کتابخانــة دیجیتالــی بــا آن تعامــل خواهنــد داشــت .الیــة

ســوم ،سیســتم مدیریــت کتابخانــة دیجیتالــی و یــک سیســتم نرمافــزاری ژنریــک اســت کــه دو

کار انجــام میدهــد :نخســت ،تولیــد و مدیریــت سیســتم کتابخانــة دیجیتالــی کــه کارکردهــای
بنیادیــن کتابخانــة دیجیتالــی را داراســت .دوم ،جایگشــت نرمافزارهــای تــازهای کــه کارکردهایــی

پاالیشیافتهتــر ،تخصصیتــر ،یــا پیشــرفتهتر را بــه کتابخانــه میافزاینــد .در ایــن چارچــوب شــش
مفهــوم بــرای کتابخانــة دیجیتالــی وجــود دارد کــه عبارتانــد از محتــوا ،کاربــر ،کارکــرد ،کیفیــت،

سیاســت ،و معمــاری (.)Candela et al. 2007

 .2-3کاربست مدلهای مدیریتی در ارزیابی و موفقیت کتابخانههای دیجیتالی

همانگونــه کــه در شــکل  2دیــده میشــود ،شــماری از مدلهــای ارزیابــی و موفقیــت
2. Minimal Digital Library

1. Virginia Tech.
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کتابخانههــای دیجیتالــی از کاربســت مدلهــای مدیریتــی بهدســت آمدهانــد .بــه گفتــة «شــن»،

شــاخصترین مدلهــای موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی عبارتانــد از «ونکاتــش»« ،دلــون»،
و «ســدان» ( .)Shen 2006از ســوی دیگــر ،مدلهایــی همچــون عاملهــای حیاتــی موفقیــت
«راکارت»« ،1ســروکوال»« 2پاراســورامان» ،3زنجیــرة ارزش «پورتــر» ،و مــدل منطقــی ارزیابــی نیــز

کــه بیشــتر نگاهــی ســازمانی دارنــد ،در نوشــتههایی همچــون (DeLone and McLean (1992),

 Seddon (1997), Shen et al. ( 2006), Venkatesh et al. (2003بــهکار رفتهانــد.

 .1-2-3عاملهای حیاتی موفقیت

از دیــدگاه «راکارت» عاملهــای حیاتــی موفقیــت «حیطههایــی محــدود در هــر کسـبوکاری

هســتند کــه اگــر نتایجشــان رضایتبخــش باشــد ،عملکــرد رقابتــی موفقــی را تضمیــن میکننــد».
ایــن عاملهــا چنــد محــدودة کلیدیانــد کــه در آنهــا بایــد همهچیــز مرتــب باشــد تــا کسـبوکار

شــکوفا شــود (« .)Rockart 1979لگزیانــی» بــرای یافتــن عاملهــای حیاتــی موفقیــت کتابخانههــای
دیجیتالــی و ســپس بــرای عاملهــای حیاتــی و ســپردنگاهها از دیدگاههــای «راکارت» بهــره

جســت .عاملهــای حیاتــی موفقیــت میتواننــد بــرای طراحــی مــدل موفقیــت کتابخانههــای
دیجیتالــی نویدبخــش باشــند (.)Lagzian, Abrizah, and Wee 2013, 2015
 .2-2-3متغیر مستقل موفقیت سیستمهای اطالعاتی

«دلــون و مکلیــن» در پاســخ بــه پرســش صنعــت سیســتمهای اطالعاتــی دربــارة متغیــر

وابســتة موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی در پــی ارائــة مدلــی مفهومــی برآمدنــد .بــه بــاور آنهــا

ســنجة موفقیــت ،مقــدم بــر ارزیابــی سیســتم اســت و «بــدون یــک متغیــر ب ـ ه خوبــی تعریفشــده،

بیشــتر پژوهشهــای سیســتمهای اطالعاتــی بیهــوده هســتند» .رویکــرد «دلــون و مکلیــن» در
مدلســازی ،بررســی همــة پژوهشهــای پیشــین دربــارة عاملهــای موفقیــت سیســتمهای اطالعــات
مدیریــت و جمعبنــدی آنهــا در یــک مــدل مفهومــی علّــی بــود .بنیــاد مفهومســازی آنــان از

ادغــام دیدگاههــای «شــنون -ویــور» 4و «میســون» 5و بازیابــی شــش مقولــه پایهریــزی شــد .ایــن
شــش مقولــه عبارتانــد از کیفیــت سیســتم ،کیفیــت اطالعــات ،اســتفاده ،رضایــت کاربــر ،تأثیــر

شــخصی ،و تأثیــر ســازمانی (« .)DeLone and McLean 1992ســدان» مــدل «دلــون» و «مکلیــن» را
ســادهتر و آن را بازنویســی کــرد .مــدل «ســدان» نشــان میدهــد کــه هــم مقولــه «برداشــت ذهنــی از
3.
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ســودمندی» 1و هــم «رضایــت کاربــر» بســتگی بــه کیفیــت سیســتم ،کیفیــت اطالعــات ،و ســودمندی

2

دارد (.)Seddon 1997

 .3-2-3مدلهای پذیرش فناوری
شــکل  ،3نشــان میدهــد کــه دو نوشــتة کلیــدی از ( )Davis Jr 1986و ســپسVenkatesh( ،

 )et al. 2003در زمینــة مدلهــای پذیــرش فنــاوری بودهانــد .البتــه ،مــدل «ونکاتــش» دســتاورد
تغییراتــی در «مــدل پذیــرش فنــاوری» 3اثــر «دیویــس» بــوده کــه خــود نیــز در آن مشــارکت داشــته

اســت.

 .3-3ارزیابی و موفقیت کتابخانههای دیجیتالی

همچنانکــه کتابــداران درگیــر بهرهبــرداری ،و جامعــة علمــی در کشــاکش تعریــف دقیــق

کتابخانــة دیجیتالــی بودنــد« ،ساراســویک» مســئلة ارزیابــی آن را مطــرح و نیــز اذعــان کــرد کــه
پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه «بــهانــدازة کافــی جاافتــاده» نیســتند (.)Saracevic 2000
«انگویــن و چــودری» مــرور گســتردهای بــر مقالههــای حــوزة کتابخانههــای دیجیتالــی در

ســالهای  1990تــا  2010انجــام دادنــد و نقشــة دانــش یافتههــای خــود را کشــیدند .آنهــا بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه ارزیابــی کتابخانــة دیجیتالــی در زیــر موضــوع کلیتــر مدیریــت کتابخانــة

دیجیتالــی قــرار میگیــرد کــه بــا  18درصــد مقالههــا در ایــن موضــوع باالتریــن رده را داراســت
(and Chowdhury 2013

.)Nguyen

شــکل  ،5نقشــهای از پژوهشهــای انجامشــده در زمینــة موفقیــت و ارزیابــی کتابخانــة

دیجیتالــی را بــا پنــج چارچــوب یــا مــدل نشــان میدهــد کــه همــة آنهــا در گامهــای نخســتین

آزمــون و تأییــد تجربــی هســتند .ایــن مدلهــا کــه در شــکل دارای گــوی ســیاه هســتند ،بهترتیــب،
میــزان اســتناد بــه آنهــا عبارتانــد از مــدل «فوهــر» ،4مــدل «دیجیکــوال» ،5مــدل کلنگــر
«ژانــگ» ،مــدل «5اسکــوال» ،6و مــدل «لی ـباوال» .7برخــی کارهــای پراکنــده کــه دارای اســتناد

یــا کاربــرد تجربــی کمتــری بودهانــد نیــز در بنــد  6-3-5بررســی شــدهاند کــه از نظــر نــگاه و
پژوهشهــای آینــده دارای اهمیــت هســتند.

3. TAM: Technology Acceptance Model

2. benefits

1. perceived usefulness

6. 5SQUAL

5. DIGIQUAL

4. Fuhr
7. LIBEVAL
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شکل  .3نمای کلی ارتباط بین مدلهای اساسی کتابخانة دیجیتالی با مدلهای کیفی (ارزیابی و موفقیت) و
مدلهای مدیریتی موفقیت بههمراه شمار استنادهایشان بر پایة «گوگلاسکوالر»

در شــکل  ،2نظریههــای نخســتین پیشــگامان («بورگمــن»« ،ساراســویک» ،و «مارکیونینــی»)

مدلهــای ارزیابــی و موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی بــا گویهــای ســیاه و ســه مــدل مدیریتــی

«دلــون»« ،ســروکوال» ،و چارچــوب «زکمــن» 1نشــان داد ه شــدهاند .پیــکان خطچیــن بــه معنــی
ضعیفتربــودن پیونــد اســت.

 .1-3-3مدل «فوهر»

«فوهــر» و همــکاران در کاری ارزشــمند کــه بــرای جمعبنــدی پژوهشهــای ارزیابــی

کتابخانههــای دیجیتالــی انجــام دادنــد ،ادعــا کردنــد کــه روشهــا و ســنجههای ارزیابــی
کتابخانههــای دیجیتالــی بســته بــه اینکــه آنهــا بهعنــوان ســازمان ،سیســتم اطالعاتــی ،فنــاوری
نــو ،مجموعههــای نــو ،یــا خدمــات نــو ،فــرض شــوند متفــاوت بــوده و در مجموعــه کتابخانــة

دیجیتالــی یــک «موجودیــت پیچیــده» 2اســت.آنهــا همــة کتابخانههــای دیجیتالــی را گونــهای
سیســتم اطالعاتــی میداننــد کــه از اجزایــی ماننــد مجموعههــا ،زیرســاختهای فنــی رایانــهای،
2. complex entity
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1. Zachman
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آدمهــا ،و محیــط (یــا کاربــری) تشــکیل شــدهاند .آنهــا مــدل ســه وجهــی تعامــل را بــرای

ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی ارائــه میکننــد .بــر پایــة ایــن مــدل ،پیونــدی میــان ســه جــزء
اصلــی کتابخانــة دیجیتالــی یعنــی کاربــر ،سیســتم ،و محتــوا هســت« .فوهــر» و همــکاران ســه محــور

ارزیابــی یعنــی اســتفادهپذیری ،ســودمندی ،و عملکــرد را بنیــاد معیارهــای ارزیابــی تشــخیص

میدهنــد ( .)Fuhr et al. 2007همانگونــه کــه شــکل  2نشــان میدهــد ،آنهــا از مــدل «دلــوس» و
دیدگاههــای «ساراســویک» بــرای تدویــن مــدل خــود بهــره گرفتهانــد.

 .2-3-3مدل «دیجیکوال»

«دیجیکــوال» ســنجهای بــرای اندازهگیــری کیفیــت خدمــات کتابخانههــای دیجیتالــی

اســت کــه بــا پشــتیبانی «انجمــن کتابخانههــای پژوهشــی» 1و کمــک مالــی «بنیــاد ملــی علــوم

آمریــکا» ســاخته شــده و تکامــل یافتــهاســت« .دیجیکــوال» بیــش از یکصدوهشــتاد عامــل را

در دوازده محــور مرتبــط بــا کیفیــت خدمــات کتابخانــة دیجیتالــی گــرد آوردهاســت .آزمــون
ایــن عاملهــا در گام نخســت بــا پنــج پــروژة آزمایشــی کتابخانــة دیجیتالــی انجــام و ســپس،

در ســال  2005مســتند شــده اســت .پــروژة «دیجیکــوال» بــا تغییراتــی در مــدل «لیبکــوال»+

2

بهدســت آمــده اســت« .لیبکــوال »+بســتهای خدماتــی اســت کــه کتابخانههــا آن را بــرای
درک و پیگیــری دیــدگاه کاربــران دربــارة کیفیــت خدمــات کتابخانــه بــهکار میبرنــد .ایــن

خدمــات را «انجمــن کتابخانههــای پژوهشــی» ارائــه میکنــد .بیــش از  1200کتابخانــه در پــروژة
«لیبکــوال »+مشــارکت داشــتند .ســامانة پیمایــش «لیبکــوال »+مدلــی مفهومــی اســت کــه بــر

پایــة مــدل «ســروکوال» 3ســاخته شــده اســت .گفتنــی اســت کــه کتابخانههــای دانشــگاه «تگــزاس»
بــرای ســالهای بســیار ابــزار «ســروکوال» را بــهکار میبردنــد و ایــن کاربــرد ،احســاس نیــاز بــه
ابــزاری تــازه را بــرای ارزیابــی کتابخانههــا بــا الزامهــا و نیازهــای تــازه در پــی داشــت« .انجمــن

کتابخانههــای پژوهشــی» بهعنــوان نماینــدة بزرگتریــن کتابخانههــای پژوهشــی آمریــکای شــمالی

بــا مشــارکت کتابخانههــای «دانشــگاه تگــزاس» 4طراحــی ،آزمــون ،و پاالیــش «لیبکــوال »+را
انجــام دادنــد .ایــن پــروژه ســه ســال از کمــک مالــی «صنــدوق وزارت آمــوزش و پــرورش آمریــکا
بــرای بهبــود آمــوزش عالــی» 5بهــره گرفــت .نگاهــی بــه وبگاههــای دو پــروژة «لیبکــوال »+و
«دیجیکــوال» نشــان میدهــد کــه صفحههــای وبگاه نخســت دارای غنــای محتوایــی بیشــتر و
3. SERVQUAL

1. Association of Research Libraries (ARL) 2. LibQUAL+

5. FIPSE: Fund for the Improvement of Postsecondary Education

4. Texas A&M University Libraries
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کاربردیتــر ،ولــی دومــی هنــوز در گام آزمایشــی اســت و ســامانههای آنالیــن و غنــای محتوایــی
نــدارد .ایــن خــود نشــاندهندة نوپابــودن ســامانههای ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی نســبت بــه

کتابخانههــای جاافتادهتــر و ســنتی اســت

(Digiqual: Charting Digital Library Service Quality

.)2016; Libqual+: Charting Library Service Quality 2016

همانگونــه کــه شــکل  2نشــان میدهــد ،مــدل «دیجیکــوال» دســتاورد تکامــل «ســروکوال»،

بــا بیــش از  20000اســتناد و پــس از آن« ،لیبکــوال »+اســت کــه صدهــا کتابخانــه در سراســر جهــان
در عمــل و بهطــور تجربــی آن را بــهکار بردهانــد (.)Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1988

 .3-3-3مدل کلنگر «ژانگ»

«ژانــگ» در پــی شناســایی معیارهایــی کــه میتواننــد و بایــد در ارزیابــی کتابخانــه بــهکار

رونــد و همچنیــن ،ســاخت مجموع ـهای از معیارهــا بــرای ســطوح گوناگــون کتابخانــة دیجیتالــی،
پژوهشهــای پیشــین را بررســی و دیدگاههــای متخصصــان را گــردآوری کــرد .وی ســپس،
اهمیــت هــر معیــار را در مقیاســی بزرگتــر تعییــن و اعتبــار مــدل را در زمــان پیادهســازی در

شــرایط واقعــی آزمــود .او روش ترکیبــی ،یعنــی کاربــرد همزمــان روشهــای کمــی و کیفــی را
بــهکار بــرد .رویکــرد ابداعــی وی دارای ســه گام کاوش ،1تأییــد ،2و آزمــون اعتبــار 3بــود کــه از

دیــدگاه مفهومــی و روششــناختی پیونــد دارنــد .در گام کاوش ،معیارهــا از مطالعــة نوشــتهها و

انجــام مصاحبههــای نیمهســاختیافته بــا  9متخصــص بهدســت آمــد .ســپس در گام تأییــد،
پیمایــش 4آنالیــن از پنــج گــروه پژوهشــگران ،تولیدکننــدگان ،مدیــران ،کتابــداران ،و کاربــران
عمومــی انجــام و مــد ل بــا کاربــرد فنــون آمــار توصیفــی و اســتنباطی ســاخته شــد .مدلســازی بــا

آزمــون «آنــووا» 5و پس-آزمــون «شــف» 6انجــام شــد .ســرانجام ،آزمــون روایــی بــا بررســی تعامــل

کاربــران یــک کتابخانــة دیجیتالــی واقعــی در دانشــگاه «راتگــرز» آمریــکا بــه انجــام رســید (Zhang

 .)2010در ایــن پژوهــش« ،ژانــگ» ســه فــرض بنیادیــن را پایــة کار خــود قــرار داد:

الف .تعریف فدراسیون کتابخانههای دیجیتالی در سال  1988از مفهوم کتابخانة دیجیتالی
ب .مدل طبقهای بازیابی اطالعات «ساراسویک» ،و
ج .رویکرد چندوجهی «مارکیونینی» برای ارزیابی آثار کتابخانههای دیجیتالی.

«ژانــگ» مــدل «ساراســویک» و رویکــرد «مارکیونینــی» را «چارچوبهــای تئوریــک
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روشــنگر پژوهــش» خــود نامیــد .یافتههــای پژوهــش وی نشــان داد کــه پنــج گــروه جامعــة
پژوهــش بــر  19معیــار اصلــی در شــش ســطح ارزیابــی توافــق داشــتهاند .مدلــی بــر همیــن پایــه

ســاخته و  18معیــار غیرتوافقــی نیــز بــر پایــة گروههــا توزیــع شــد .معیــار اصلــی دارای ردة باالتــر و
اتفــاق نظــر کامــل میــان گروههاســت .در ایــن میــان ،باالتریــن اتفــاقنظــر در خدمــات و پائینتریــن

آن در فنــاوری بــود (همــان).

شــکل  ،2نشــان میدهــد کــه مــدل کلنگــر «ژانــگ» از اندیشــههای «ساراســویک» و

«مارکیونینــی» سرچشــمه گرفتــه و خــود منجــر بــه مــدل «لی ـباوال» میشــود .بــرای ســاخت ایــن
مــدل از هیــچ مــدل مدیریت ـیای بهــره بــرده نشــد.

 .4-3-3مدل «5اسکوال»

مــدل «5اسکــوال» از مدلهایــی بهشــمار مــیرود کــه برگرفتــه از یــک مــدل رســمی

در حــوزة کتابخانــة دیجیتالــی و آمیختــن آن بــا مدلهــای موفقیــت در حــوزة مدیریــت اســت.
«گونکالــوز» بــا آمیختــن مــدل «5اس» و مــدل چرخــة زندگــی اطالعـ ِ
ـات ) ،Borgman (1996مــدل
کیفــی کتابخانــة دیجیتالــی را پیشــنهاد میکنــد ( .)Gonçcalves 2004شــکل  ،3نشــان میدهــد کــه

«شــن» مــدل کیفــی «گونکالــوز» را بــهکار بــرده و آن را بــا مدلهــای رفتــار اطالعاتــی )Ellis (1993

و ) Kuhlthau (1997آمیخــت و «مــدل موفقیــت کتابخانــة دیجیتالــی» را ارائــه کــرد (.)Shen 2006
3447
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شکل  .4تکامل مدل کیفی «5اسکوال»

ایــدة بنیــادی ایــن مــدل آن اســت کــه رضایــت از کتابخانــة دیجیتالــی و قصــد اســتفاده مجــدد

از آن بســتگی بــه چهــار ســازة کیفیــت اطالعــات ،کیفیــت سیســتم ،انتظــار عملکــرد ،و تأثیــر

اجتماعــی دارد .شــکل  4پیونــد میــان ایــن ســازهها را نشــان میدهــد کــه در آن ،هــر ســازه تحــت
تأثیــر ســازهای قــرار میگیــرد کــه پیــکان از آن خــارج شــدهاســت .در حالــی کــه کیفیــت سیســتم

و کیفیــت اطالعــات در مدلهــای موفقیــت مدیریــت یافــت میشــوند ،انتظــار عملکــرد و تأثیــر
اجتماعــی را میتــوان در نوشــتههای پذیــرش فنــاوری یافــت .چــون ایــن مــدل از «تــم» اســتفاده

کــرده ،پــس دارای ماهیــت پیشنگــر اســت.

شکل  .5مدل «5اسکوال» (برداشت و بازطراحی از )Shen 2006

در ایــن مســیر از مدلهــای دیگــری نیــز بهــره گرفتــه شــدهاســت .یکــی از ویژگیهــای ایــن

مــدل کاربــرد مدلهــای گوناگــون کیفیــت اســت .ایــن مــدل دو ویژگــی کلیــدی دارد .نخســت

اینکــه از مدلــی رســمی بهــره میگیــرد کــه بــه گفتــة صاحبنظــران ایــن رشــته از نخســتین
مدلهــای نظــری ایــن حــوزه اســت .دوم اینکــه از مجموعــة گوناگونــی از مدلهــای دیگــر نیــز
بهــره جســته اســت.
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 .5-3-3مدل «لیباوال»

ایــن مــدل از دیــدگاه نظــری بــر پایــة دومــدل «ژانــگ» و «دلــون و مکلیــن» اســتوار اســت.

عناصــر تشــکیلدهندة «لیـباوال» در شــکل  ،2ماننــد مــدل موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی «دلــون
و مکلیــن» ،بهترتیــب ،بــا متغییــر وابســتة کیفیــت کتابخانــة دیجیتالــی آغــاز و بــا بعدهــای مرتبــط

بــا آن ادامــه مییابــد و ســرانجام در پائینتریــن رده ،ماننــد کار «ژانــگ» ،معیارهــای ارزیابــی
میآیــد .بــر ایــن پایــه ،بعدهــای مــدل تــازه از مــدل موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی «دلــون و
مکلیــن» و معیارهــای ارزیابــی از «ژانــگ» وام گرفتــه شــدهاند؛ هرچنــد کــه در مــورد محتــوا ایــن

نامگــذاری عــوض شــده اســت .در مــدل ارزیابــی «لی ـباوال» تحلیــل عاملــی تأییــدی 1بــا کاربــرد

مدلســازی معادلــة ســاختاری ،تأییــد کیفیــت کتابخانــة دیجیتالــی را بهعنــوان ســازة عاملــی مرتبــة

دوم 2و پنــج بُعــد مرتبــة نخســت 3یعنــی کیفیــت ربــط ،کیفیــت سیســتم ،کیفیــت اطالعــات ،کیفیــت
خدمــات ،و کیفیــت عاملهــای بافتــی را در پــی داشــت (.)Balog 2011
 .6-3-3مدلهای نوپدید

«خــو و مکدونالــد» بــا آمیختــن دو مــدل «زنجیــرة ارزش پورتــر» 4و «مــدل منطقــی ارزیابــی»

5

یــک مــدل عمومــی بــرای ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی بهعنــوان ســازمان بهدســت آوردنــد.
ایــن مــدل دارای چهــار گام مــدل منطقــی ارزیابــی یعنــی درونداد ،فعالیتهــا ،بــرونداد ،و

محصــوالت و یــک الیــه از مــدل «زنجیــرة ارزش پورتــر» ،یعنــی «فرایندهــای ســازمانی ارتباطــات
و دانــش» اســت .مــدل بهدســتآمده بــرای ارزیابــی یــک کتابخانــة دیجیتالــی آنالیــن بــه نــام

«کتابخانــة عمومــی اینترنــت» 6بــا روش مــوردکاوی بــهکار رفــت .کاربردپذیــری وب ،کیفیــت
فرادادههــا ،وبســنجی ،و فرایندهــای ســازمانی در چارچــوب ایــن مــدل بــرای ارزیابــی بــهکار

رفتنــد (.)Khoo and MacDonald 2011

«لگزیانــی« ،ابریــزه  ،و وی» در شناســایی عاملهــای حیاتــی موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی

شــش بُعــد و  36عامــل را بــا اســتفاده از نظرســنجی از متخصصــان بهدســت آوردنــد .هرچنــد شــمار
ایــن عاملهــا بســیار اســت و در تناقــض بــا تعریــف عاملهــای حیاتــی موفقیــت بــه نظــر میرســد،

ولــی اینهــا عاملهــای «بالقــوه» موفقیــت هســتند کــه در گام بعــدی بایــد در بررســی کتابخانــة

دیجیتالــی پاالیــش شــوند (.)Lagzian, Abrizah, and Wee 2013

2. second-order factor construct 3. first-order

1. confirmatory factor analysis

5. Evaluation Logic Model

4. Porter’s Value Chain

6. Internet Public Library, http://www.ipl.org/
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«صمــدی و ماســرک» اثربخشــی کتابخانــة دیجیتالــی دانشــگاه تهــران را از دیــدگاه کاربــران

بررســی کردنــد .رویکــرد ایــن پژوهــش ک ّمــی بود و بــا روش پیمایــش انجام شــد .چارچــوب نظری
پژوهــش ،مــدل تعامــل کاربــر و کتابخانــة دیجیتالــی بــه گفتــة نویســندگان رایجتریــن رویکــرد بــود.

آنــان بــه مدلهــای )Delone (2003و )Masrek, Jamaludin, and Mukhtar (2010بهعنــوان شــواهد
نظــری اســتناد کردنــد .بــر پایــة ایــن مدلهــا ســه متغیــر کیفیــت اطالعــات ،کیفیــت سیســتم ،و
کیفیــت خدمــات تعریــف شــد .متغیرهــای یادشــده بــا مدلهایــی ماننــد «ســروکوال» بــه عاملهــای
مؤثــر خــود تجزیــه شــدند (« .)Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1988صمــدی و ماســرک»

پیشــنهاد میدهنــد کــه در پژوهشهــای آینــده عاملهــای دیگــری همچــون ویژگیهــای
شــخصی 1و ویژگیهــای ســازمانی 2نیــز بررســی شــوند (.)Samadi and Masrek 2013
 .4بحث و نتیجهگیری

حضــور دو دســته از متخصصــان بــا دیدگاههــای گوناگــون و گاهــی در برابــر هــم ،از

همــان آغــاز در پژوهشهــا و تجربههــای کتابخانههــای دیجیتالــی آشــکار شــد .دســتة نخســت،
کتابــداران عملگــرا هســتند کــه کتابخانــه را سیســتمی پیچیــده میانگارنــد و گاهــی از آن بــه نــام
نهــاد و گاهــی بــه نــام ســازمان یــاد میکننــد 3.ســوی دیگــر ایــن پیوســتار ،متخصصــان رایانــه

هســتند کــه کتابخانــة دیجیتالــی را بــا نامهایــی همچــون «سیســتم اطالعاتــی» و «سیســتم بازیابــی
اطالعــات» میخواننــد ( .)Borgman 1999ایــن دو طیــف ،دو لنــز گوناگــون مفهومــی را بــرای

بررســی کتابخانــة دیجیتالــی مطــرح میکننــد .مدلهــای مربــوط بــه دســتة اول کــه بیشــتر دارای
پیشــینة کتابــداری و اطالعرســانیاند ،بخــش بزرگــی از یکســوم پائینــی شــکل  5را اشــغال

کردهانــد .مــدل شــاخص ایــن دســته «دیجیکــوال» اســت کــه در صدهــا کتابخانــة دنیــا بــهکار
م ـیرود؛ حــال آنکــه میــزان اســتناد بــه آن در وبگاههــای پژوهشــی همچــون «گوگلاســکوالر»
انــدک بــوده اســت .مدلهــای دســتة دوم ،بیشــتر پیشــینة فنــاوری و مهندســی رایانــه دارنــد و

بیشــترین شــمار مدلهــای شــکل  5را در دو ســوم بــاالی آن تشــکیل دادهانــد .ایــن نتیجــه ،مؤیــد

دیــدگاه «بورگمــن» اســت کــه میگویــد بیشــتر متخصصــان رایانــه بــه امــور پژوهشــی کتابخانــة

دیجیتالــی گرایــش دارنــد ( .)Borgman 1999شــاخصترین مدلهــای ایــن دســته را میتــوان
2. organizational characteristics

.3
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مــدل «فوهــر» و «5اسکــوال» دانســت کــه بــا وجــود اســتنادهای زیــاد ،کتابــداران در عمــل چنــدان
بــه آنهــا اقبــال نکردهانــد .بــا فــرض اینکــه اگــر انــدازة اســتناد بــه یــک مــدل ،نشــانگر اقبــال
پژوهشــگران و کاربردیبــودن آن باشــد ( ،)Li and Ho 2008در شــکل  ،5دیــده میشــود کــه

میــزان اســتناد بــه مدلهــای رســمی کــه پایــة ریاضــی 1دارنــد ،ماننــد «5اسکــوال» کمتــر از مدلــی
همچــون «دیجیکــوال» اســت .شــاید یکــی از فرضیههایــی کــه بتــوان بــرای توجیــه ایــن کاســتی

مطــرح کــرد؛ قابلیــت فهــم و کاربردیبــودن مدلهــای غیرریاضــی بــرای جامعــة کتابــداری اســت.
هــر دو دســتة متخصصــان از لنــز ســومی بــرای ســاخت مدلهــای موفقیــت و ارزیابــی کتابخانــة

دیجیتالــی بهــره گرفتهانــد کــه آن را «لنــز مدیریتــی» مینامیــم .شــکل  ،5نشــان میدهــد کــه
از پیرامــون ســال  2005میــادی گرایشــی بــه کاربــرد مدلهــای جاافتــادة موفقیــت در مدیریــت

آغــاز شــدهاســت ( .)Shen 2006از جملــه میتــوان بــه کاربــرد چارچــوب «زکمــن» ،مــدل «دلــون
و مکلیــن» ،مــدل «زنجیــرة ارزش پورتــر» ،مــدل «ســروکوال» ،و مــدل پذیــرش فنــاوری اشــاره

کــرد .بــهگفتــة «شــن» «هرچنــد بســیاری ،کتابخانــة دیجیتالــی را سیســتم اطالعاتــی میانگارنــد،
ولــی اغلــب فرامــوش میشــود کــه پیشــینة بلنــدی از ارزیابــی سیســتمهای اطالعاتــی عــام  2وجــود
دارد» ( .)Shen 2006ایــن نوشــته شــاید بهگون ـهای اشــاره بــه کارهــای پیــش از ســال  ،2005ماننــد

کار «ساراســویک» و «مارکیونینــی» دارد کــه ارزیابــی و موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی را بــا
کاربــرد انگارههــای بنیادیــن و بــدون اشــاره بــه مدلهــای موجــود در حــوزة موفقیــت سیســتمهای

اطالعاتــی انجــام دادنــد

(;Blythe and Chachra 2005; Hill et al. 2000; Marchionini 2000

;Marchionini, Plaisant, and Komlodi 2003; Saracevic 2004; Shearer 2003; Thibodeau 2007

« .)Westell 2006ساراســویک» هشــتاد پژوهــش را در حــوزة ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی

بررســی کــرد ،ولــی اشــارهای بــه مدلهــای موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی نداشــت ،در حالــی

کــه خــود ،کتابخانــة دیجیتالــی را یــک سیســتم اطالعاتــی میدانســت ( .)Saracevic 2005البتــه،

ب ـه گفتــة «شــن» «نظریههــای کتابخانــة دیجیتالــی (ماننــد چارچــوب «5اس») ،موفقیــت و کاربــرد
سیســتمهای اطالعاتــی ،و رفتــار اطالعیابــی بــ ه مــوازات هــم تکامــل یافتهانــد» .شــاید همیــن

تکامــل مــوازی ،عاملــی بــرای دیرکــرد در کاربــرد مدلهــای موفقیــت سیســتمهای اطالعاتــی در

کتابخانههــای دیجیتالــی بــوده اســت (.)Shen 2006

 .1مــدل ریاضــی بــر اســاس تعریــف ،همــان مــدل رســمی اســت کــه در توضیحــات مربــوط بــه مــدل «5اسکــوال» بــه
آن اشــاره شــد.
2. Generic IS
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دانشــمندان مدیریــت کــه بــا جنبههــای گوناگــون ســازمانها و سیســتمهای اطالعاتــی

ســروکار دارنــد ،بــه فراخــور هــر موقعیــت ،مدلهایــی متناســب بــا آن را ســاخته و بــهکار بردهانــد.
نگاهــی دقیقتــر بــه شــکل  ،5نشــان میدهــد کــه پــس از ســال  2005میــادی ،اندکانــدک

کاربــرد مدلهــای مدیریتــی بــه ســوی انــگارة «کتابخانــة دیجیتالــی بــهمثابــة ســازمان» گرایــش
بیشــتری یافــت .نویســندگان بســیاری کاربســت چارچــوب معمــاری ســازمانی «زکمــن» را روشــی
ســودمند بــرای طراحــی یــا ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی معرفــی کردهانــد (Abdullah and

;.)Zainab 2008; Borbinha 2007; Candela et al. 2008; Lagzian, Abrizah, and Wee 2013, 2015

ایــن رونــد نشــان میدهــد کــه در آینــده ،لنــز مفهومــی مدلهــای مدیریتــی غنــای بیشــتری بــه

مدلهــای موفقیــت کتابخانههــای دیجیتالــی خواهــد بخشــید.

یکــی از کاربردهایــی کــه در نتیجــة ایــن مقالــه میتــوان پیشــنهاد داد ،بومیســازی و اســتفادة

گســتردهتر از مــدل «5اسکــوال» بــرای تولیــد مدلهــای کاربــردی ارزیابــی موفقیــت کتابخانههــای

دیجیتالــی در شــرایط بافتــی کشــور ایــران اســت .همینطــور ،آمیختــن مدلهــای دیگــر مدیریتــی
ماننــد مــدل تغییــر و مــدل زنجیــرة ارزش «پورتــر» بــا مــدل «5اس» بــرای ســاختن مدلهــای بومــی

خــاص ایــران میتوانــد راهگشــا باشــد.

یکــی از شــکافهای پژوهشــی کــه در ایــن پژوهــش شــناخته شــد ،نقــش نظریههــای مدیریتــی

در افزایــش غنــای مدلهــای موجــود موفقیــت و ارزیابــی کتابخانههــای دیجیتالــی اســت .از ایــن

دیــدگاه ،نظریــة نهادگرایــی میتوانــد بــرای پژوهشهــای آینــده در زمینــة ارزیابــی و موفقیــت
کتابخانههــای دیجیتالــی نویدبخــش باشــد« .اســکات» در آخریــن اثــر خــود نظریــة نهادگرایــی را
بــهدقــت تحلیــل و مفهومســازی کــردهاســت ( .)Scott 2013بــه بــاور او ســازمانها بـ ه ســرعت در

حــال تشــکیل و ازمیانرفتــن هســتند ،ولــی در برابــر ،نهادهــا قدیمــی هســتند و از شــکلی بــه شــکل

دیگــر متحــول میشــوند .از ایــن جهــت ،نهادهــا بســیار ماننــد کتابخانــه هســتند و وضعیــت تغییــر

و تحــول آنهــا در چارچــوب مدلهایــی کــه «اســکات» ارائــه میکنــد ،فرضیــة تغییــر و تحــول
کتابخانــة ســنتی بــه کتابخانــة دیجیتالــی را تقویــت میکنــد .ایــن نظریــه میتوانــد ســازة کتابخانــة

دیجیتالــی را از دیدگاهــی جدیــد متحــول ســازد.
فهرست منابع
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حمیدرضا مختاری اسکی

 دانشــجوی دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی،1345 متولــد ســال

 وی.پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) اســت
)هماکنــون عضــو هیئــت علمــی مرکــز آمــوزش عالــی امــام خمینــی (ره
.وزارت جهــاد کشــاورزی اســت

کتابخانــة دیجیتالــی و کاربردهــای علــوم و فنــاوری اطالعــات در کشــاورزی از

.جملــه عالیق پژوهشــی وی اســت
سیروس علیدوستی

 و دانشآموختــة دكتــری تخصصــی دانشــگاه تهــران در1341 متولــد ســال

 وی هماكنــون دانشــیار گــروه.رشــتة مدیریــت بــا گرایــش سیســتم اســت
.پژوهشــی مدیریــت فنــاوری اطالعــات اســت

 و برنامهریزی، طراحی سیسـتم، مدیریـت فناوری اطالعات،مدیریـت اطالعات
.از جمله عالیق پژوهشـی وی است
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