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ــیس      ــع آن تاس ــه تب ــاتی و ب ــه اطالع ــوي جامع ــه س ــت ب حرک
هـاي   ها به فناوري هاي گسترده ارتباطی و تجهیز کتابخانه شبکه

ــیش   ــق پ ــا تحق ــراه ب ــد، هم ــدرن و روزآم ــرط  م ــاي الزم،   ش ه
هـاي دانشــگاهی را بـه سـمت دیجیتــالی شـدن ســوق      کتابخانـه 

دهد. علت این سوق گرفتن نیز دیجیتالی کـردن بسـیاري از    می
اي رو  هاي بشر بوده که همچون پدیده امور در مجموعه فعالیت

به گسترش، غالب امور مرتبط با انسـان را تحـت الشـعاع قـرار     
ه، حاکی از آن است کـه ایـن   هاي انجام شد داده است. بررسی

گرایش عمومی به سمت دیجیتـالی کـردن از جهـات مختلـف     
مقرون به صرفه است و زمینه را براي تسـریع در انجـام امـور و    

ــرفه  ــت ص ــی   رعای ــراهم م ــادي ف ــاي اقتص ــکی و   ه ــد. پزش کن
هـایی اسـت کـه ارزش صـرف      هاي آن یکـی از زمینـه   گرایش

ت، چراکـه کتابخانـه   هزینه به منظور دیجیتـالی شـدن را داراسـ   
باشـد   هاي سنتی مـی  دیجیتالی از جهت محتوایی مشابه کتابخانه

با این تفـاوت کـه محتـواي آن رقـومی و دیجیتـالی اسـت، بـه        
ــه  ــوع کتابخان ــاالیی   همــین ســبب ایــن ن هــا از اهمیــت بســیار ب

برخوردارند و این قدم در راستاي ماندگاري بسـیار بیشـتر نـوع    
هاي دیجیتال در سـال   سیون کتابخانه. فدرا]1[باشد سنتی آن می

ــی   1998 ــف مـ ــه تعریـ ــال را اینگونـ ــه دیجیتـ ــد:  کتابخانـ کنـ
شـامل  –هایی هسـتند بـا منـابعی     هاي دیجیتال سازمان کتابخانه«

براي گزینش، ساختاربندي، ایجاد امکان  -کارکنان متخصص
ــداوم     ــظ انســجام و ت ــري، تفســیر، حف ــابع فک ــه من دسترســی ب

اي که این  آورد، به گونه را فراهم می گردآوري آثار دیجیتالی
اي از جوامـع بـه    منابع بـراي اجتماعـات مشـخص یـا مجموعـه     

  .]2[»سهولت در دسترس قرار داشته باش
گرچـه  گرچـه  «اظهـار داشـت   اظهـار داشـت       ]33[ساراسـویک  میالديمیالدي  20002000در سال در سال 

ــالش  ــاکنون ت ــالش ت ــاکنون ت ــژوهش   ت ــا و پ ــژوهش ه ــا و پ ــوص     ه ــددي در خص ــاي متع ــوص   ه ــددي در خص ــاي متع ه
ظـاهر، مقولـه   ظـاهر، مقولـه     هاي دیجیتال صورت گرفته است، اما بههاي دیجیتال صورت گرفته است، اما به  کتابخانهکتابخانه

ها چندان مـورد توجـه واقـع نشـده     ها چندان مـورد توجـه واقـع نشـده       ارزیابی این نوع از کتابخانهارزیابی این نوع از کتابخانه
تري بـه خـود    از آن به بعد حوزه ارزیابی، ماهیت جدي ».».استاست

گیرد؛ به طوري که پـس از گذشـت نزدیـک بـه نـیم دهـه،        می

اگرچــه در دوره «دارنــد کــه  چــادوري و همکــاران اظهــار مــی
ي  مطالعــات ارزیابانــههـاي دیجیتــال،   نخسـت توســعه کتابخانــه 

شود، اما حوزه ارزیابی به ویژه طـی پـنج    محدودي مشاهده می
  .]4[»سال اخیر به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفته است

هـا و   اي از نظـام  یک کتابخانه دیجیتالی مجموعه سازمان یافتـه 
باشد کـه قابلیـت پیونـد بـه یکـدیگر را از طریـق وب        منابع می

دارند. هدف یک کتابخانه دیجیتال اینست کـه کـاربران را در   
ــود در       ــابع موج ــق من ــاز از طری ــورد نی ــات م ــت اطالع دریاف

د کتابخانـه سـنتی،   اي یاري کند و نیز همانن هاي کتابخانه پایگاه
ســازي و ســازماندهی و اشــاعه اطالعــات را  وظــایف مجموعــه

هاي دیجیتالی در بعضـی مـوارد بـه حـوزه      انجام دهد. کتابخانه
کنند و در نهایت به شکلی منسجم و  خاصی اختصاص پیدا می

ــاري     ــاز ی ــورد نی ــردن اطالعــات م ــدا ک ــاربر را در پی ــنظم ک م
دیجیتال مربوط به موضـوعات  ها موارد  رسانند. این کتابخانه می

مرتبط به حوزه خاصی از دانـش را گـردآوري، سـازماندهی و    
دهند تا اینکه کاربر بتواند در کمترین زمان، بیشـترین  ارائه می 

  . ]5[استفاده را از اطالعات موجود ببرد 
هـاي زیـادي دارد و    هـاي دیجیتـالی هزینـه    اندازي کتابخانه راه 

هـا بسـیار مهـم اسـت، پـس بـا        نبدین جهت ارزیابی خدمات آ
وجود نبود تعریف و استاندارد مشخص در این زمینه باید راهی 

ها پیدا کرد. اگرچـه اسـتانداردهایی در زمینـه     براي ارزیابی آن
شـود، امـا ایـن اسـتانداردها      هاي دیجیتالی یافت می کلیه محیط

هـاي دیجیتـال نیسـت. در نبـود اسـتانداردهاي       مختص کتابخانه
هاي دیجیتـال بـه    ید بتوان گفت بسیاري از کتابخانهمشخص شا

ــار     ــه کـ ــی و ادامـ ــت طراحـ ــا در جهـ ــون و خطـ روش آزمـ
  .]6[اند هاي خود استفاده کرده کتابخانه

و  یمرتبط بـا پزشـک   يها ياصل که فناور نیدر نظر گرفتن ا با
باشـند،   یآن روز به روز در حال گسترش مـ  یمنابع اطالعات زین

ی از جملــه کتابخانــه پزشــک يهــا ابخانــهروســا و کتابــداران کت
انـد تـا بـا     مرکزي دانشگاه علوم پزشـکی تهـران تـالش کـرده    

ــاوري  ــابع چــاپی و      اســتفاده از فن ــی از من هــاي مــدرن، برخ
الکترونیکی موجود را در دسترس جامعـه دانشـگاه خـود قـرار     

ها منجر بـه راه انـدازي کتابخانـه     دهند که چندي از این تالش

 مقدمه
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 روش کار 

ــی  ــال فعل ــتدیجیت ــده اس ــیاري از   .ش ــه در بس ــرایطی ک در ش
هـا در   هـاي علمـی و غیـر علمـی، بعضـا بسـیاري از واژه       عرصه

گیرند، انجـام چنـین    جایگاه اصلی خود مورد استفاده قرار نمی
پژوهشی این اهمیت را دارد که اگر سـایت مـذکور منطبـق بـا     
استانداردهاي یک کتابخانه دیجیتال طراحی شده باشد، بتـوان  

به عنوان یک الگو بـراي هـدایت مـوارد مشـابه اسـتفاده      از آن 
شود و اگر غیر این بود فرصتی خواهـد بـود تـا مفهـوم واقعـی      
کتابخانه دیجیتال مشخص شود که در اینصورت براي مسئوالن 

هاي الزم،  گذاري شود تا با صرف سرمایه این فرصت فراهم می
ه امکانـاتش  آنچه را که به واقع کتابخانه دیجیتال است به همرا

ــه آن ــارات و   هــا معرفــی  ب گــردد و از ایــن طریــق از طــرح عب
  مفاهیمی، خارج از واقعیت جلوگیري شود.

با توجه به اینکه تاکنون این سایت مورد بررسی و تحلیل قـرار  
نگرفته است، لذا براي بهبود و تقویـت هرچـه بیشـتر امکانـات     

ضـر  ارائه شده در این سـایت بـه نظـر مـی رسـید، پـژوهش حا      
ضروري باشـد. انتظـار مـی رود نتـایج ایـن پـژوهش بتوانـد بـا         

هـا بـر سـر راه     شناسایی کمبودها، موانـع و امکانـات و پشـتوانه   
  خدمات بهتر کمک نماید. 

اینکه نامگذاري کتابخانه دیجیتال براي این وبگاه درست است 
یا خیر، باید کارکردها و خـدمات ایـن وبگـاه را بـا معیارهـاي      

ه شود. به همین جهت بـا هـدف شناسـایی وجـوه     جهانی مقایس
افتراق و تشابه، در ایـن مطالعـه سـعی شـده کتابخانـه دیجیتـال       

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شود.

  
  

ــوده       ــیفی ب ــاربردي بــا روش توص ــوع ک ــر از ن ــه حاض مطالع
ــوم      ــگاه علـ ــال دانشـ ــه دیجیتـ ــه آن کتابخانـ ــت و جامعـ اسـ

ــه  ــران و کتابخان ــکی ته ــاي دیج پزش ــر  ه ــگاهی برت ــال دانش یت
ــال   ــان در س ــی 2010جه ــردآوري داده   م ــزار گ ــند. اب ــا  باش ه

اي اسـت کـه جهـت تعیـین مـوارد       چک لیست محقـق سـاخته  
ــکی     ــوم پزش ــگاه عل ــال دانش ــه دیجیت ــراق کتابخان ــابه و افت تش

ــاخص  ــا ش ــران ب ــال    ته ــه دیجیت ــک کتابخان ــروري ی ــاي ض ه
  استاندارد طراحی شده است.

ــر ا     ــک لیســت محقــق یافتــه ب ــاس مشــاهده و بررســی   چ س
هـاي دیجیتـال از نظـر     هـاي مشـترك برتـرین کتابخانـه     ویژگی

هـاي دیجیتـال از جملـه جسـتجوي سـاده و       فدراسیون کتابخانه
هـاي   پیشرفته، اخبار دانشگاه، کتب و مجـالت آنالیـن، پایگـاه   

هـاي رایـج،    اطالعاتی، خط مشـی کتابخانـه دیجیتـال، پرسـش    
ابخانـه فیزیکـی، پیونـد بـه     قوانین حق مولف، ساعات کاري کت

هاي دیجیتـال مـرتبط در داخـل و خـارج از سـازمان،       کتابخانه
هاي ارتبـاطی بـا موسسـان و     فهرست الفبایی منابع، اسامی و راه

ــابع چندرســانه  ــان، نقشــه ســایت، من ــاي  کارکن ــرم افزاره اي، ن
ــد،    ــدهاي مفی ــه، پیون ــی کتابخان ــل فیزیک ــان، آدرس مح رایگ

رش دیجیتالی کردن کتاب و عضویت رسانی جاري، سفا اطالع
هاي یـک کتابخانـه دانشـگاهی و نیـز      شاخص ]7[در کتابخانه 

ــابی     ــی و ارزیـ ــه طراحـ ــرتبط در زمینـ ــات مـ ــی مطالعـ بررسـ
ــه ــال کتابخان ــاي دیجیت ــا ]8[و ] 6[ه ــد. کلمبی ــی ش ، ]9[طراح

ــیلوانیا ــافتز]10[پنس ــل ]11[، ت ــه ] 12[و یی ــاي  بودند.کتابخان ه
مولفـه قـرار    36دیجیتال دانشگاهی برتر در ایـن چـک لیسـت    

هـاي یـک    تـرین ویژگـی   گرفته است کـه هـر کـدام از اصـلی    
باشـد. سـپس هـر یـک از ایـن       کتابخانه دیجیتال استاندارد مـی 

اي بـه صـورت مـوردي بـا      ها با استفاده از روش مشـاهده  مولفه
دانشـگاه علـوم پزشـکی    یکایـک امکانـات کتابخانـه دیجیتـال     

تطابق داده شد و وجوه تشابه و افتراق این وبگاه بـا   ]13[تهران
هاي ضروري یک کتابخانه دیجیتال استاندارد مشخص  شاخص

هـاي   و روش SPSSگردید. در نهایت با استفاده از نـرم افـزار   
آمار مقدماتی همچون میانگین و درصـد اطالعـات مناسـب در    

 به بدست آمد.جهت تشخیص افتراق و تشا

  
  

    تـال تـال ییججییدد  ييهـا هـا   اسـتفاده شـده در کتابخانـه   اسـتفاده شـده در کتابخانـه     ييهـا هـا   شاخصشاخص  سهسهییمقامقا
  ییدانشگاه علوم پزشکدانشگاه علوم پزشک  تالتالییججییاستاندارد با کتابخانه داستاندارد با کتابخانه د  ییدانشگاهدانشگاه

  آورده شده است.آورده شده است.  ککییدر جدول در جدول   رانرانییاا
 

 

 یافته ها
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دانشگاهی استاندارد با کتابخانه دیجیتال دانشگاه هاي دیجیتال  هاي مورد استفاده کتابخانه: مقایسه شاخص1جدول 
  علوم پزشکی تهران

ها منبع شاخص هاي ارزیابی شاخص  هاي ارزیابی شاخص ندارد دارد   ندارد دارد 

هاي چهار کتابخانه  ویژگی
 دیجیتال برتر دانشگاهی

هاي  پیوند به کتابخانه *  جستجوي ساده
ها دانشکده   * 

الفبایی منابع  فهرست *  جستجوي پیشرفته
 *  الکترونیک

اسامی موسسان و کارکنان و   * اخبار دانشگاه
ها هاي ارتباط با آن راه  *  

نقشه سایت یا راهنماي استفاده  *  کتب آنالین
 *  از کتابخانه دیجیتال

اي منابع چند رسانه  * مجالت آنالین   * 
هاي اطالعاتی پایگاه  *  نرم افزارهاي رایگان  * 

  * آدرس محل فیزیکی کتابخانه *  خطی مشی کتابخانه دیجیتال
هاي رایج پرسش  *  پیوندهاي مفید *  

 *  اطالع رسانی جاري *  قوانین حق مولف

سفارش دیجیتالی کردن کتاب   * ساعات کاري کتابخانه فیزیکی
 *  توسط کاربران

هاي دیجیتال  پیوند به سایر کتابخانه
از سازمان مرتبط در خارج   * عضویت در کتابخانه *  

امور انجامی در 
یک کتابخانه 

 دانشگاهی(فیزیکی)

    *  پرسش از کتابدار مرجع
اي امانت بین کتابخانه *  رزرو آنالین امانت   * 

خدمات 
 فنی

 *  فهرستنویسی *  نمایه سازي
 *  وضعیت سفارش کتب *  وضعیت سفارش مجالت

توصیفی-آماريتهیه گزارشات   *  چکیده نویسی *  
 *  رده بندي *  مجموعه سازي

 بررسی مطالعات مرتبط
استاندارد و استاندارد سازي  *  فرهنگ لغت تخصصی آنالین

 *  براي آینده

 *  آرشیو
  

در عـین  تـرین و   جستجوي ساده و جستجوي پیشرفته از معمول
هـاي   هایی بود کـه در کلیـه کتابخانـه    ترین شاخص حال اساسی

رسانی وجود داشت و براي  دیجیتال به عنوان یک مرکز اطالع
کمک به کاربر در جهت یافتن هرچه سریعتر منابع مـورد نظـر   

هـاي    در ابتـداي صـفحه وب تعبیـه شـده بـود و کلیـه کتابخانـه       
ار بودند. این در حالیسـت  دیجیتال برتر بال استثنا از آن برخورد

هاي  که کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران شاخص
  را نداشت. مزبور

هاي اطالعاتی در زمره  اخبار دانشگاه، مجالت آنالین و پایگاه
هاي دیجیتـالی جامعـه    هایی بودند که در کلیه کتابخانه شاخص

از  هـا پرداختـه شـده بـود. منظـور      پژوهش مطالعه حاضر بـه آن 
اخبار دانشگاه در معرض دید قـرار دادن خبرهـایی مربـوط بـه     

باشد  هاي آتی دانشگاه براي تقویت کتابخانه دیجیتال می برنامه
و به طور کلی هر آنچـه کـاربر را از امکانـات آینـده کتابخانـه      

باشد. کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاه علـوم   سازد، می آگاه می
ه مجالت مرتبط بـا دانشـگاه را بـه    پزشکی تهران عالوه بر اینک
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ــی   ــترس دارد م ــی در دس ــورت الکترونیک ــالت   ص ــد مج توان
هاي اطالعاتی موجود استفاده  انگلیسی زبان نیز از طریق پایگاه

  کند.
هاي دیجیتـال برتـر دانشـگاهی در همـان صـفحه       کلیه کتابخانه

اصلی اقدام به تعبیه پیوندهاي مربـوط بـه خـط مشـی کتابخانـه      
هاي رایج و قوانین مربوط به اسـتفاده از منـابع    پرسشدیجیتال، 

انــد، امـا کتابخانـه دیجیتــال دانشـگاه علــوم     الکترونیـک کـرده  
پزشکی تهران از این حیث بی بهره بود. با ایـن وجـود بـه نظـر     

هاي  هاي خط مشی کتابخانه دیجیتال و پرسش رسد شاخص می
و خط  سازي کاربر در جهت سیاست رایج به ترتیب براي آگاه

مشی حال حاضر و آینده کتابخانـه و نیـز کمـک بـه کـاربر در      
هاي خـود از اهمیـت بـاالیی     جهت دریافت سریع پاسخ پرسش

  برخوردار است.
کتابخانـه دیجیتـال دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در ســاعات       
کاري کتابخانه فیزیکی اطالعات الزم را ارائه کرده بودنـد. در  

سـاعات کـاري   » ارتبـاط بـا مـا   «بـه  این راستا در پیونـد مربـوط   
( از شنبه تا چهارشنبه) اعالم شـده   15:30الی  7:45کارکنان از 

  بود.
رسانی در حوزه  ها و مراکز اطالع امکان پیوند به سایر کتابخانه 

توانـد بـه شـدت بـر      هایی است که می پزشکی از جمله شاخص
 محبوبیت کتابخانه دیجیتـال بیفزایـد. ایـن در حـالی اسـت کـه      
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران حتـی در جهـت   

اي زیرمجموعـه دانشـگاه نیـز     هـاي دانشـکده   پیوند به کتابخانـه 
ــات    ــن امکان ــود. در صــورتی کــه ای ــداده ب ــدامی صــورت ن اق

توانســت از ســردرگمی کــاربر بکاهــد و وي را در جهــت   مــی
  دسترسی هرچه سریعتر به منابع مورد نظر خود یاري نماید.

فهرست الفبـایی منـابع موجـود در کتابخانـه دیجیتـال در زمـره       
هایی است که عالوه بر کاربر پسندتر کردن کتابخانـه،   شاخص

جویی در وقت کاربر شود و کـاربر از طریـق آن    موجب صرفه
تواند از عناوین منابع موجود مطلع شود و با کلیک بـر روي   می

ه کند. اما علی رغـم  پیوند موجود، منبع مورد نظر خود را مطالع
سادگی این شاخص، کتابخانه دیجیتال دانشگاه علـوم پزشـکی   

هـاي اطالعـاتی    تهران این امکان را نداشت. هرچند که پایگـاه 

ها را  که این کتابخانه براي مدتی محدود مجوز دسترسی به آن
  اي داشتند. دارد به این شاخص توجه ویژه

زارهاي رایگان به شدت اي و نرم اف هرچند که منابع چند رسانه
رونـد،   اند اما دو شاخص جـدا بـه شـمار مـی     به یکدیگر وابسته

هـاي دیجیتـال برتـر بـراي      بدین صورت که در کلیـه کتابخانـه  
هـاي   اي در قالـب  اینکه کاربر بتوانـد از کلیـه منـابع چندرسـانه    

 Flashمختلف استفاده کند نرم افزارهایی همچون فلش پلیـر( 

player و اداب ریـدر ()Adobe reader    بـه صـورت رایگـان (
قابلیت دریافت داشـتند. امـا کتابخانـه دیجیتـال دانشـگاه علـوم       

هاي اطالعـاتی تحـت    پزشکی تهران علی رغم اینکه در پایگاه
هــاي مختلــف موجــود  اي بــا قالــب اختیـارش منــابع چندرســانه 

باشد، هیچگونه نرم افزاري در ایـن خصـوص بـراي کـاربر      می
  ست.بینی نکرده ا پیش

اطالع رسـانی جـاري و امکـان رزرو آنالیـن کـاربران را قـادر       
ساخت تـا بـدون اتـالف وقـت در زمـان مناسـب بـه محـل          می

کتابخانه مراجعه کنند و با اطمینان کامل از وجـود منبـع مـورد    
نظر در کتابخانه، آن را دریافت کنند و به امانت ببرنـد. ایـن در   

ه علوم پزشـکی تهـران   حالی است که کتابخانه دیجیتال دانشگا
  باشد.  بهره می از این امکان بی

دیکشـنري تخصصــی و چکیـده نویســی بـراي منــابع از جملــه    
هاي دیجیتـال از آن   هایی بود که هیچکدام از کتابخانه شاخص

  برخوردار نبودند.
ــان      ــاط می ــراري ارتب ــت برق ــازي جه ــتاندارد و استانداردس اس

یکپارچه میـان   هاي مختلف، امکان تورق و جستجوي مجموعه
هــاي   کـل مجموعــه کتابخانــه و نیــز ارتبــاط بــا ســایر کتابخانــه 

ــات در    ــال اطالعـ ــراي انتقـ ــه بـ ــارج از مجموعـ ــال خـ دیجیتـ
هاي دیجیتال برتر دانشگاهی به طور ویژه مورد توجـه   کتابخانه

ها با هدف گسترش خـدمات خـود،    قرار گرفته بود، چراکه آن
ــه ا  ــتانداردها از جملـــ ــر طبـــــق اســـ ــد بـــ ــتاندارد بایـــ ســـ

ــودز  Metadata Object Description)(MODS)مـ

Schema) 50/39و زد )Z39.50    ــاد ــا در ایج ــد ت ــل کنن ) عم
  هاي داخل و خارج دچار مشکل نشوند. ارتباط با مجموعه
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از جمله امکانات بسیار محبوب، سفارش دیجیتالی کردن کتب 
باشد که کاري بدیع به حسـاب   ها می مدنظر کاربران توسط آن

آید. در این موارد کاربران با معرفی کتاب مورد نظـر خـود    می
ــا   از جملــه عنــوان، نویســنده، ســال انتشــار و ناشــر امیدوارنــد ت

  ها را انجام دهد.  کتابخانه هرچه سریعتر درخواست آن
براي اینکه کاربران کتابخانه دیجیتـال دانشـگاه علـوم پزشـکی     

لکترونیـک را  تهران امکان اسـتفاده خـارج سـازمانی از منـابع ا    
تواننـد بـا ارسـال برخـی مـدارك بـه صـورت         داشته باشند مـی 

الکترونیکی و وارد ساختن اطالعات شخصی خـود در صـفحه   
مربوطه، پس از چند روز ایمیلی مشتمل بر نـام کـاربري و رمـز    

هـاي   ها امکـان اسـتفاده از پایگـاه    عبور دریافت کنند که به آن
خارج از محیط دانشگاه اطالعاتی و مجالت الکترونیک را در 

  دهد. می
هـاي برتـر دیجیتـال دانشـگاهی      پس از پایان بررسـی کتابخانـه  

و نیـز   2010هـاي دیجیتـال در سـال     مدنظر فدراسیون کتابخانـه 
کتابخانه دیجیتال دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران بـا اسـتفاده از      
ــد   ــانگین و درصــد مشــخص گردی آمــار توصــیفی همچــون می

 20شـگاه علـوم پزشـکی تهـران کمتـر از      کتابخانه دیجیتـال دان 
 است.  ها را در خود تدارك دیده ین شاخصادرصد 

 
  
  
 

سازي و نیـز فدراسـیون   سازي و نیـز فدراسـیون     هاي متولی امر استانداردهاي متولی امر استاندارد  بررسی سازمانبررسی سازمان
هاي دیجیتال نشـان داد اسـتاندارد مشـخص و خاصـی     هاي دیجیتال نشـان داد اسـتاندارد مشـخص و خاصـی       کتابخانهکتابخانه

ــه  ــراي کتابخان ــه ب ــراي کتابخان ــه      ب ــد ک ــدارد. هرچن ــود ن ــال وج ــاي دیجیت ــه    ه ــد ک ــدارد. هرچن ــود ن ــال وج ــاي دیجیت   ه
استانداردهایی در باب محیط دیجیتال موجـود بودنـد کـه تنهـا     استانداردهایی در باب محیط دیجیتال موجـود بودنـد کـه تنهـا     

هاي دیجیتال را تحت پوشـش قـرار   هاي دیجیتال را تحت پوشـش قـرار     بخشی از امکانات کتابخانهبخشی از امکانات کتابخانه
دادند. اما این بدین معنا نیست که هـر وبگـاهی بـا تعـدادي     دادند. اما این بدین معنا نیست که هـر وبگـاهی بـا تعـدادي       میمی

منابع الکترونیـک را بتـوان کتابخانـه دیجیتـال نامیـد چـرا کـه        منابع الکترونیـک را بتـوان کتابخانـه دیجیتـال نامیـد چـرا کـه        
ــازمان ــازمانس ــه د    س ــه کتابخان ــرتبط در زمین ــاي م ــه د  ه ــه کتابخان ــرتبط در زمین ــاي م ــه  ه ــال از جمل ــه  یجیت ــال از جمل یجیت

هاي دیجیتال هر ساله اقدام به معرفی برترین هاي دیجیتال هر ساله اقدام به معرفی برترین   فدراسیون کتابخانهفدراسیون کتابخانه
نماید کـه بـراین اسـاس، سـایر     نماید کـه بـراین اسـاس، سـایر       هاي دیجیتال جهان میهاي دیجیتال جهان می  کتابخانهکتابخانه
توانند به تشخیص یک کتابخانه دیجیتال مناسب توانند به تشخیص یک کتابخانه دیجیتال مناسب   ها میها می  کتابخانهکتابخانه

بپردازند و برمبناي امکانات آن، به طراحـی و توسـعه کتابخانـه    بپردازند و برمبناي امکانات آن، به طراحـی و توسـعه کتابخانـه    
  نظر خود بپردازند.نظر خود بپردازند.دیجیتال تحت دیجیتال تحت 

هاي این مطالعه نشان داد کتابخانه دیجیتال دانشـگاه علـوم   هاي این مطالعه نشان داد کتابخانه دیجیتال دانشـگاه علـوم     یافتهیافته
هاي یک کتابخانه هاي یک کتابخانه   درصد از شاخصدرصد از شاخص  2020پزشکی تهران کمتر از پزشکی تهران کمتر از 

دیجیتال استاندارد دانشگاهی را داراست. منصـفانه بایـد گفـت    دیجیتال استاندارد دانشگاهی را داراست. منصـفانه بایـد گفـت    
که متاسفانه نه تنها کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه علـوم پزشـکی      که متاسفانه نه تنها کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه علـوم پزشـکی      

ــران بلکــه بســیاري   ــران بلکــه بســیاري  ته هــا اقــدام بــه نامگــذاري    هــا اقــدام بــه نامگــذاري      از ســازماناز ســازمان  ته
اند کـه ایـن   اند کـه ایـن     هاي خود با عنوان کتابخانه دیجیتال کردههاي خود با عنوان کتابخانه دیجیتال کرده  کتابخانهکتابخانه

ــه    ــک کتابخان ــات ی ــاهی مســئوالن از امکان ــه   نشــان از عــدم آگ ــک کتابخان ــات ی ــاهی مســئوالن از امکان نشــان از عــدم آگ
ها بر این باورند کـه  ها بر این باورند کـه    رسد آنرسد آن  دیجیتال استاندارد است. به نظر میدیجیتال استاندارد است. به نظر می

هر وبگاهی که شامل تعدادي منبع الکترونیک در خـود باشـد،   هر وبگاهی که شامل تعدادي منبع الکترونیک در خـود باشـد،   
هـاي ایـن   هـاي ایـن     گیـرد، در حـالی کـه یافتـه    گیـرد، در حـالی کـه یافتـه      بخانه دیجیتال نام مـی بخانه دیجیتال نام مـی کتاکتا

مطالعه نشان داد که براي طراحی یک کتابخانـه دیجیتـال بایـد    مطالعه نشان داد که براي طراحی یک کتابخانـه دیجیتـال بایـد    
هاي حاضر جهانی صورت هاي حاضر جهانی صورت   هاي بیشتري براساس شاخصهاي بیشتري براساس شاخص  تالشتالش

گیرد. وضعیت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهـران  گیرد. وضعیت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهـران  
وقـت  وقـت    دهد مسـئولین ایـن کتابخانـه توجـه چنـدانی بـه      دهد مسـئولین ایـن کتابخانـه توجـه چنـدانی بـه        نشان مینشان می

کاربر نداشتند، شاهد ایـن مـدعی نیـز عـدم تـدارك امکانـاتی       کاربر نداشتند، شاهد ایـن مـدعی نیـز عـدم تـدارك امکانـاتی       
همچون جستجوي سـاده و پیشـرفته، فهرسـت الفبـایی منـابع و      همچون جستجوي سـاده و پیشـرفته، فهرسـت الفبـایی منـابع و      

ــزایی در     پرســشپرســش ــه س ــه هرکــدام ســهم ب ــج اســت ک ــاي رای ــزایی در   ه ــه س ــه هرکــدام ســهم ب ــج اســت ک ــاي رای ه
ــه منظــور دسترســی بــه پاســخ    صــرفهصــرفه ــه منظــور دسترســی بــه پاســخ  جــویی در وقــت کــاربر ب جــویی در وقــت کــاربر ب

دهـد کتابخانـه دیجیتـال    دهـد کتابخانـه دیجیتـال      سواالت خـود دارد. و ایـن نشـان مـی    سواالت خـود دارد. و ایـن نشـان مـی    
هـاي اطالعـاتی   هـاي اطالعـاتی     اه علوم پزشکی تهران به امکانات پایگاهاه علوم پزشکی تهران به امکانات پایگاهدانشگدانشگ

تحت اجاره خود متکی است که در حال حاضر و جود دارد و تحت اجاره خود متکی است که در حال حاضر و جود دارد و 
ــده و یــا حتــی آینــده ــده و یــا حتــی آینــدهشــاید در ســال آین ــا   شــاید در ســال آین ــه چنــدان دور ب ــه چنــدان دور بــا اي ن اي ن

کارشکنی پایگاه مربوطه به امکانات آن دسترسی نداشته باشد. کارشکنی پایگاه مربوطه به امکانات آن دسترسی نداشته باشد. 
م را انجـام  م را انجـام  لذا مسئولین مربوطه باید در این جهـت اقـدامات الز  لذا مسئولین مربوطه باید در این جهـت اقـدامات الز  

  دهند.دهند.
ــت» مجــاب« ــابع اطالعــاتی در   مجموعــه  اولوی ــواع من ســازي ان

کتابخانه دیجیتال را مربوط به منابع پژوهشی تولید شده توسـط  
دارد اکثریت جامعه مخاطب نسبت  داند و اظهار می دانشگاه می
هاي خاص و منابع منحصر بـه فـرد و    سازي مجموعه به دیجیتال

ــابع فیزیکــی  ــا  همزیســتی من ــال نظــر موافــق دارنــد و ب و دیجیت
درصـد بـه    20درصد بودجه بـه منـابع دیجیتـال و     80تخصیص 

 بحث و نتیجه گیري
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.در مطالعه حاضر نیز محقـق بـر   ]14[منابع فیزیکی موافق هستند
مرکــزي   دیجیتـال ســازي منــابع فیزیکــی موجــود در کتابخانــه 

دارد  بیان می» فتحیان«دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید دارد. 
هـاي دیجیتـال    هاي گوناگون در معماري کتابخانه لیتایجاد قاب

ــان       ــات می ــادل اطالع ــان تب ــتدالل، امک ــت اس ــژه قابلی ــه وی ب
هـاي اطالعـاتی، ارتقـاي     هاي دیجیتال و سـایر سـامانه   کتابخانه

سیستم پرسش و پاسخ و امکان مرور و جستجوي ساده و سریع 
هـاي   مدارك، برخی از کاربردهاي هستی شناسی در کتابخانـه 

هـاي یـک    دیجیتال هستند، لذا براي اینکه یک وبگـاه قابلیـت  
کتابخانـــه دیجیتـــال اســـتاندارد را داشـــته باشـــد، الزم اســـت 

. در ]8[کاربردهاي هستی شناسـی در آن تـدارك دیـده شـود     
هایی همچـون   اي نسبت به شاخص مطالعه حاضر نیز توجه ویژه

ت سیستم پرسش و پاسخ، جستجوهاي ساده و پیشرفته و فهرسـ 
ها تاثیر به  الفبایی منابع موجود به عمل آمد چرا که این شاخص

سزایی در صرفه جویی وقت کـاربر بـراي دسترسـی بـه پاسـخ      
ــاخص  ــن ش ــز ای ــان نی ــه  ســواالت وي دارد. فتحی ــا را از جمل ه

ــتی  ــاي هس ــی   کاربرده ــال م ــه دیجیت ــی در کتابخان ــد.  شناس دان
اي هـ   چهـارده شـاخص اصـلی در طراحـی کتابخانـه     » راوندي«

منـابع تمـام مـتن،    «دهد کـه عبارتنـد از    دیجیتالی را پیشنهاد می
کاربران ویژه، دسترسی مطمئن و پایدار، قالب منابع، جستجو و 

ســازي، نیــروي انســانی متخصــص، توســعه   بازیــابی، مجموعــه
ــا       زیرسـاخت  هـا و تجهیـزات، سـازماندهی، قابلیـت همکـاري ب

نار منابع دیجیتالی، ها، خدمات، منابع چاپی در ک دیگر کتابخانه
. ایـن  ]6[»استاندارد و استانداردسازي و رعایت مالکیت معنوي

بـا دیـدگاهی کلـی و فنـی و نـه از      » نمـازي «در حالی است که 
شاخص را ارائه داده اسـت از   8رسانی،  جنبه کتابداري واطالع

انتخـاب منـابع، قالـب منـابع، انتخـاب جامعـه کـاربران،        «جمله 
ها، توسعه  یت همکاري با دیگر کتابخانهگسترش مجموعه، قابل

ها، اسـتاندارد و استانداردسـازي، دسترسـی     و تجهیز زیرساخت
هـاي دیجیتـال برتـر     . با بررسـی کتابخانـه  ]15[»مطمئن و پایدار

و » راونــدي«هــاي اصــلی مــدنظر  مشــخص شــد کلیــه شــاخص
هاي مزبور مورد توجه قرار گرفتـه   در طراحی کتابخانه» نمازي«

هاي چک لیسـت   ها را به مولفه ژوهشگر این شاخصاست که پ

هاي بـه کـار رفتـه     اضافه کرد و سپس به مطابقت آن با شاخص
در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران پرداخـت.     

ــاوت ) ) Conclaves»(»(کانکــالوزکانکــالوز« ــی تف ــا بررس ــه  ب ــاي کتابخان ه
هـاي   دارد که افزودن محمـل  دیجیتال و کتابخانه سنتی بیان می

یجیتالی به مجموعـه سـنتی بـه سـادگی افـزودن منـابع جدیـد        د
(مانند نوارهاي صوتی و تصویري) به کتابخانـه سـنتی نخواهـد    
بود. اطالعات دیجیتالی ماهیتی منحصـر بـه فـرد دارنـد کـه بـا       
توجه به در نظر گرفتن همه شرایط موجود سـازمان و کتابخانـه   

طالعه حاضر . در م]1[خود باید نسبت به آن تصمیم گیري شود
نیز مشخص گردید به صرف قرار دادن چند منبع الکترونیکـی  

توان آن را کتابخانه دیجیتـال نامیـد در ایـن     در یک وبگاه نمی
هاي مرتبط مطالعـات بیشـتري    حالت مسئولین امر باید در زمینه

انجام دهند و نسبت به طراحی یک کتابخانه دیجیتـال کارآمـد   
بـه  » ژي«هـا همچـون پـژوهش     اقدام کننـد. در دیگـر پـژوهش   

بررسی یک جنبه از یک کتابخانه دیجیتال پرداخته شده است. 
در یک کتابخانه دیجیتـال را مـورد   » Help«وي اهمیت گزینه 

براي ایجاد یک » Help«دارد ویژگی  توجه قرار داده و بیان می
ــلی   ــب اص ــاملی مناس ــیط تع ــمار    مح ــه ش ــت ب ــرین موجودی ت

قابلیـت  «به بررسی » اسمیت«و » ينبو«. در پژوهش ]16[رود می
در یـک کتابخانـه دیجیتـال پرداختـه شـده اسـت. بـه        » جستجو

هاي جسـتجو   به ارزیابی قابلیت» نبوي«عنوان نمونه در پژوهش 
در چنـد کتابخانــه دیجیتــال داخلــی و خــارجی پرداختــه شــده  

هاي جستجو  به بررسی ویژگی» اسمیت«، یا پژوهش ]17[است
. در پـژوهش  ]18[دیجیتـالی پرداختـه اسـت   در یازده کتابخانه 

هـاي   هـاي کتابخانـه   اي ویژگـی  حاضر نیـز بـا بررسـی مشـاهده    
هاي معمول در یک کتابخانـه دانشـگاهی    دیجیتال برتر، فعالیت

هاي مرتبط، چک لیستی جهت مقایسه با کلیه  و مطالعه پژوهش
هاي کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه  ویژگی

  هاي مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت. و ویژگیشده 

هاي مختلف داخل و خارج نشان  با این شرایط بررسی پژوهش
دهد که اکثر مطالعات در باب ایجـاد سـیاهه وارسـی بـراي      می

اي یافت نشد که بـه   اند و مطالعه طراحی و ارزیابی تالش کرده
تـوان بـا    طور مستقیم با رویکرد پژوهش حاضـر باشـد. امـا مـی    
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هاي مطالعه حاضر و نیز سایر  توجه به نتایج بدست آمده از یافته
هـاي دیجیتـال    مطالعات در طراحی و سـپس ارزیـابی کتابخانـه   

هــاي دیجیتــالی مناســـب و    دانشــگاهی اســتفاده و کتابخانــه   
شـود بـا    استانداردي را طراحی کرد. در این راستا پیشـنهاد مـی  

ران، نسبت به مقایسه هاي دیجیتال در ای توجه به کثرت کتابخانه
هـاي دیجیتـال برتـر     هاي کتابخانه هاي مزبور با ویژگی کتابخانه

جهـانی اقــدام شــود تــا از ایــن طریـق مســئولین امــر نســبت بــه   
  هاي یک کتابخانه دیجیتال کارآمد آگاه شوند. ویژگی

  
  

بررسـی  بررسـی  ««این مقاله بخشـی از طـرح تحقیقـاتی تحـت عنـوان      این مقاله بخشـی از طـرح تحقیقـاتی تحـت عنـوان      
سایت فعلـی کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه علـوم      سایت فعلـی کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه علـوم        وجوه افتراقوجوه افتراق

» » پزشکی تهران با ساختار یـک کتابخانـه دیجیتـال اسـتاندارد    پزشکی تهران با ساختار یـک کتابخانـه دیجیتـال اسـتاندارد    
ــران در ســال    ــوم پزشــکی ته ــران در ســال   مصــوب دانشــگاه عل ــوم پزشــکی ته ــه   13911391مصــوب دانشــگاه عل ــه ب ب

باشـد کـه بـا حمایـت دانشـگاه      باشـد کـه بـا حمایـت دانشـگاه        مـی مـی   9191-0101-157157-1744217442کدکد
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی تهـران اجـرا شـده     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی تهـران اجـرا شـده     

  است. است. 
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  Yousefianzadeh O1,2/ Ghazi mirsaeed J3/ Moradi-Joo M4 
Abstract 
 
Introduction: Spite of many studies conducted on digital libraries, there are a few studies on the 
evaluation of this type of library. The present study was an attempt to determine similarities and 
differences between Tehran University of Medical Sciences Digital Library against the Structural 
Standards of an academic digital library. 
Methods: This was an observational study in which the data was collected by a check list 
developed by the researcher. The check list was constructed by evaluating the best digital libraries 
in 2010 from Digital Library Federation point of view, facilities in an academic libraries and a 
literature review. Then, TUMS Digital Library was compared with all components in the check list 
to determine the similarities and differences. Finally, descriptive statistics (average and 
percentage) were presented using SPSS software. 
Results: The study showed that TUMS Digital Library just met 22.3 percent (8 components) of 
the standards including university news, electronic journal, staff name, Email, telephone number, 
databases, physical library work time, address and membership in the library. 
Conclusion: It seems that the reason for calling this library a Digital Library is just based on 
possessing several electronic resources and TUMS digital library does not conform with a standard 
digital library. However, besides having features of a traditional library, a digital library should 
have special characteristics which will be discussed in this study.  
Keywords: Central Library, Digital Library, Digital Library Federation, Evaluation, Tehran 
University of Medical Science 
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