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Purpose: To review quality models and approaches to digital library performance.
Methodology: This article is an overview article. The library method is used by
searching and retrieval tools on the web to collect scientific and research documents in
this field. As the literature related to the measurement of the quality of digital library
services, including research and review, was searched on the scientific databases of
Science Direct, Gesture, Emerald, Scopus and Google Scholar, during the years 2000
- 2018. The articles were selected based on qualitative criteria based on purpose,
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evaluation and final articles. Of the 66, 735 original articles retrieved, 18 articles had
qualitative criteria. Endnote software has been used to integrate search results. To
validate the results, a specialist was used other than the research team.
Findings: A number of approaches have been suggested in the literature for evaluating
digital libraries. The performance of digital libraries is a qualitative assessment of the
functionality of the digital libraries as a combination of three general categories of
Usability, functionality and accessibility. The results show that research carried out in
the main dimensions of digital library service quality assessment is in the dimension
of Usability and accessibility with a frequency of 33% and then the function with a
frequency of 28%, and in the sub component of reliability dimension with percentage
The prevalence of 38% has the highest frequency, and privacy with a frequency of 16%
has the lowest frequency, which indicates the vacuums and dispersion of research done
in this direction.
Conclusion: A combination of three indictors, ie Usability, functionality and
accessibility serve best to for evaluating the performance of in digital environments.
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هــدف :شناســایی الگوهای ســنجش کیفیــت عملکــرد کتابخانههــای دیجیتالــی
بهمنظــور اســتخراج معیــار بــرای ارزیابــی عملکــرد کتابخانههــای دیجیتالــی.
روششناســی :محتــوای  18مقالــه از میــان  66735مقالــۀ مرتبــط بــا کیفیتســنجی
خدمــات کتابخانههــای دیجیتالــی از پایگاههــای معتــر بیــن ســالهای  2000تــا 2018
براســاس معیارهــای کیفــی مبتنــی بــر هــدف ،ارزیابــی و مقــاالت نهایــی انتخــاب و
تحلیــل شــد .بهمنظــور یکپارچهســازی نتایــج جســتجو از نرمافــزار اندنــوت اســتفاده
ش ـد .اعتبارســنجی نتایــج بــا اســتفاده از روایــی صــوری و نظــر متخصصــان بیــرون از
گــروه پژوهــش اح ـراز ش ـد.
یافتههــا :کیفیتســنجی عملکــرد کتابخانههــای دیجیتالــی دارای رویکــر د ترکیبــی
شــامل کاربردپذیــری ،کارکــرد ،و دســرسپذیری اســت .پژوهشهــا در ســه بُعــد
بهترتیــب  ،%55/5 ،%38/8و  %33/3بــود.
نتیجهگیــری :رویکــر د ترکيبــی بهســبب بهرهگــری از معيارهــای پذیرفتنــی بــرای
ارزیابــی عملکــر د کتابخانههــای دیجیتالــی مناســب اســت.
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مقدمه
براي ارائه مؤثر خدمات ديجيتالي توجه به استانداردهاي كيفيت نیاز است .تقويت
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف موجب افزايش كيفيت خدمات میشود .کیفیت
خدمات کتابخانههای دیجیتالی به برآوردن انتظارت کاربر نهایی است .درباره
کتابخانههای دیجیتالی این بهمعنی راحتی و کاربردپذیری و دسترسی به منابع
اطالعاتی است ( .)Xu & Du, 2018کتابخانه دیجیتالی نه فقط مجموعهای از منابع
اطالعاتی ،بلکه جامعهای دیجیتال برای ارتباطات کاربران ،یادگیری الکترونیکی ،و
پژوهشهای خاص است (.)Hu, Hu, & Yan, 2014
در حال حاضر ،فشارهای فزایندهای بر کتابخانهها وارد میشود تا ارزیابی عملکرد
ادهها ،براساس معیارهای
خود را بهجای استفاده از شاخصهای ارزیابی منابع و د 

نتیجهمحور قرار دهند.
سنجش کیفیت خدمات کتابخانهها میتواند با فراهمآوری اطالعات زمینهای
الزم و شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات کتابخانهها ،شالوده مطمئنی برای
برنامهریزی راهبردی در جهت بهبود کیفیت خدمات آنها باشد(Lane, Andersone,
Ponce, & Natesan, 2012).
مدلها و چارچوبهای مختلفی برای ارزیابی کیفیت خدمات دیجیتالی
پیشنهاد شده است ( .)Ahmad & Abawajy, 2013سیادتی ،مؤمنی ،و

کتابخانهها
علیپور حافظی ( )1396تحلیل مفهومی الگوی ديجیکوال را با چارچوب نظری
پنج-اس 1در مفاهیم کتابخانه ديجیتالی انجام دادند .اندکاند پژوهشهایی که از سایر
ابزارهای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهها استفاده کرده باشند .پاپي ( )1386در
پاياننامه خود به ارزيابي کيفي وبسايتهاي کتابخانههاي دانشگاهي دانشگاههاي
دولتي ايران با استفاده از ابزار دابلیو کیوایتی 2پرداخت .اردکانی ،طاهري دمنه ،و
3
منصوري ( )1388کيفيت خدمات الکترونيکي کتابخانه را با استفاده از مدل ايکوآل
ارزيابي کردهاند .یکی از معدود پژوهشها در زمینه ارزیابی کیفیت ،خدمات
الکترونیکی کتابخانه را با استفاده از ابزار ایتییو الیبکوال 4بررسی کرده است
( .)Einasto, 2017در پژوهشی دیگر ابزاری متشکل از  104گویه و ده بُعد برای ارزیابی
خدمات کتابخانهای طراحی شد که شامل سهولت استفاده ،زیباییشناختی وبسایت،
پیوندها ،اعتماد ،مجموعه حمایت ،اطمینان ،محرمانگی ،امنیت ،سهولت دسترسی،
انعطافپذیری ،و سفارشیسازی شخصیسازی ( .)Calvert, 2008در مطالعهای نیز
مدلی براساس تلفیق مدل الیبکوال و  Canoارائه شد که مطابق ادعای پژوهشگران
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شاخصهای عملکرد
کتابخانههای دیجیتالی

نیازمند انجام مطالعات تجربی بیشتر هستند ( .)Zhang, Bi, & Xiao, 2017همانگونه
که مشهود است رویكـردهای متفـاوتی برای ارزیابـی كتابخـانه دیجیتـالی پیشنهاد
شده است.
روششناسی
مقاله حاضر ادبیات مرتبط با سنجش کیفیت کتابخانههای دیجیتالی را تحلیل
میکند .جستجوی اولیه با کليدواژههای ارزیابی ،کتابخانههای دیجیتالی ،کیفیت
خدمات ،الیبکوال و )...در پایگاههای ایرانی و کليدواژههای Digital Libraries
 Libraries Digital, Assessment, DigiQual, LibQUAL, Qualityو ...بین سالهای
 2000تا  2018در پایگاههای خارجی انجام شد .معیارهـاي داوري توسط همتایان و
امکان دسترسی تماممتن در انتخاب مقالههای نهایی برای این بررسی رعایت شد .در
مرحله نخست  66735مقاله بازیابی شد (جدول .)1
جدول  .1آثار یافتشده در هریک از پایگاههای اطالعاتی در نخستین مرحله
پایگاههای فارسی
ايرانداک

فراوانی و درصد مقاله
یافتشده
% 0/38
254

ایبیاسکو

پایگاههای خارجی

فراوانی و درصد مقاله
یافتشده
% 1/67
1118

علوم منطقهای

750

% 1/12

جی استور

11208

% 16/79

جهاد دانشگاهی

34

% 0/05

امرالد

7725

% 11/57

مگريان

150

% 0/22

گوگل اسک

2151

% 3/22

نورمگز

11133

% 16

ساینس دایرکت

32212

% 48/26

جمع

12321

جمع

54414

در مرحله بعدی ،پس از یکپارچهسازی نتایج جستجو با استفاده از نرمافزار
اندنوت 1و حذف عناوین تکراری یا نامرتبط 48800 ،مقاله باقی ماند .این تعداد از
موارد نامرتبط حذف و  1297مقاله باقی ماند.

روی عنـوان و چکیـده بررسی و
در مرحله نهایی ،مقاالت برخوردار از معیارهای ارزیابی کیفیت و منطبق با
ند و معیارها و شاخصهایی
وارد مرحله مرور نهایی شد 
معیارهای گروه پژوهش 
که بیشترین تکرار را داشتند ،مشخص شدند و توسط رویکرد ترکيب استراتژيهايي
(که مکررا ً براي ارزيابي کتابخانهها از نظر نيازهاي مراجعهكننده استفاده میشوند)،

1. EndNote
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دستهبندی و در قالب یک مدل پیشنهادی ارائه شدند .بهطور کلی ،از  66735مقاله
بازیابیشده اولیه 18 ،مقاله واجد معیارهای کیفی بودند.
برای اطمینان از روایی صوری ،نظر موافق پنج نفر عضو هیئت علمی دانشیار به
باال در گروههای علم اطالعات و دانششناسی در دانشگاههای دولتی دارای تخصص
و سابقه اجرایی در حوزه کتابخانه دیجیتالی اخذ شد.
شد فهرست
برای کنترل کیفیت  18مقالهای که در این مرور تحلیل خواهد 
ارجاعهای آنها  نیز با معیارهای گروه پژوهش مطابقت داده شد .نتیجۀ بررسی در
این گام نیز منبع جدیدی را به منابع انتخابشـده اضـافه نکرد .برای اطمینان از
رصد از منابع مطالعهشده در
اعتبار دستهبندی نتایج ،کنترل دیگری روی حدود  20د 
این پژوهش انجام شد .مقالههای انتخابشده متخصصان ،دوباره دستهبندی شـد.
درنهایت ،دستهبندی انجـامگرفتـه نیز تفـاوت چنـدانی بـا دستهبندی پژوهش ،در
عنـوان دستهها نداشـت.
یافتهها
عملکرد کتابخانههای دیجیتالی ناهمگون است .برای درک

معیارهای ارزیابی کیفیت
درست از وضعیت و گردآوری دادههای مربوط به نیازهای کاربران ،به روش ارزیابی
چندگانه نیاز است .از دیدگاه اقتصاد اطالعات ،ارزش اطالعات با افزایش میزان
استفاده از آن ارتقاء مییابد .این قاعده درباره کتابخانههای دیجیتالی نیز مصداق دارد
و میتواند به طراحان و توسعهدهندگان کتابخانههای دیجیتالی کمک کند .این نگرش
با دیدگاه برخی پژوهشگران (Carvalho & White, 2004; Xie, 2006; Snead et al,
2005; Bertot et al, 2006; McClure & Bertot, 2001؛ اسفندیاریمقدم و بیات)1387 ،
ند رویکردهای چندگانه ،بسیار بهتر میتوانند
همخوان و سازگار است .ایشان معتقد 
رسد تلفیق روشهای
نیازهای کاربران را شناسایی و ارزیابی کنند .بنابراین بهنظر می 
عملکرد کتابخانههای دیجیتالی

مفید باشد .بر این اساس ،کیفیتسنجی
بتواند 

ارزیابی
کردهایم (شکل .)1
را در قالب سه مقولة کاربردپذیری ،کارکرد ،و دسترسپذیری جمع 
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& Bertot, 2001؛ اسفندياريﻣقدم و بيات (١٣٨٧ ،همخوان و سازگار است .ايشان ﻣعتقدند رويكردهاي
چندگانه ،بسيار بهتر ﻣيﺗوانند نيازهاي كاربران را شناسايي و ارزيابي كنند .بنابراين بهنﻈر ﻣيرسد ﺗلفيق
روشهاي ارزيابي بتواند ﻣفيد باشد .بر اين اساس ،كيفيتسنجي عملكرد كتابخانههاي ديجيتالي را در قالب سه

شاخصهای عملکرد
کتابخانههای دیجیتالی

ﻣقولة كاربردپذيري ،كاركرد ،و دسترسپذيري جمع كردهايم )شكل .(١
كاركرد

دسترسپذيري
-

طراحي وبسايت

-

قابليت استفاده

-

ارﺗﺒاطات

-

دسترسي اطﻼعات

-

قابليت كاوش

-

كيفيت اطﻼعات

-

پوشش ﻣوضوعي

-

پاسخگويي

-

قابليت اطمينان

كاربردپذيري
 -سهولت

 -سودﻣندي

 حريم شخصي -بهرهوري

كيفيتسنجي عملكرد
كتابخانههاي ديجيتال

عملکرد کتابخانههای دیجیتالی

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش برای کیفیتسنجی

ﺷكل  .١ﻣدل پيشنهادي پژوهش براي كيفيتسنجي عملكرد كتابخانههاي ديجيتالي

کاربردپذیری:1
کاربردپذیری عبارت است از «میزان کاربرد یک محصول خاص توسط کاربران
5
هدفهای خاص و در یک بافت خاص با رضایتمندی ،اثربخشی،
خاص برای تحقق 
کند که
و کارایی» ( .)Iso-Ahola, Jackson, & Dunn, 1994کاربردپذیری مشخص مي 
حد قادر به انجام فعاليتهاي مطلوب است (Cavalho
کتابخانه ديجيتالی تا چه 
رسد هدف از ارزیابی کاربردپذیری چگونگی تعامل
 .)& White, 2004بهنظر می 
کاربران با سامانه و درک واکنشهای آنها دربارۀ سهولت ،سودمندی ،حریم شخصی
مقصود از سهولت،

و بهرهوری است ).(Dalrymple & Zweizig, 1992; Hert, 2001
سادگی و فهمپذیربودن نحوۀ بهرهگیری و آسانی کسب مهارتهای استفاده از آن
است (سالمی و میری .)1394 ،سودمندی بهمعنی دستیابی به اطالعات و بینیازی از
مراجعه حضوری به کتابخانه است (سالمی و میری.)171 ،1394 ،
حریم شخصی حفاظت از اطالعات کاربران و امنیت آنها در تراکنشهاشان
با کتابخانه است .سنجش آن با میزان اطمینان کاربران از محرمانه ماندن اطالعات
شخصیشان است (یوسفزاده نجدی تبریزی و صنعتجو .)1394 ،بهرهوری نیز به
توان کتابخانه به رساندن کاربر به بهترین نتایج در کوتاهترین زمان است (سیادتی،
مؤمنی ،و علیپور حافظی.)1396 ،

1. Usability
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کارکرد:1
برآورد انتظارهای کاربران توسط اطالعات و خدمات یک کتابخانة

کارکرد را «میزان
دیجیتالی و میزان همخوانی محتوای ارائهشده با هدف و فلسفه وجودی آن» تعریف
میکنند .کارکرد ،انتظارهای کاربران را در زمینههای قابلیت کاوش ،کیفیت اطالعات،
پوشش موضوعی ،پاسخگویی ،و قابلیت اطمینان مقولهبندی میکند (اسفندیاری مقدم
و بیات .)1387 ،کارکرد تعيين ميکند که کتابخانه ديجيتالی تا چه حد کاربران را به
استفاده از ويژگيهاي مختلف کتابخانه ديجيتالی قادر ميسازد (Cavalho & White,
ارد به ویژگیهای جستجو ،مکان ،و
 .)2004در این بخش ،قابلیت کاوش اشاره د 
مواد مرتبط (نائیچ ،نوروزی ،و حمیدی .)1391 ،منظور از کیفیت اطالعات
بازیابی 
هم ،مفیدبودن اطالعات و متناسببودن اطالعات با نیازهای کاربران است (سالمی
و میری.)1394 ،
پوشش موضوعی به میزان جامعیت اطالعات و در راستای هدف کتابخانه
دیجیتالی وابسته است (نائیچ ،نوروزی ،و حمیدی .)1391 ،پاسخگویی بهمعنی میزان
خ وبگاه و دردسترسبودن شبانهروزی اطالعات است
انتظار بين كنش کاربران و پاس 
(سیادتی ،مؤمنی ،و علیپور حافظی .)1396 ،قابلیت اعتماد نیز میزان دقت ،صحت ،و
اعتبار اطالعات است (نائیچ ،نوروزی ،و حمیدی.)1391 ،

1. Functionality
2. Accessibility
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دسترسپذیری:2
دسترسپذیری دراختیارگذاشتن و کاربردپذیرکردن محتوای کتابخانة دیجیتالی
کند کتابخانه
برای همه است ( .)Nadler & Fuman, 2001دسترسپذیری مشخص مي 
ديجيتالی تعامل با کاربران را تا چه حد ممکن میسازد (.)Cavalho & White, 2004
ِ
ِ
فوری
پذیرسازی
باورند که دسترسپذیری ،فراهمسازی ،و دسترس

دیگران بر این
موجودیِ کتابخانة دیجیتالی برای طیف گستردهای از کاربران است (Bawden & Vilar,
 .)2006دسترسپذیری شامل مؤلفههای طراحی وبسایت ،قابلیت استفاده ،ارتباطات،
و دسترسی اطالعات است .طراحی وبسایت بهمعنی جذابیت بصری وبسایت
است و آن ترکیب مناسب رنگها و اندازه حروف مناسب است (سالمی و میری،
 .)1394قابلیت استفاده ،سرعت استفاده از خدمات کتابخانه دیجیتالی برای کاربر
است (نائیچ ،نوروزی ،و حمیدی .)1391 ،ارتباطات به امکان تعامل با کاربر (سالمی
و میری )1394 ،و دسترسی اطالعات بهمعنی دردسترسبودن فیلدهای اطالعات،
فهرست اطالعات ،و برچسبهاست (نائیچ ،نوروزی ،و حمیدی.)1391 ،
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کاربردپذیری

مقولههای
استخراجشده

اسفندیاری مقدم و بیات،
1387

;Snead et al, 2005
;Bertot et al, 2006
;Xie, 2006
;Carvalho & White, 2004
;McClure & Bertot, 2001
;Calvert ،2008

نویسندگان

مقوله اصلی

)%38/8( 7

فراوانی تکرار
(درصد)

بهره وری

حریم شخصی

;Calvert, 2008
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998
Zhang, Bi, & Xiao, 2017
;McInerney & Bird, 2005
;Zhu, 2002; McClure & Bertot, 2001
Xie, 2006

سیادتی ،مؤمنی ،و علیپور حافظی)1396( ،؛

)%33/3( 6

)%16/6( 3

سودمندی

6
()%33/3

Xu & Du, 2018; Carvalho & White, 2004
;Xu & Du, 2018
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998
;McClure & Bertot, 2001; Zhu, 2002
Xie, 2006; Carvalho & White, 2004

فراوانی تکرار
(درصد)
اسفندیاری مقدم و بیات1387 ،؛

; Xie, 2006; Calvert,2008

نویسندگان

مقوله فرعی

6
()%33/3
سهولت

مقولههای
استخراجشده

جدول  .2جمعبندی یافتههای پژوهش
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مقولههای
استخراجشده

کارکرد

مقوله اصلی
نویسندگان

;Snead et al, 2005
;Bertot et al, 2006
;Carvalho & White, 2004
;McClure & Bertot, 2001

;Calvert ،2008
اسفندیاری مقدم و بیات،
1387

فراوانی تکرار
(درصد)

6
()%33/3

نویسندگان

مقولههای
استخراجشده

مقوله فرعی
فراوانی تکرار
(درصد)

قابلیت کاوش

;Xie, 2006
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998

جعفربگلو ،حمیدی ،انوری ،و فامیل روحانی1393 ،؛
;Snead et al, 2005
McClure & Bertot, 2001
;Xu & Du, 2018
McInerney & Bird 2005; ,
;McClure & Bertot, 2001
Xie 2006
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998
;Webb & Webb, 2004

جعفربگلو ،حمیدی ،انوری ،و فامیل روحانی1393 ،؛
;McClure & Bertot, 2001
;Carvalho & White, 2004

اسفندیاری مقدم و بیات1387 ،؛

;Webb & Webb, 2004
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998
Xie, 2006

)% 38/8( 7

)%22/2( 4

)%27/7( 5

)%22/2( 4

)%27/7( 5

کیفیت
اطالعات

پوشش
موضوعی

پاسخگویی

قابلیت
اطمینان

;Debattista & et al, 2018
;Webb & Webb, 2004
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998
;Calvert, 2008

جعفربگلو ،حمیدی ،انوری ،و فامیل روحانی1393 ،؛
;Xie, Zhu, 2002 2006
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مقولههای
استخراجشده

دسرتسپذیری

مقوله اصلی
نویسندگان

;Snead et al, 2005
;Bertot et al, 2006
;Xie 2006
;Carvalho & White, 2004
;McClure & Bertot, 2001
;Zhu, 2002
& Parasuraman, Zeithaml,
;Berry, 1998
;Einasto, 2017

اسفندیاری مقدم و بیات ،
1387

فراوانی تکرار
(درصد)

10
()%55/5

نویسندگان

مقولههای
استخراجشده
طراحی
وبسایت

مقوله فرعی
فراوانی تکرار
(درصد)

)%27/7( 5

;Snead et al, 2005; Zhu, 2002
Zhang, Bi, & Xiao, 2017

جعفربگلو ،حمیدی ،انوری ،و فامیل روحانی1393 ،
;Einasto, 2017; Zhu, 2002
;Debattista & et al, 2017

Xie, 2006

سیادتی ،مؤمنی ،و علیپورحافظی1396 ،؛

)%27/7( 5

)%27/7( 5

)%22/2( 4

;Einasto, 2017; Calvert, 2008
;McInerney & Bird, 2005
;McClure & Bertot, 2001
;Carvalho & White, 2004

قابلیت
استفاده

ارتباطات

دسرتسی
اطالعات

;Einasto, 2017
;Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998
;Calvert, 2008
;Debattista & et al, 2017
Carvalho & White, 2004
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در مدارکی که بررسی کردیم بُعد کاربردپذیری و دسترسپذیری ،بهترتیب 38/8
درصد و  55/5درصد ،و بُعد کارکرد  33/3درصد مطرح شده است از مؤلفههای
رصد بیشترین و بُعد حریم شخصی با 16/6
عد قابلیت اطمینان با  38/8د 
فرعی ب ُ 
رصد کمترین میزان مطرح بوده است.
د 
نتیجه گیری
هيچ الگويي بهسادگي قادر به درنظرگرفتن همه جنبههای فني ،سازماني ،و اجتماعي
نظامهاي پيچيده کتابخانههاي ديجيتالي نيست .بررسی ما نشان داد معیارهای استاندارد
چندانی برای ارزیابی کتابخانههای دیجیتالی وجود ندارد.
اد رویكـردهای متفـاوتی برای ارزیابـی كتابخـانه
یافتههای پژوهش نشان د 
پیشنهاد شده است .سیاستگذاران و برنامهریزان و سرپرستان کتابخانههای

دیجیتـالی
توانند با استفاده از الگوی مفهومی مستخرج ،تدابیر شایستهای را جهت
دیجیتالی می 
توسعه کیفیت خدمات کتابخانههای دیجیتالی و ارتقای عملکرد آنها اتخاذ کنند.
پژوهشگران نیز قادر خواهند بود تا نتایج را براساس تجربیات عملی تطبیق دهند تا
نتایج قابل تعمیمتری بهدست آید .همچنین ،با دراختیارداشتن ابزار و روش پژوهشهای
توانند مسیر انجام پژوهشهای
انجامشده ،پژوهشگران و کتابداران کتابخانهها می 
آتی را در این زمینه انتخاب کنند .از سوی دیگر ،انجام چنین پژوهشهایی دانش
آگاهی و الگوی عملیاتیِ واقعبینانه در اختیار کتابداران و دستاندرکاران کتابخانههای
دیجیتالی قرار میدهد.
شود هنگام ارزيابي کتابخانه ديجيتالي مؤلفههای زیر رعایت
در پایان پیشنهاد می 
شود:
چارچوب ارزيابي انعطافپذير و ارزيابي چندسطحي باشد؛تدوين فهرست روزآمدي از فعاليتهاي ارزيابي و روابط آنها ميتواند به تدوینروش مناسب کمک کند و به توافق عمومي ياري رساند؛
هر الگو قبل از انتخاب نهايي بايد يک دوره بحث ،بازنگري ،و اعتبارسنجي رابگذراند؛
بهنظر میرسد چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در کتابخانههاي ديجيتاليانسجام و روشنی کافی ندارد .کتابخانههای دیجیتالی بهویژه در ایران ،از این
رویکردها بهمیزان کافی بهکار نمیبرند .پیشنهاد میشود دستنامه ِ
های عملیِ
عملکرد در کتابخانههای دیجیتالی ،تهیه و تدوین شود.

اصول و فنون ارزیابی
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مآخذ

اردكاني ،سعيد؛ طاهري دمنه ،محسن؛ و منصوري ،حسين ( .)1388ارزيابي خدمات الکترونيکي

کتابخانه با استفاده از مدل اي کوآل مورد مطالعه :کتابخانههای دانشگاه يزد .مطالعات
كتابداري و علم اطالعات (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) .5-4 ،)1( 16
اسفندیاری مقدم ،علیرضا؛ بیات ،بهروز ( .)1387کتابخانههای دیجیتال :پژوهشهای ارزیابیمحور.
مباحث و مالحظات .کتابداری و اطالعرسانی240.-207 ،)3( 11 ،
پاپي ،زينب ( .)1386ارزيابي کيفي وبسايتهاي کتابخانههاي دانشگاهي دانشگاههاي دولتي ايران
به منظور ارائه پيشنهادهايي درجهت ارتقاء کيفيت آنها .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،اهواز.
جعفربگلو ،مریم؛ حمیدی ،محسن؛ انوری ،شاپور؛ و فامیل روحانی ،سیدعلیاکبر (.)1393
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانههای دیجیتال براساس الگوی دیجیکوال (مورد مطالعه:
کتابخانۀ دیجیتال دانشگاه تهران) .پژوهشهای کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی،)2( 48 ،
.324-309
سالمی ،مریم؛ میری ،انیس ( .)1394مطالعه تأثیر کیفیت ساختاری و محتوایی وبسایت

کتابخانههای عمومی بر رضایت و وفاداری الکترونیکی کاربران .کتابداری و اطالعرسانی،
185.-167 ،)2( 18
سیادتی ،لیالسادات؛ مؤمنی ،عصمت؛ و علیپورحافظی ،مهدی ( .)1396تحلیل مفهومی الگوی
دیجیکوال براساس چارچوب نظری پنج –اس .مطالعات دانششناسی.76-59 ،)11( 3 ،
یوسفزاده نجدی تبریز ،الهام؛ صنعتجو ،اعظم ( .)1394سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی
کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

برپایه مدل تلفیقی لیبکوال ،دیجیکوال و ایاسکوال .پژوهشنامه کتابداری و اطالعرسانی،
.126-107 ،) 2 ( 5
نائيچ ،الهام؛ نوروزي ،يعقوب؛ حميدي ،محسن ( .)1391ديجيکوال ابزاري براي سنجش کيفيت
کتابخانههاي ديجيتال :مطالعه موردي در کتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاداسالمي واحد بروجرد
از ديدگاه کاربران .دانششناسي.104-85 ،)17( 5 ،
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Bertot, J. C. et al. (2006). Functionality, usability and accessibility: Interactive user-centered
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ارزیابی ویژگیهای مرجعشناختی کتب
ضربالمثلهای ترکی
حیدر مختاری
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هـدف :ارزیابــی کتابهــای رضباملثلهــای ترکــی منترششـده در مناطــق مختلــف ایـران
از لحــاظ رعایــت معیارهــای منابــع مرجــع.
روش :فهرســت نســبتاً کاملــی از کتــب رضباملثلهــای ترکــی از فهرســت اینرتنتــی
کتابخانــۀ ملــی ایــران فراهــم و اصــل آثــار تهیــه شــد .بــا تدویــن ســیاهۀ وارســی
پژوهشگرســاخته حــاوی معیارهــای ارزیابــی آثــار مرجــع از ایــن دســت ،ایــن کتــب طبــق
ایــن معیارهــا بررســی شــدند.
یافتههــا :معیارهــای کتابهــای مرجــع در تدویــن آثــاری کــه بررســی شــد ،بهویــژه
ازنظــر راهنــای جامــع اســتفاده ،ارجاعــات داخــل مــن ،منایههــای پایانــی و ســاختار
مدخلهــا در حــد مطلــوب رعایــت نشــده اســت.
نتیجهگیــری :الزم اســت بــرای تدویــن چنیــن آثــاری دســتنامه تدویــن شــود و
دانشــگاهیان در تدویــن آنهــا مشــارکت کننــد.
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مقدمه
زبان ترکی هم مانن د بسیاری از زبانها و گویشهای رایج در ایران اصطالحات
و تعابیر غنی و گنجینهای بزرگ از ضربالمثلها دارد .در دهههای اخیر ،فرهنگ
ضربالمثلها و اصطالحات عامیانۀ ترکی ،از آذربایجان گرفته تا شیراز و خراسان
بزرگ در ایران منتشر شده است؛ اما تدوینکنندگان و ناشران این آثار کمتر به
معیارهای شناختهشده در تدوین و نشر کتابهای مرجع و فرهنگهای عامیانه توجه
داشتهاند .پژوهش حاضر میکوش د نقاط ضعف این منابع را از این منظر نشان دهد
و به انتشار باکیفیتتر آنها در آینده کمک کند .بهعالوه ،این مقاله میتواند راهنمای
ارزیابی آثار مرجع در ادبیات عامیانۀ زبانها و گویشهای ایرانی باشد.
معیارهای عمومی و اختصاصی چندی برای ارزیابی انواع منابع مرجع پیشنهاد
شده است (Katz, 2002؛ مرادی:)1386 ،
اعتبار و تخصص پدیدآورندگان (نویسنده یا گردآورنده ،ویراستار و ناشر)؛روزآمدبودن اطالعات براساس ویرایشهای مختلف و تجدیدنظرهای چندبارۀاثر؛
مشخصکردن دامنه ،حدود ،و گسترۀ موضوعی اثر برای مخاطب؛داشتن راهنمایی جامع برای استفاده از مطالب و محتوای اثر؛غنا و کفایت مطالب عرضهشده ذیل هر مدخل؛داشتن نظم و سازماندهی منطقی برای دسترسی سریع و آسان به مدخلها واطالعات آنها؛
داشتن ابزارهای کمکی ،مانن د ارجاعات برای بازیابی مطالب مرتبط میان مدخلهاو دارابودن انواع نمایههای عمومی و اختصاصی برای بازیابی انواع اطالعات
داخل مدخلها؛
حروفچینی ،چاپ ،و صحافی مناسب و کاربرپسند.امروزه ،مجالت و منابعی در معرفی و نق د آثار مرجع منتشر میشود؛ مانند
راهنمای کتب مرجع 1از انجمن کتابخانههای آمریکا و راهنمای منابع مرجع 2از
انجمن کتابخانههای بریتانیا .در ایران اثر مشابه آنها وجو د ندارد .کتابهای چند
متن درسی دانشگاهی دربارۀ آثار مرجع منتشر شده است؛ اما در آنها به منابع مرجع
فرهنگهای عامیانه ،بهویژه در زبانهای محلی نپرداختهاند .البته مرادی ( )1386در
یکی از همین متون در بخش فرهنگهای عامیانه فقط چند منبع به زبان فارسی (مانند
کتاب کوچه از احم د شاملو) و انگلیسی را معرفی کرده است.
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کتب رضباملثلهای ترکی

فراشباشی آستانه و فتاحی ( )1387تعداد  303عنوان کتاب مرجع چاپشده در
سالهای  1374تا  1383را بررسی کردند و دریافتن د معیارهای ساختاری مربوط به
زودیابی و دسترسی آسان به محتوای آنها چندان رعایت نشده است.
روششناسی
ابتدا از فهرست برخط کتابخانۀ ملی ( )http://opac.nlai.irبا واردکردن سرعنوان موضوعی
«ضربالمثلهای ترکی» و افزودن واژۀ «ایران» رکورد  41کتاب بازیابی شد .هفت
رکورد بهسبب آنکه اثر مربوط به آنها ساختار مرجع نداشت و تکنگاشت محسوب
میشدن د حذف شد .براساس معیارهای ارزیابی فرهنگهای عامیانه سیاهه وارسیای
پژوهشگرساخته با  8گویه و  16زیرگویه تدوین شد .چهار تن از متخصصان مرتبط
(یک نفر مدرس ادبیات عامیانه در مقطع کارشناسی ارشد ،دو مدرس علم اطالعات
و دانششناسی ،و یک کتابدار بخش مرجع شاغل در یک کتابخانۀ عمومی) روایی
این سیاهه وارسی را با تغییراتی اندک تأیید کردند.
زیرگویههای مربوط به اعتبار پدیدآورندگان (مانن د اعتبار نویسنده ،ویراستار،
تخصص ناشر و )...نیاز به جستجو در آثار این افراد و سابقۀ ناشر داشت .این معیارها
با بررسی پیشینۀ مؤلفان و ناشران آثار بررسی شد .معیار اعتبار نویسنده ،داشتن
دستکم یک اثر مرتبط و معیار مربوط به ناشران هم مسامحت ًا نشر آثار به زبان ترکی
(و نه تخصص در کار انتشار منابع مرجع) بود؛ چر ا که ناشر تخصصی این منابع به
زبان ترکی در ایران وجو د ندارد .معیار روزآمدبودن هم وجو د ویرایش/های بعدی
بود .مشخصبودن یا نبودن دامنه ،حدود ،و گسترۀ موضوعی اثر با مطالعۀ مقدمۀ
اثر تعیین شد .بو د یا نبود متن راهنما که خواننده را با ساختار مدخلها آشنا کند
و طرز بازیابی اطالعات را نشان دهد ،معیار گویۀ دیگر بود .معیار غنا و کفایت
توضیحات ذیل هر مدخل شامل بیان کاربردها و نیز توضیح ریشه و حکایت مربوط
به ضربالمثل بود .معیار داشتن نظم و سازماندهی منطقی برای دسترسی سریع و
آسان به ساختار هر مدخل بود .ارجاعات برای بازیابی مطالب مرتبط میان مدخلها
و انواع نمایههای عمومی و اختصاصی برای بازیابی انواع اطالعات مالک وجود
ابزارهای کمکی در بازیابی اطالعات درنظر گرفته شد .دربارۀ کیفیت حروفچینی و
چاپ و صحافی مناسب (گویۀ آخر) از سه کتابدار بخش مرجع (دو نفر از کتابخانه
عمومی و یک نفر از کتابخانۀ ملی) نظرخواهی شد.
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یافتهها
جدول  1فراوانی و درص د رعایت معیارهای کیفیت آثار مرجع را در کتابهای
ضربالمثلهای ترکی بررسیشده ارائه میدهد .دادهها میزان رعایت معیارها (با
یدهد.
میانگین  24درصد) را مطلوب نشان نم 
جدول .1میزان رعایتشدن ویژگیهای مرجعشناختی در کتب ضربالمثلهای ترکی
تعداد کتب
بررسیشده

تعداد
(درصد) آثار
واجد رشایط

1

تخصص نویسنده

38

)24( 9

2

تخصص ویراستار

2

)0( 0

3

سابقۀ نارش
نوبت ویرایش

24

)54( 13

34

)0( 0

5

بیان دامنه موضوعی و
مبنای تفکیک مدخلها

34

)0(0

6

داشنت راهنامی جامع

34

)0(0

7

فقط ذکر مثل  /اصطالح

34

)35(12

8

بیان موارد کاربرد مثل /
اصطالح

34

)44(15

9

ذکر ریشه و حکایت مثل/
اصطالح

34

)20(7

10

داشنت نظم الفبایی

34

)88(30

11

داشنت ساختار موضوعی

34

)6(2

12

داشنت سایر ساختارها

34

)0(0

13

استفاده از ارجاعات

34

)0(0

14

داشنت انواع منایه
حروفچینی مناسب

34

)0(0

34

)85(29

16

چاپ و صحافی مناسب

34

)18(6

506

)24( 123

ردیف

4

15

موضوع

مجموع
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توضیحات
چهار اثر دو نویسنده داشت.
نرش کتب به زبان ترکی آذری
تجدید ویرایش
بیان حدود و گسرتۀ موضوعی و
مبنای تفکیک مدخلها

تناقضات فراوانی در چینش
الفبایی مدخلها
ساختار موضوعی فاقد نظم
منطقی
ارجاعاتی که به بازیابی کلامت،
اصطالحات و مدخلهای مرتبط و
مشابه کمک کنند.
احتامل مراجعۀ فراوان و افراد
مختلف وجود این معیارها را
برای این آثار رضوری میکند.

ارزیابی ویژگیهای مرجعشناختی
کتب رضباملثلهای ترکی

از میان نویسندگان و گردآورندگان  34اثر 9 ،تن سابقۀ نشر کتاب یا مقالۀ علمی
در موضوع را داشتند .فقط دو عنوان از آثار ویراستار داشتند؛ اما اینان هیچیک سابقۀ
ویرایش یا تألیف اثر تخصصی نداشتند .این در حالی است که داشتن گروه متخصص
برای تدوین آثار مرجع بر غنا و درستی و اعتبار اطالعات آن میافزاید .تنها  13ناشر
تخصص و سابقۀ نشر کتب ترکی داشتند .هیچیک از ناشران سابقۀ انتشار آثار مرجع
به زبان ترکی نداشتند .هیچکدام از آثار ویرایش بعدی نداشتند.
در برخی آثار ،بهویژه در مقدمه آنها ،به موضوع اثر اشاره شده بود؛ ولی تفکیک
موضوعی مدخلها و گستره و دامنۀ کار برای خوانندۀ اثر روشن نشده بود؛ حال آنکه
همگی مانند ظفرخواه ( )1370حاوی ضربالمثل ،اصطالحات عامیانه ،و حتی دعا
و نفرین بودند.
راهنمای جامع برای استفاده در هیچکدام از آثار وجود نداشت و صرف ًا در مقدمۀ
بیشتر آنها به الفباییبودن مدخلها اشاره شده بود.
در برخی آثار هر مدخل صرف ًا حاوی ضربالمثل یا اصطالح عامیانۀ ترکی ،بدون
توضیح است برخی نیز فقط ترجمه فارسی ضربالمثل را ارائه کردهاند و دربارۀ
کاربرد مثل توضیح ندا دهاند .فقط در سه منبع ،روایات و حکایات و ریشۀ برخی
مثلها و اصطالحات آمده است.
هر چند نظم حاکم بر مدخلها عمدت ًا الفبایی است ،تداخل آ با الف (مانند :قمری،
 )1388و تفکیکنشدن چهار مصوت ا ْو ) ،(oا ُو ) ،(uاؤ ( )öو اۆ (( )üمانند وفایی،
 )1385برای خواننده مشکلآفرین است .در برخی آثار ،ترتیب الفبایی در حروف دوم
به بعد رعایت نشده است و نمونههای بسیاری از بیدقتی در این باب دیده میشود.
برخی حتی نظم الفبایی هم ندارند.
هیچیک از آثار نمایه یا ارجاع نداشتند .واژههای مترادف (مانن د آتا و دده ،هر دو
بهمعنای پدر) ،یا مرتبط (مانند آروا د به معنای زن و ار-آروا د بهمعنای زن و شوهر)،
ارتباط آنها را ارجاع آن کلمات به همدیگر مشخص میکند .اینگونه است که احتمال
بازیابی مدخلهای مرتبط افزایش مییابد .برای نمونه ،دربارۀ نمایهها نیز اگر خواننده
در جستجوی ضربالمثلهایی باش د که در آنها کلمۀ آت (اسب) بهکار رفته است،
بهجز ضربالمثلهایی که با این کلمه شروع شدهاند ،نمیتوان د مدخلهای دیگر
حاوی این کلمه را پیدا کند.
کتابداران مرجع چاپ و صحافی  6منبع و نوع حروفچینی  29منبع را مناسب
کتب مرجع دانستند.
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نتیجهگیری
کاستیهای کتابهای مرجع ضربالمثلهای ترکی ،نداشتن نمایههای کمکی،
استفادهنکردن از ارجاعات یکسویه و دوسویه ،نداشتن راهنمای جامع استفاده ،و
مشکالت ساختاری در متن مدخلها بود .رفع این کاستیها در زودیابی مطالب و
بهبود کارکرد این آثار بسیار مؤثر است .تدوین ضربالمثلها براساس موضوع ،البته
براساس استانداردهای جهانی (نگاه کنی د به  )Mider, 2004, 20-16هم الزم است .رفع
این نقایص بیش از همه مستلزم مشارکت متخصصان دانشگاهی در تدوین و توجه
ناشران به ویژگیهای این دست آثار است .وقت آن رسیده است که در گردآوری و
تدوین ضربالمثلها ،معیارهای علمی و مرجعشناختی و مقتضیات امروزین رعایت
شو د تا این آثار به کار پژوهش ،آموزش ،و مطالعه آیند و با اقبال بیشتر روبهرو شوند.
پیشنها د میشود گروهی از متخصصان فرهنگ عامه ،زبان و ادبیات ترکی ،و علم
اطالعات و دانششناسی دستنامهای برای تدوین آثار مرجع تدوین کنند .نیز توصیه
میشو د منابع مرجع فرهنگ عامیانه دیگر مناطق ایران بههمین شیوه ارزیابی شوند.
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