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 2یمؤمنعصمت 

 3مهدی علیپور حافظی
 شناسیمطالعات دانش

 29تا  16ص ، 69تابستان ، 11شماره ، سال سوم
 11/21/69تاريخ دريافت: 
 11/21/69تاريخ پذيرش:

 يدهچک
اس در مفاهیم  -تحلیل مفهومی الگوی ديجی کوال با چارچوب نظری پنج، پژوهش حاضراز هدف 

با تفسیر  هادهداديجیتالی است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش تحلیل محتوای کیفی است.  یکتابخانه

 است. روايی از نوع شده یگردآور مندنظام بندیطبقهاز طريق فرآيندهای ، متنی یهادادهذهنی محتوايی 

منطقی که بیشتر بر مبنای قضاوت شخصی و پايايی از نوع اعتبار پذيری و مشورت با متخصصین حوزه 

در الگوی ديجی کوال فرآيند بررسی محتوا )اطالعات(؛ و جامعه ، نشان داد هايافتهکتابخانه ديجیتالی است. 

متغیر جوامع ، نتیجهدرمحیط کتابخانه ديجیتالی است. )کاربر( وابسته به جزء فنی و تعامل کاربر/ سیستم در 

قابلیت ، اثربخشی ،ارتباط شیء ديجیتالی؛ قابلیت ايجاد، پذيریدسترساس با ابعاد قابلیت  -)کنشگران( در پنج

، عاد ارتباطاس با اب -قابلیت اطمینان خدمات؛ متغیر سناريو در پنج، قابلیت استفاده مجدد، پذيریتوسعه

قابلیت اطمینان؛ ، دقابلیت استفاده مجد، پذيریتوسعهقابلیت ، اثربخشی، ديجیتالی؛ قابلیت ايجاد حفاظت شیء

به هنگام ، میتاه، شباهت، ربط، حفاظت، پذيریدسترساس با ابعاد قابلیت  –متغیر جريان و ساختار در پنج 

امل ک، بودن در مجموعه کامل، یافرادادهتجانس در مختصات ، کامل بودن، بودن شیء ديجیتالی و دقت

وال با الگوی ديجی ک اثربخشی، وریبهره، کامل بودن و سازگاری در انباره، بودن و سازگاری در فهرست

ی بسط و گسترش بررس اس با الگوی ديجی کوال قابل ارزيابی نیست.-قابل ارزيابی است و متغیر فضا در پنج

 .شودیمکیفیت خدمات پیشنهاد  سازیيکپارچه منظوربهاس در ابعاد ديجی کوال -پنج مؤثرمفاهیم 

 دیجیتالی یهاکتابخانه اس کوال، -الگوی دیجی کوال، چارچوب نظری پنج: ی کليدیهاواژه

                                                                                                                                        

1.  طباطبائیکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه عالمه.L.Siadati@Gmail.Com 

 momeni.esmat@Yahoo.Com. طباطبائیگروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه عالمه  استاديار. 0

 meh.hafezi@Gmail.Com. گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی استاديار. 3

mailto:momeni.esmat@Yahoo.Com


61 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
11، 

ن 
ستا

تاب
69

 

 مقدمه
يکی از مقاصد هر کتابخانه افزايش سطح کیفیت و خدمات آن کتابخانه است و به خاطر 

گرايش به ، دی پیدا کرده استدر جوامع امروزی سرعت در انجام امور اهمیت زيا کهاين

ی است ديجیتالی يکی از خدمات یکتابخانهديجیتالی ايجاد شده است و  یهاکتابخانهسمت 

سنتی  یهاتابخانهکديجیتالی هم مانند  یهاکتابخانه قطعاً. کنندیمارائه  هاکتابخانهکه بیشتر 

 هاآن توانیمهستند و  سايیشناقابلاصولی  هايییبررسدارای فوايد و نواقصی هستند که با 

یقت . در حقشودیماز طريق ارزيابی انجام  معموالً هایبررسرا تقويت يا برطرف کرد. اين 

اط ضعف نق، کیفیت خدمات یدربارهاست که به ما ديدی منسجم و دقیق  اییلهوسارزيابی 

خی کمی و که بر شودیم و از طريق ابزارهای خاصی انجام دهدیمو نقاط قوت سازمان 

اس در -پنج سازیپیاده( امکان 1362در پژوهش تفرشی و صفوی )برخی کیفی هستند. 

اس بر -( تمرکز چارچوب پنج1361کتابخانه ملی وجود دارد و با توجه به پژوهش صمیعی )

به  ديجیتالی با توجه یهاکتابخانهدر ، درنتیجهاطالعات و دانش است.  دهیسازمانمفاهیم 

ات و دانش اطالع دهیسازمانبر تمرکز مفاهیم  تأکیداس با -پنج سازییادهپ، بستر مناسب

يوسف ( و 1360علیپور حافظی و مطلبی )، . در پژوهش امان الهی نیکپذيردیمصورت 

( ارزيابی عملکرد کتابخانه 1363و پژوهش امینی سرتشنیزی )( 1360زاده نجدی تبريز )

ده است. گزارش ش، دارفاصلهر حد متوسط و بسیار مدل ديجی کوال د یهامؤلفهديجیتالی با 

که از  دهدیمديجیتالی با استفاده از مدل ديجی کوال نشان  یهاکتابخانهارزيابی  درنتیجه

روزی نو، نائیچسطح کیفیت خدمات تنزل پیدا کرده است. در پژوهش  1363تا  1361سال 

رزيابی عملکرد کتابخانه ديجیتالی ( ا1363جعفربگلو و ديگران ) یمقاله( و 1361و حمیدی )

د و که بین وضعیت موجو دهدیمپیوند فعال نشان  یمؤلفهمدل ديجی کوال در  یهامؤلفهبا 

بعد قابلیت حفظ و بقای کتابخانه  1363تا  1361از سال ، درنتیجهمطلوب شکاف وجود دارد. 

کوال  ر خصوص ديجیخارجی که د یهاپژوهش در بهبودی نیافته است. گونههیچديجیتالی 

 های ديجیتالیارزيابی کتابخانهاز زوايای متفاوتی به  هرکدام پژوهشگران، انجام گرفته است

 .اندیدهرسو به نتايج پراکنده  اندپرداخته
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اند که برای گسترش هر فلسفه ممتازی را بیان کرده 1sکه ( 0212) 1راندهاوا و آهوجا

در  5s کارگیریبهن خدمات مهمی که در جريان است. پژوهشگرا استفادهقابلسازمانی 

، فیتکی، از: تولید اندعبارتاند که اين خدمات مهم را برجسته کرده اندشدهانجام  هاسازمان

( به 0213) 2از فضای کاری برای حفظ بهبود سازمانی. همچنین بالوگ مؤثراستفاده ، امنیت

، دهدیمشان ن هاآنهای اند. يافتهجیتالی بودهدي یهاکتابخانهدنبال ارائه مدلی برای ارزيابی 

در  یارشتهنیب یهاپژوهشارزيابی متعددی ايجاد شده و  هایروش حالتابه نکهيباوجودا

های ديجیتالی اما هنوز فقدان يک مدل جامع در ارزيابی کتابخانه، حال گسترش است

 3به معرفی مدل لیب اوال( در پژوهش ديگر 0211، . اين پژوهشگر )بالوگشودیماحساس 

ابعاد  تجربی گويای اين است که اين صورتبهاين مطالعه  هایيافتهآيتم پرداخته است.  16 با

یفیت ديجیتالی هستند. کاربر ک یهاکتابخانهمتمايزی از کیفیت  یکارکردها گانهپنج

بررسی  بعد از. کندیمديجیتالی را در سطح جهانی و در هر بعد درک و ارزيابی  یکتابخانه

یفیت ارزيابی ک یابزار برامختلف بالوگ به نتیجه رسیده است که اين  یهاجنبهابعاد و 

 ،ديجیتالی از ديدگاه کلی کاربران مناسب است. در اين راستا کايريلیدو یهاکتابخانه

 02، موجود در طرح اولیه هایيتمآاند که از مجموع ( نشان داده0211) 4تامپسون و کوک

کاربران دارای اولويت در انتخاب هستند. درنتیجه اين پژوهش پروتکل ديجی  ازنظر آيتم

موجود در پروتکل ديجی کوال  هایيتمآ عنوانبهآيتم  وچهارستیبکوال ايجاد شد و اين 

 ارائه شدند.

خارجی که در خصوص ابزارهای ارزيابی کتابخانه ديجیتالی  یهاپژوهشدر ، طورکلیبه

و به نتايج  اندپرداختهاز زوايای متفاوتی به اين ابزارها  هرکدام پژوهشگران، ستانجام گرفته ا

 یهاهکتابخانعدم وجود يک مدل ارزيابی جامع جهت ارزيابی  حالبااين. اندیدهرسپراکنده 

های با توجه به تنوع مدل. رودیمحاضر به شمار  یهاپژوهشموجود در  خألديجیتالی 

تا به  ضروری است، دارند هاآنجیتالی و جايگاه و هدفی که هر يک از ارزيابی کتابخانه دي

                                                                                                                                        

1. Randhawa & Ahuja 

2. Balog, A. 

3. LIB EVAL 

4. Thompson, B. & Cook, C. 
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اس -ب پنجرسد چارچوهای ديجیتالی بود. به نظر میدنبال يکپارچگی در ارزيابی کتابخانه

در  رونياازهای ديجیتالی برخوردار است. کتابخانه جانبههمهاز جامعیت مناسبی در پوشش 

اس در -نجپ گانهپنج یهامؤلفهان تطابق مدل ديجی کوال با اين پژوهش به دنبال بررسی میز

 ديجیتالی هستیم. یهاکتابخانهارزيابی 

کوال بر اساس يک مدل کیفی رسمی -اس-پنج .1اس و ديجی کوال-چارچوب نظری پنج

کان کوال به ما اين ام -اس-ديجیتالی طراحی شده است. جريان پنج یهاکتابخانهو مختص 

ت ديجیتالی را مديري یهاکتابخانه، خودکار و مکرر هایيابیارز یوسیلهبهکه  دهدیمرا 

م. جهت بهبود سیستم ارائه کنی کارهايیراهموجود در سیستم را شناسايی و  اشکال، کرده

یستم در س مرورزمانبهکه  هايییشرفتپکوال اين قابلیت را دارد که -اس-همچنین پنج

 یهاتابخانهکناهماهنگی و گوناگونی که ، ه دلیل پیچیدگیصورت گرفته را به ما نشان دهد. ب

اين ابزار طوری طراحی شده که برای ، موجود دارند هایيسسرومحتوا و  ازلحاظديجیتالی 

زان باشد. کارآمدی و می پذيرانعطافکافی  یاندازهبهگوناگون  هاییستمساستفاده در 

قرار  یموردبررسديجیتالی واقعی  یهابخانهکتاسودمندی اين ابزار از طريق ارزيابی آن در 

در برزيل  3و کتابخانه ديجیتال علوم رايانه 2گرفت )کتابخانه ديجیتال دانشگاه ويرجینیا تک

دند که اطالعاتی را تولید کر هايابیارزاين ، نظر مديران اجرائی بر اساساز اين قبیل هستند(. 

اين ابزار  عالوههبديجیتالی بسیار مفید باشند.  برای بهبود و نگهداری يک کتابخانه توانندیم

و  بخشدیمديجیتالی اعتبار  یهاکتابخانهو نتايج ارزيابی حاصل از آن به مدل کیفی نظری 

ان را فراهم ديجیتالی اين امک یهاکتابخانهديجیتالی و کتابداران  یهاکتابخانهبرای مديران 

 (.0213، 4فاکس و گونکالوز، به کار ببرند )شنواقعی  هاییطمحکه اين مدل را در  کندیم

وال به معروف به ديجی کوال بر پايه تجربه لیب ک، پروتکل ارزيابی کتابخانه ديجیتالی

پروتکل ارزيابی مبتنی بر کاربر بوده که در  ينترمهمو  ترينبزرگوجود آمده و 

یفیت است که ک سنتی اجرا شده است. ديجی کوال پیمايش مبتنی بر وب یهاکتابخانه

                                                                                                                                        

1. Digiqual 

2. Virginia Tech digital library 

3. computer sience digital library 

4. Shen, R., Goncalves, M. A., & Fox, E. A 
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. کنترل 3و  مکان عنوانبه. کتابخانه 0، خدمات یرتأث: 1خدمات کتابخانه را در سه بعد: 

از خدمات ارزيابی برای درک  یامجموعه. ديجی کوال کندیم گیریاندازه، اطالعات

انش جديد برای خلق د هاآنديجیتالی و چگونگی استفاده از  یهاکتابخانهتعامل کاربران با 

اس در محورهای اصلی خود اشاره مستقیمی بر سه بعد -ست. از طرفی نیز چارچوب پنجا

های موجود در رسد بتوان از قابلیتدر ديجی کوال دارد. بر اين اساس به نظر می مدنظر

اس استفاده کرد. بر اين اساس پژوهش -ديجی کوال در تولید ابزار ارزيابی چارچوب پنج

 اس پرداخته است.-ی کوال با چارچوب نظری پنجحاضر به مطالعه تطابق ديج

 پژوهشروش 

 یهامؤلفهابعاد و ، در پژوهش حاضر کهازآنجايیاست.  1از نوع کاربردی، پژوهش حاضر

مدل  دو یهامؤلفهاس توصیف و نیز تمام -مدل ارزيابی ديجی کوال و چارچوب نظری پنج

ين پژوهش بر ا، اندگرفتهتحلیل قرار ديجیتالی مورد  یکتابخانهمذکور با توجه به مفاهیم 

مطالعه ، پژوهش حاضر یجامعهاساس روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. 

اس منتشر -پروتکل ديجی کوال و چارچوب پنج، ديجیتالی یکتابخانهمربوط به  یهامقاله

 مونهساينس دايرکت و امرالد است. ن، اسکاپوس، نورمگز، 2اس. آی. دی، شده در مگیران

نبوده است. روش پژوهش  گیرینمونهبرابر با جامعه پژوهش و نیازی به ، پژوهش حاضر

، مندظامن بندیطبقه يندهایفرآاز طريق ، متنی یهادادهبا تفسیر ذهنی محتوايی ، حاضر

هنی با ذ یگونهرا به  هادادهکه اصالت و حقیقت  اندکردهبوده و پژوهشگران سعی  پژوهش

یر کنند. روايی از نوع منطقی است که نوعی از روايی است که بیشتر بر روش علمی تفس

مبنای قضاوت شخصی است. همچنین پايايی ابزار پژوهش نیز بر اساس اعتبار پذيری و 

مشورت با متخصصین حوزه کتابخانه ديجیتالی است. اين معیار به واقعی بودن توصیفات و 

 دارد.اشاره  هاآنپژوهش و اعتبار  هایيافته

                                                                                                                                        

1. applied research 

2. Sid 
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 ی پژوهشهایافته

اس در مفاهیم کتابخانه -مدل ديجی کوال بر اساس چارچوب نظری پنج تحلیل مفهومی

 ديجیتالی چگونه است؟
: شامل کندیم مشخص را محتوا کهی مفهوم موارد از یگروه نديفرا درکی برا

 تیقابل و الفعی وندهایپ، یتوال و دامنه، دقت/ اعتماد، (بودن مطمئن) اعتبار، پذيریدسترس

جامعه  کهی مفهوم موارد ازی گروه نديفرآ درکی برا. است شده نيتدوی ريپذ مرور

 تیلقاب، (اتکا تیقابل) یخودکارآمد، یناوبر خدمات با زین کندیم مشخص را( کاربر)

 میفاهم ابعاد یهاسنجه. است شده نيتدو، (بودن دیمفهدف )ی اجرا، یريکاربردپذ، اعتماد

، ربط، اظتحف، ارتباط، پذيریدسترس تیقابل از اندعبارت اس-پنجی تالیجيد کتابخانه

 هایويژگی تجانس، بودن کامل، دقت ؛یتالیجيد ءیش بودن هنگام به، تیاهم، شباهت

 یسازگار و بودن کامل فهرست؛ی سازگار و بودن کامل مجموعه؛ بودن کامل ؛یافراداده

، مجدد یتفادهاس تیقابل، پذيریتوسعه تیقابل ،یاثربخش، وریبهره، جاديا تیقابل انباره؛

 .است شده نيتدو خدمات نانیاطم تیقابل

 معیارهای اصلی دیجی کوال در محیط کتابخانه دیجیتالی .1جدول 

 ابعاد محیط ديجیتالی –0فرآيند بررسی 1ابعاد ديجی کوال

 2طراحی هایويژگی؛ 3جذابیت وب

 9شده دهیسازمان -1محتوا

 2ت مرورقابلی -محتوا

 6کاربردپذيری)کاربر( قابلیت  1جامعه

 12دامنه و توالی -محتوا

                                                                                                                                        

1. themes or dimensions of digiqual 

2. vetting (process): www.digiqual.org 

3. Web attractiveness 

4. design features 

5. content 

6. organized 

7. brows ability 

8. community 

9. usability 

10. scope & sequence 

http://www.digiqual.org/
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 ابعاد محیط ديجیتالی –0فرآيند بررسی 1ابعاد ديجی کوال

 پذيریدسترس، خدمات ناوبری -محتوا 0؛ قابلیت خدمات ناوبری1پذيریدسترسقابلیت 

 3فنی سايت یهاجنبهساير 

 2فعال یوندهایپ -محتوا

 1اعتماد/ دقت -محتوا

 پذيریدسترس -محتوا

  9سايت پذيریتعمیمقابلیت 

 یجامعه، کاربران یجامعهديجیتالی:  یتابخانهک

 2بازنگران یجامعه، کنندگانتدوين

 جامعه

 پذيریدسترسجامعه/ 

 محتوا

 1ايجاد مجموعه

 6کیفیت -محتوا

 12موجود بودن -محتوا

 پذيریدسترسمحتوا/ 

 دامنه و توالی -محتوا

 دهیسازمان -محتوا

 11آمدی خودکار -جامعه

 13ید بودنمف، 10اجرای هدف -جامعه

 12اعتبار -محتوا

 محتوا

 دقت، محتوا/ اعتماد

 پذيریدسترسمحتوا/  11هايهاتحادنقش 

                                                                                                                                        

1. accessibility 

2. navigability 

3. other technical aspects of the sites 

4. active links 

5. trustworthiness / accuracy 

6. interoperability 

7. library/ digital library as “community”: users, developers, and reviewers 

8. collection- building: how it’s done, how it will be done in the future 

9. quality 

10. availability 

11. self-sufficiency 

12. fulfills purpose 

13. useful 

14. reliability 

15. role of federation 
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 ابعاد محیط ديجیتالی –0فرآيند بررسی 1ابعاد ديجی کوال

 1نقش فراداده
 محتوا

 پذيریدسترس

 0مؤلفحق 
 خودکارآمدی -جامعه

 پذيریدسترسجامعه/ 

 / خدمات ناوبریپذيریدسترس 3استفاده از منابع

 2هامجموعهارزيابی 

 قابلیت اعتبار

 محتوا

 دقت، اعتمادمحتوا/ 

 کاربردپذيری، محتوا/ جامعه/ قابلیت اعتماد

 محتوا/ قابلیت اعتبار

 9هايستگیشاو  1هامهارت -جامعه/ قابلیت اعتماد

 2قابلیت نگهداری کتابخانه ديجیتالی
 پیوندهای فعال -محتوا

 )ترويج( 1انتشار -جامعه

 ،بری مانند جذابیت وبهای رابط کاردهد که جنبهکوال نشان میابعاد ديجی، 1جدول 

ی و ارزيابی ديجیتال ءیشنفعان و محتوا شامل فراداده و پذيری و تعامل با ذیقابلیت دسترس

 کوال تمرکز اصلی خود را بر خدماتپروتکل ديجی، اند. در کلمجموعه مدنظر قرار گرفته

نپرداخته  نه ديجیتالها در ارزيابی کتابخاهای ديجیتال قرار داده و به ساير حوزهدر کتابخانه

است. همین امر باعث شده تا نتوانیم از اين پروتکل در ارزيابی جامع کتابخانه ديجیتالی 

 استفاده کنیم.

 

                                                                                                                                        

1. meta data: their role 

2. copyright issues; ownership of materials 

3. how digital library resources are used 

4. evaluating the digital library collections 

5. skills 

6. competence 

7. sustainability of digital libraries; issues of whether or not they will continue to be 

funded, and related concern 

8. propagation 
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 ابعاد مفاهیم کتابخانه دیجیتالی با توجه به تعاریف اس ها یهاسنجه .2جدول 
 مفاهیم کتابخانه

 ديجیتالی
 اس -پنج یرمتغ اس -ابعاد پنج

 مؤثری عوامل و متغیرها

 گیریاندازه

 1شیء ديجیتالی

قابلیت 

 پذيریدسترس

 هایويژگیساختارها )، 0جوامع )کنشگران(

 هایيانجر+ ساختارها ) هايانجر، 3فراداده(

 2ساختارمند(

، ساختارمند هایيانجر # 1مجموعه

جوامع ، 9فراداده مديريت حقوقی

 (2)مجموعه منابع تخصصی

 10نیاز اطالعاتی، 11اطالعات، 12متن )شرح وظايف( 6اريوهاسن، جوامع )کنشگران( 1ارتباط

 13حفاظت

 یفرادادهساختارها )، هايانجر

سناريوها )فرآيند )برای مثال ، (12ساختاری

 ((11انتقال

هزينه ، (12)میزان ائتالف 19صحت

پیچیدگی شیء ، 11انتقال

 02جريان یهافرمت، 16ديجیتالی

 01ربط

 هایيانجر+ ساختارها )هايانجر

، )پرسش و پاسخ( ساختارها، (يافتهارساخت

 (00برداری، احتمالی، متریفضاها )

شیء ، 03پرسش و پاسخ )ارائه(

داوری ، 02ديجیتالی )ارائه(

 01خارجی

                                                                                                                                        

1. digital object 

2. societies (actor) 

3. metadata specifications 

4. structured streams 

5. collection 

6. rights management metadata 

7. communities 

8. pertinence 

9. senarios 

10. context 

11. information 

12. information need 

13. preservability 

14. structural metadata 

15. process E.G., migration 

16. fidelity 

17. lossiness 

18. migration cost 

19. digital object complexity 

20. stream formats 

21. relevance 

22. metric, probabilistic, vector 

23. query (representation) 

24. digital object (representation) 

25. external judgment 



68 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
11، 

ن 
ستا

تاب
69

 

 مفاهیم کتابخانه

 ديجیتالی
 اس -پنج یرمتغ اس -ابعاد پنج

 مؤثری عوامل و متغیرها

 گیریاندازه

 1شباهت

 هایيانجر+ ساختارها )هايانجر

، )پرسش و پاسخ( ساختارها، (يافتهساختار

ها ساختار، برداری(، احتمالی، فضاها )متری

 (3ای ارتباطیالگوه، 0قولنقل)

شیء ، پرسش و پاسخ )ارائه(

، داوری خارجی، ديجیتالی )ارائه(

 / الگوهای ارتباطیقولنقل

 / الگوهای ارتباطیقولنقل الگوهای ارتباطی(، قولنقلساختارها ) 2اهمیت

 1به هنگام بودن
، قولنقل) ساختارها، )زمان( هايانجر

 الگوهای ارتباطی(

، 2قولنقلزمان آخرين ، 9قدمت

 1میزان تازگی مجموعه

ويژگی 

 6فراداده

 (11هاارزش، 12ساختار )صفات دقت
صفات موجود  #، 10صفات صحیح

 13در رکورد

 12اندازه طرح، 19صفات مفقودی (11طرح، ساختار )صفات 12کامل بودن

 اندازه طرح، 02صفات مطابق طرح(، 16هايژگیوساختار ) 11تجانس

 ساختار )مجموعه( کامل بودن مجموعه
اندازه مجموعه ، 01اندازه مجموعه

 00آلايده

                                                                                                                                        

1. similarity 

2. citation 

3. link patterns 

4. significance 

5. timeliness 

6. age 

7. time of latest citation 

8. collection freshness 

9. metadata specification 

10. properties 

11. values 

12. accurate attributes 

13. attributes in the record 

14. completeness 

15. schema 

16. missing attributes 

17. schema size 

18. conformance 

19. properties 

20. conformant attributes 

21. collection size 

22. size of the ideal collection 
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 مفاهیم کتابخانه

 ديجیتالی
 اس -پنج یرمتغ اس -ابعاد پنج

 مؤثری عوامل و متغیرها

 گیریاندازه

 1فهرست

 ساختار )مجموعه( کامل بودن

اشیای ديجیتالی بدون  #

 هایويژگیاز  یامجموعه

اندازه مجموعه ، 0فراداده

 3شدهتوصیف

 ساختار )مجموعه( 2سازگاری
فراداده  هایويژگی یهامجموعه #

 1در شیء ديجیتالی

 9انباره

 هامجموعه # جموعه(ساختار )م کامل بودن

 مجموعه(، ساختار )فهرست 2سازگاری

، 1موجود در انباره یهامجموعه #

مجموعه و  دویدوبهتطابق 

 6فهرست

 11قابلیت ايجاد 12خدمات

، 10هاتوسعهجوامع+ سناريوها )

جوامع + ، تعاريف مجدد(، 13هايگزينیجا

 یهااستفاده، 12هابودن)شامل  يوهاسنار

 مجدد(

 #، 11يافتهتوسعه هایيسسرو #

، 19کتابخانه ديجیتالی هایيسسرو

 12کد در مدير سرويس یهاخط #

استفاده  مجدداًکه  هايیيسسرو #

موجود  هایيسسرو #، 11اندشده

ط خطو #، در کتابخانه ديجیتالی

 کد در مدير سرويس

                                                                                                                                        

1. catalog 

2. digital objects without a set of metadata specifications 

3. size of the described collection 

4. consistency 

5. sets of metadata specifications per digital object 

6. repository 

7. consistency 

8. collections in repository 

9. catalog/ collection pairwise consistency 

10. services 

11. composability 

12. extends 

13. inherits from 

14. includes 

15. extend services 

16. services in the Dl 

17. lines of code er service manager 

18. reused services 
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 مفاهیم کتابخانه

 ديجیتالی
 اس -پنج یرمتغ اس -ابعاد پنج

 مؤثری عوامل و متغیرها

 گیریاندازه

 1وریبهره
، فضاها )عملکردها، )زمان( هايانجر

 (هايتمحدود
 0پاسخ زمانمدت

 3بخشیاثر

سناريوها )شرح ، جوامع )کنشگران(

 هایيانجر+ ساختارها )هايانجر، (2وظايف

، )پرسش و پاسخ( ساختارها، (ساختاريافته

 برداری(، احتمالی، فضاها )متری

، 1جامعیت و مانعیت در جستجو

 9(بندیطبقهمعیار اف يک )

قابلیت 

 2پذيریتوسعه

، اهيگزينیجا، هاتوسعهجوامع+ سناريوها )

 تعاريف مجدد(

 #، يافتهتوسعه هایيسسرو #

 # ،کتابخانه ديجیتالی هایيسسرو

 کد در مدير سرويس یهاخط

قابلیت استفاده 

 1مجدد

، هابودن)شامل  يوهاسنارجوامع + 

 مجدد( یهااستفاده

استفاده  مجدداًکه  هايیيسسرو #

موجود در  هایيسسرو #، اندشده

د ک خطوط #، کتابخانه ديجیتالی

 در مدير سرويس

 6قابلیت اطمینان
، 11اجراها، 12هااستفاده) يوهاسنارجوامع + 

 (10هافراخواندن

 #، 13سرويس یهاشکست #

 12هایدسترس

نشان  ،هابه تعاريف اس با توجههای ابعاد مفاهیم کتابخانه ديجیتالی سنجه 0جدول 

د تحلیل و ارزيابی جامعی کوال تالش دارد تا بتواناس برخالف ديجی 1چارچوب ، دهدمی

                                                                                                                                        

1. efficiency 

2. response time 

3. effectiveness 

4. task 

5. precision/ recall 

6. F1 measure (classification) 

7. extensibility 

8. reusability 

9. reliability 

10. uses 

11. executes 

12. invokes 

13. service failures 

14. accesses 
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شش آن مدنظر و تحت پو هایمؤلفهاز کتابخانه ديجیتالی ارائه کنند. همین امر باعث شده تا 

دهد که نشان می 0اساس مالحظه جدول  نيبر اکوال به نظر برسد. بسیار فراتر از ديجی

توجه به ابعاد و  نيباوجوداگیرند. اس قرار می 1مفاهیم کتابخانه ديجیتالی در ابعاد مدنظر 

دهد که بسیاری از اين ابعاد و متغیرهای مدنظر جنبه مفهومی دارند اس نشان می 1 هایمؤلفه

 یدا کنند.با واقعیات کتابخانه ديجیتالی پ یموردتوافقاند ارتباط مستقیم و و کمتر توانسته

ر دمستقیمی  هایو معادل شدهاستخراج هایمؤلفهضروری است که اين مفاهیم و  رونيازا

مانع از اين ، ؤلفهمکتابخانه ديجیتالی پیدا کنند. در غیر اين صورت تفسیرها از ابعاد  تیواقع

 و واقعیات حاصل شود. هامؤلفهشود که اجماع نظر کاملی بین می

 مختلف ارزیابی یهاجنبهاس با -تطابق ابعاد مدل دیجی کوال و ابعاد پنج .3جدول 
 اس-ابعاد پنج مختلف ارزيابی یهاجنبه ابعاد ديجی کوال

 پذيریدسترسقابلیت 

 1محتوا )اطالعات(

 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت 

 فنی سايت یهاجنبهساير 

 ی(پذيردسترس، دقت، )پیوندهای فعال

 یافرادادهدقت ويژگی 

 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت 

 ايجاد مجموعه
 الیشیء ديجیت پذيریدسترسقابلیت 

 قابلیت اطمینان خدمات

 هايهاتحادنقش 

 نفع(های ذی)سازمان
 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت 

 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت  نقش فراداده

 هامجموعهارزيابی 
 قابلیت اطمینان خدمات

 یافرادادهدقت ويژگی 

 ،ديجیتالی: جامعه کاربران یکتابخانه

 جامعه بازنگران، انکنندگتدوينجامعه 
 0جامعه )کاربر(

 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت 

 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت  مؤلفحق 

 شیء ديجیتالی پذيریدسترسقابلیت  استفاده از منابع

 ---------------- 3سیستم )فنی( ----------------

                                                                                                                                        

1. content (information) 

2. community (user) 

3. system (technical) 
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وی ديجی کوال دو جزء مهم در در الگ، دهدیمنشان  3و  0و  1 جداولتحلیل مفهومی 

 جزء تعامل کاربر/سیستم و جزء فنی. محتوا؛ اشتراک، محیط کتابخانه ديجیتالی وجود دارد

ط فنی و تعامل محی یازهاینشیپمنوط به  عمدتاًو کاربران کتابخانه ديجیتالی  جادکنندگانيا

و  ادکنندگانجيا کاربر/سیستم است. برای درک اينکه کاربران چگونه به محتوا و اشتراک

شامل:  کندیمگروهی از موارد مفهومی که محتوا را مشخص ، کنندیمکاربران اقدام 

ابلیت پیوندهای فعال و ق، دامنه و توالی، اعتماد/ دقت، اعتبار )مطمئن بودن(، پذيریدسترس

 و جادکنندگانيامرور پذيری تدوين شده است. گروهی از موارد مفهومی که اشتراک 

، اربردپذيریک، قابلیت اعتماد، خود کارآمدی )قابلیت اتکا(، نیز با خدمات ناوبری کاربران

تدوين شده است. در اين الگو کاربر اولین جزء هر فرآيند تعاملی ، اجرای هدف/ مفید بودن

ايجاد مجموعه غنی و  منظوربهآن پیچیده و در حال تکامل است.  هایويژگیبوده که 

انجام شود.  هاروشبا ترکیبی از  بلندمدتبايد ارزيابی در  وتحلیلهتجزيبرای  اعتمادقابل

را داشته  هادادهگردآوری  هایروشو  هایاسمقاز  یامجموعههمچنین هر ارزيابی بايد 

باشد؛ محتوا دلیل اصلی تعامل با کتابخانه ديجیتالی است. اين عنصر نیازهای اطالعاتی کاربر 

رزيابی محتوا بايد با قوانین و استانداردهای قوی انجام شود تا . ادهدیمقرار  موردتوجهرا 

 هاییستمسدستیابی کاربر به کیفیت باال و همخوانی با نیازهای اطالعاتی را تضمین کند؛ 

ديجیتال  ایچندرسانهاز اطالعات و خدمات  یامجموعهشامل  عموماًکتابخانه ديجیتالی 

کمک  اطالعاتی یهامجموعه وتحلیلتجزيهابی و بازي، دستیابی، سازیذخیرهاست که به 

ی به دانش بشری افراد به دستیاب قادرسازی. هدف نهايی سیستم کتابخانه ديجیتالی بايد کندیم

و با  زبانی و فرهنگی، یافاصلهبدون محدوديت ، کاربرپسند صورتبه، در هر زمان و مکان

 استفاده از ابزارهای متصل به شبکه باشد.

 گيریتيجهنو  بحث

 جزء تعامل، در الگوی ديجی کوال دو جزء مهم در محیط کتابخانه ديجیتالی وجود دارد

اربران کتابخانه و ک ايجادکنندگانکاربر/سیستم و جزء فنی. فرآيند بررسی محتوا؛ )اشتراک( 
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است. برای درک  1محیط فنی و تعامل کاربر/ سیستم نیازهایپیشمنوط به  عمدتاًديجیتالی 

گروهی ، نندکیمو کاربران اقدام  ايجادکنندگانه کاربران چگونه به محتوا و )اشتراک( اينک

، (اعتبار )مطمئن بودن، پذيریدسترسشامل:  کندیماز موارد مفهومی که محتوا را مشخص 

پیوندهای فعال و قابلیت مرور پذيری تدوين شده است. گروهی ، دامنه و توالی، اعتماد/ دقت

ارآمدی خود ک، و کاربران نیز با خدمات ناوبری ايجادکنندگانمی که اشتراک از موارد مفهو

ده است. تدوين ش، اجرای هدف/ مفید بودن، کاربردپذيری، قابلیت اعتماد، )قابلیت اتکا(

، پذيریدسترساز قابلیت  اندعبارتاس -ابعاد مفاهیم کتابخانه ديجیتالی پنج یهاسنجه

، ل بودنکام، به هنگام بودن شیء ديجیتالی؛ دقت، اهمیت، شباهت، ربط، حفاظت، ارتباط

سازگاری فهرست؛ کامل بودن ، ؛ کامل بودن مجموعه؛ کامل بودنیافرادادهويژگی تجانس 

 یاستفادهابلیت ق، پذيریتوسعهقابلیت ، اثربخشی، وریبهره، و سازگاری انباره؛ قابلیت ايجاد

علیپور حافظی و ، امان الهی نیک، ی نظریقابلیت اطمینان خدمات است. در مبان، مجدد

ن فاکس؛ گونکالوز و ش، نیز ؛ واندکرده( معیارهای اصلی ديجی کوال را بیان 1363مطلبی )

نتايج  .اندآوردهاس -( معیارهای مفاهیم کتابخانه ديجیتالی را در چارچوب نظری پنج0210)

 .ستینپژوهش هم سو  هاییشینهپبا ، حاصل پژوهش حاضر

 هاییويژگدر مدل ديجی کوال کاربر اولین جزء هر فرآيند تعاملی بوده که ، یجهدرنت

برای  اعتمادقابلايجاد مجموعه غنی و  منظوربهآن پیچیده و در حال تکامل است. 

رزيابی انجام شود. همچنین هر ا هاروشبا ترکیبی از  بلندمدتبايد ارزيابی در  وتحلیلتجزيه

را داشته باشد؛ با توجه به جدول  هادادهگردآوری  هایروشو  هاسیامقاز  یامجموعهبايد 

یتالی ديج یکتابخانهاس در -پنج مؤثرعامل و متغیر جوامع که در ابعاد مفاهیم ، 3و  0و  1

قابلیت ، اثربخشی، ارتباط شیء ديجیتالی؛ قابلیت ايجاد، پذيریدسترساعم از قابلیت 

جی کوال با مدل دي، قابلیت اطمینان خدمات وجود دارد، قابلیت استفاده مجدد، پذيریتوسعه

ر نیازهای ديجیتالی است. اين عنص یکتابخانهمحتوا دلیل اصلی تعامل با  قابل ارزيابی است.

. ارزيابی محتوا بايد با قوانین و استانداردهای قوی دهدیمقرار  موردتوجهاطالعاتی کاربر را 

                                                                                                                                        

1. human/ system 
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ند؛ با فیت باال و همخوانی با نیازهای اطالعاتی را تضمین کانجام شود تا دستیابی کاربر به کی

 یکتابخانهاس در -پنج مؤثرعامل و متغیر سناريو که در ابعاد مفاهیم ، 0توجه به جدول 

بلیت قا، اثربخشی، حفاظت شیء ديجیتالی؛ قابلیت ايجاد، ديجیتالی اعم از ارتباط

جی کوال با مدل دي، نان خدمات وجود داردقابلیت اطمی، قابلیت استفاده مجدد، پذيریتوسعه

 قابل ارزيابی است.

از اطالعات و خدمات  یامجموعهشامل  عموماًکتابخانه ديجیتالی  هاییستمس

 لیلوتحتجزيهبازيابی و ، دستیابی، سازیذخیرهديجیتال است که به  ایچندرسانه

 ادرسازیقديجیتالی بايد . هدف نهايی سیستم کتابخانه کندیماطالعاتی کمک  یهامجموعه

محدوديت  بدون، کاربرپسند صورتبه، افراد به دستیابی به دانش بشری در هر زمان و مکان

، 0زبانی و فرهنگی و با استفاده از ابزارهای متصل به شبکه باشد. با توجه به جدول ، یافاصله

جیتالی اعم دي یابخانهکتاس در -پنج مؤثرعامل و متغیر جريان و ساختار که در ابعاد مفاهیم 

لی و به هنگام بودن شیء ديجیتا، اهمیت، شباهت، ربط، حفاظت، پذيریدسترساز قابلیت 

کامل بودن و ، کامل بودن در مجموعه، یافرادادهتجانس در مختصات ، کامل بودن، دقت

 در خدمات اثربخشی، وریبهره، کامل بودن و سازگاری در انباره، سازگاری در فهرست

 با مدل ديجی کوال قابل ارزيابی است.، د داردوجو

 منابع

(. ارزيابی 1360) يوشدار، و مطلبی مهدی، حمید؛ علیپور حافظی، امان الهی نیک

پژوهشی ايران بر اساس پروتکل ديجی کوال.  یهاموسسهديجیتالی  یهاکتابخانه

 .23 -01، (3)01 اطالعات. دهیسازمانفصلنامه مطالعات ملی کتابداری و 

ديجیتال  یهاکتابخانه ارزيابی سطح کیفیت خدمات(. 1363سمیه )، امینی سرتشنیزی
، رشدکارشناسی ا نامهپايان. دولتی شهر تهران بر اساس مدل ديجی کوال هایدانشگاه

م گروه عل، شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و ، دانشگاه الزهراء علیها السالم

 اطالعات و دانش شناسی.

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=12893&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
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 (.1363) اکبرعلیسید ، فامیل روحانی ؛شاپور، انوری ؛محسن، میدیح ؛مريم، جعفربگلو

ديجیتال بر اساس الگوی ديجی کوال  هایکتابخانهکیفیت خدمات  ارزيابی

ی و اطالع امه تحقیقات کتابدارفصلن. (: کتابخانه ديجیتال دانشگاه تهرانموردمطالعه)
 302-326، (91. )رسانی دانشگاهی

و بخش مرجع  هامخزننظام فايو اس در  سنجیامکان (.1362) شکوه، تفرشی ؛زينب، صفوی

فناوری  و رسانیاطالعدانش شناسی )علوم کتابداری و  فصلنامه کتابخانه ملی ايران.

 10 -1(، 13) .اطالعات(

 دهیسازماناس. در -تحلیل الگوی مرجع دلوس و چارچوب پنج(. 1361میترا. )، صمیعی

، (9)0، مطالعات دانش شناسی فصلنامه، ديجیتالی یهاکتابخانهمنابع علمی و ارزيابی 

12 -122. 

سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی  .(1360الهام )، يوسف زاده نجدی تبريز

دانشگاه فردوسی مشهد از ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصیالت  یهاکتابخانه
 هناميانپا. اس کوال-ديجی کوال و ای، تکمیلی بر اساس مدل تطبیقی لیب کوال

گروه علم  ،شناسىو روان علوم تربیتیدانشکده ، کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی

 اطالعات و دانش شناسی.

Balog, A. (2011). Testing a multidimensional and hierarchical quality 

assessment model for digital libraries. Studies in Informatics and 

Control, 20(3), 233-246. 

Balog, A. (2013). CHALLENGES IN EVALUATING THE QUALITY OF 

DIGITAL LIBRARIES. Quality Issues and Insights in the 21st 

Century, 1(2), 100-102. 

Gonçalves, M. A., Moreira, B. L., Fox, E. A., & Watson, L. T. (2007). “What 

is a good digital library?”–A quality model for digital 

libraries. Information processing & management, 43(5), 1416-1437. 

Kyrillidou, M., Thompson, B., & Cook, C. (2011, August). Regrounding 

LibQUAL+® for the digital library environment: an analysis of the 

DigiQUAL data. In 9th Northumbria International Conference on 

Performance Measurement in Libraries and Information Services, 

York, England. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1429&Number=68&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1429&Number=68&Appendix=0
http://journals.atu.ac.ir/issue_458_622_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1395.html


76 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
11، 

ن 
ستا

تاب
69

 

Kyrillidou, M., Cook, C., & Lincoln, Y. (2009). Digital library service quality: 

what does it look like?. Evaluation of digital libraries: An insight into 

useful applications and methods, 187-214. 

RANDHAWA, J. S., & Ahuja, I. S. (2017). 5s-a quality improvement tool for 

sustainable performance: literature review and directions. International 

Journal of Quality & Reliability Management, 34(3). 

Shen, R., Goncalves, M. A., & Fox, E. A. (2013). Key issues regarding digital 

libraries: evaluation and integration. Synthesis Lectures on Information 

Concepts. 

www.digiqual.org 

 

http://www.digiqual.org/

