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ABSTRACT

Article type:

Objective: In order to optimal utilization of personalized services, it is necessary to
identify status of personalized service in digital academic libraries in Iran.
Reviewing the status of digital academic libraries shows which components and
indicators of personalization need to be planned and developed.
Methodology: This study has been done by descriptive survey method. 70 digital
academic libraries were surveyed. The collection tool was researcher-made
checklist. The checklist was prepared based on a systematic review of related
studies. Statistical techniques including frequency distribution and frequency
percentage were used to analyze the data.
Findings: indicated that there are 47 percent of content personalization indicators;
47.1 percent of interactive personalization indicators; 8.1 percent of collaborative
personalization indicators; 17 percent of personalization in information retrieval
indicators; and 23.4 percent of user profile indicators in the surveyed libraries. In
general, the status of service personalization in digital academic libraries is poor and
personalized services in digital academic libraries in Iran has a customization and
user-centered approach. Universities need to improve their performance on the move
to digital libraries and the use of personalized services. Providing services with a
system-based approach in libraries should be reviewed and given more attention.
Originality: This study has for the first time reviewed the status of personalized
services in digital academic libraries in Iran. In addition, by preparing a checklist
based on a systematic review of studies, it has tried to obtain a comprehensive view
of the status of personalized services in digital academic libraries in Iran.
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چکیده

هدف :جهت بهرهگیری مطلوب از خدمات شخصیسازی نیاز است وضعیت فعلی این خدمات در کتابخانههای دانشگاهی
نوع مقاله :مقاله پژوهشی
دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد که کدام از مؤلفهها و شاخصهای شخصیسازی نیازمند برنامه ریزی
و توسعه است.
روش پژوهش :این پژوهش به روش پیمایش توصیفی انجام شده است .جامعه آماری آن شامل  70کتابخانه دانشگاهی
تاریخ دریافت1400/10/20 :
تاریخ بازنگری 1400/11/25 :دیجیتال است .جهت گردآوری دادهها از سیاهه وارسی استفاده گردید که سیاهه وارسی براساس مرور نظاممند متون
مرتبط تهیه گردیده است و برای تحلیل دادهها از فنون آماری شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید.
تاریخ پذیرش1400/11/28 :
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که  47درصد شاخصهای شخصیسازی محتوا؛  47/1درصد از شاخصهای
تاریخ انتشار1401/1/25 :
شخصیسازی تعاملی؛  8/1درصد شاخصهای شخصیسازی مشارکتی؛  17درصد از شاخصهای شخصیسازی بازیابی
اطالعات؛ و  23/4درصد شاخصهای پروفایل کاربر در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال مورد بررسی وجود دارد .به طور
کلی ،وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در سطح ضعیفی قرار دارد و آنچه که برای
کلیدواژهها:
شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ارائه شده است اکثریت به صورت سفارشسازی /کاربرمحور
شخصیسازی خدمات ،کتابخانه
است .بنابراین الزم است کتابخانه های دانشگاهی در حرکت به سوی کتابخانههای دیجیتال و استفاده از شخصیسازی
دانشگاهی دیجیتال ،پروفایل کاربر،
خدمات عملکرد خود را بهبود دهند و ارائه این خدمات به صورت سیستم محور در کتابخانه ها مورد بازنگری و توجه
انواع شخصیسازی
بیشتری قرار گیرد.
اصالت اثر :این پژوهش برای نخستینبار به بررسی وضعیت خدمات شخصیسازی در کتابخانه های دانشگاهی دیجیتال
پرداخته است .افزون بر این ،با تهیه سیاهه وارسی مبتنی بر مرور نظاممند متون مرتبط سعی کرده است تا دید جامع
نسبت وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانه های دانشگاهی دیجیتال ایران حاصل گردد.
استناد :خویدکی ،سمانه؛ رضایی شریفآبادی ،سعید و غائبی ،امیر ( .)1400وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران .تحقیقات کتابداری
و اطالعرسانی دانشگاهی.21-42 ،)1( 56 ،
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مقدمه

از کتابخانههای دانشگاهی به عنوان قلب مجموعه آموزشی (قاضی میرسعید و دیگران 1394 ،و راستکار ،)1390 ،مرکز پیشرفت و
توسعه پژوهش و تولید دانش (نجفقلینژاد و حسن زاده ،)1388 ،و مراکز تامین و اشاعه اطالعات تخصصی (غفاری و کرانی،
 )1390یاد میشود .بنابراین کتابخانهها نقش مهمی در آموزش و حمایت از پژوهشهای علمی در دانشگاه دارند .با افزایش
بهرهگیری کتابخانههای دانشگاهی از منابع اطالعاتی الکترونیکی و ایجاد کتابخانههای دیجیتال ،نیاز است که کتابخانه های
دیجیتال از حالت منفعل و سازگاری اندک با کاربران خود به سمت فعالتر شدن و شخصیسازی در ارائه و تطبیق اطالعات با
کاربران فردی حرکت کنند (آوانچینی ،کاندال و استراسیا .)2007 ،1شخصیسازی با عبارتهایی همچون خدمات کاربرمحور
(پومرانتز ،)2008 ،2خدمات فردی (هو ،هو و یان ،)2014 ،3کتابخانه شخصی (نوروزی و بیات ،)1389 ،کتابخانه من (امینی
سرتشنیزی )1393 ،و خدمات شخصیسازی شده (پریدا2004 ،4؛ ژو2005 ،5؛ کیران و دیلجیت )2012 ،6در معرفی انواع خدمات
برای کتابخانههای دیجیتال مطرح شده و از جمله موارد هوشمندسازی خدمات در کتابخانههاست (دیلمقانی ،نقشینه و معینی،
 .)1389شخصیسازی خدمات ،نه تنها قادر به پاسخگویی به نیازهای شخصی کاربر کتابخانه در جهت ارتقای کیفیت خدمات آنها
است بلکه در ارتقاء و بهبود شهرت کتابخانه نیز نقش بسزایی دارد (زو و رن )2012 ،7و تغییر جهت به سوی شخصیسازی خدمات
در کتابخانهها به افزایش رضایت کاربران از خدمات اطالعاتی کتابخانه منتهی میشود (لن و پینگ .)2009 ،8بدین صورت که ،با
ارائه شخصیسازی در کتابخانههای دیجیتال حداقل سه قانون رانگاناتان شامل هر خوانندهای کتابش ،هر کتابی خوانندهاش و
صرفهجویی در وقت خواننده تحقق مییابد (بیان.)2012 ،
پژوهشگران شخصیسازی را در زمینههای  /ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار دادهاند .کاربرمحور (سفارشسازی) و سیستممحور
(شخصیسازی) دو روش و رویکردی است که میتوان خدمات را ایجاد و مطابق با نیازهای کاربران ارائه داد .در محیط
سفارشسازی شده ،منوهایی در اختیار کاربران قرار داده میشود تا با استفاده از آنها عملکردهای ارائه شده توسط محیط را فعال
یا غیرفعال کنند (هسیه و چن .)2016 ،9در سطح بعدی ارائه خدمات شخصیسازی به صورت سیستممحور است که مبتنی بر
سیستمهای پیشنهاددهنده است و مطابقت خودکار برای کاربران فراهم میشود (فریاس-مارتینز ،چن و لیو .)2009 ،10البته عدهایی
از پژوهشگران تاکید دارند که باید هر دو این روشها توام با یکدیگر استفاده شود و در واقع شخصیسازی و سفارشیسازی مکمل
یکدیگر هستند (هوانگ و لین .)2005 ،11انواع شخصیسازی خدمات در کتابخانهها شامل مؤلفههای شخصیسازی محتوا (جین
و پادهی 2006 ،12و فریاس-مارتینز و دیگران ،)2006 ،شخصیسازی تعاملی (فریاس-مارتینز و دیگران2006 ،؛ لن و پینگ،
 ،2009حالج 13و همکارانش ،)2019 ،شخصیسازی مشارکتی (رندا و استراسیا2005 ،14؛ مایکل نولین )2013 ،15و شخصیسازی
بازیابی اطالعاتی (فریاس مارتینز و دیگران2006 ،؛ لی و شیائو2013 ،16؛ ژانگ و وانگ )2014 ،17است .مسئله کلیدی دیگر در
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توسعه برنامههای شخصیسازی ایجاد پروفایلهای دقیق و جامع از مشتریان براساس اطالعات جمعآوری شده است (ادماویسیز
و توژیلین .)2005 ،1انواع اطالعات شامل اطالعات کاربر (کوبسا2001 ،2؛ زو ،)2017 ،3اطالعات زمینهای کاربر (اسمتون و کاالن،4
2005؛ گائو و لیو و وو )2010 ،5و دادههای کاربردی (کوبسا2001 ،؛ آراپی 6و دیگران2016 ،؛ زو )2017 ،است؛ نمایش و ارائه
مدلسازی کاربر؛ روزآمدی پروفایل کاربر (گاوچ 7و دیگران ،2007 ،ویسنته لوپز 8و دیگران)2016 ،؛ میانکنشپذیری مدلسازی کاربر
(نیکا 9و دیگران)2010 ،؛ کیفیت دادهها موجود در پروفایل (بوزغوب و کوستادینوف)2007 ،10؛ حریمخصوصی و امنیت (بیان،11
)2012؛ و مدیریت پروفایل کاربر (جانمحمدی )1397 ،از مؤلفههای اصلی پروفایل کاربر /عناصر شخصیسازی است.
با توجه به اهمیت ،نقش و روند توسعه این خدمات در کتابخانهها و وجود مؤلفههای متعدد مرتبط با آن ،جهت بهرهگیری
مطلوب نیاز است وضعیت فعلی شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال مشخص گردد .در واقع الزمه توسعه
این خدمات در کتابخانه بررسی وضعیت فعلی آن است .بنابراین ،مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان بهرهگیری
کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال از شخصیسازی خدمات است و از آنجا که مؤلفههای متعددی در ارتباط با شخصیسازی خدمات
مطرح است .در نتیجه ،بررسی وضعیت فعلی مشخص مینماید که کدام مؤلفه یا مؤلفههای شخصیسازی نیازمند برنامهریزی و
توسعه است.
ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

اهمیت روزافزون به کارگیری شخصیسازی درکتابخانه ها منجر به پژوهشهایی در این زمینه شده است .در ادامه سعی برآن
است که به شماری از پژوهشهای مرتبط به ترتیب تقدم و تاخر در داخل و خارج از کشور اشاره گردد.
 .1مطالعات داخلی

دهقانی ( )1389پایاننامه کارشناسی ارشد خود را با هدف شناسایی عوامل زمینهای تاثیرگذار در سیستمهای پیشنهاددهنده در
کتابخانه دیجیتال انجام داده است .روش پژوهش ،کیفی و با رویکرد گراند تئوری است و جامعه مورد مطالعه را متخصصان
اطالعرسانی ،و دانشجویان و اساتید تشکیل دادهاند .نتایج پژوهش نشان داد که زمینههای تاثیرگذار شامل ویژگیهای کاربر،
ویژگیهای روحی روانی ،ویژگیهای اجتماعی -شغلی ،انتظارات و ذهنیات ،سواد موضوعی ،سواد فناوری اطالعات ،سواد زبانی،
سواد کلیدواژهای ،مهارت تشخیص ربط ،سواد تحقیقی ،هدف و فعالیت کاربر هستند .در این پژوهش رویکرد سیستم محور و در
ارتباط با پروفایل کاربر ،عوامل زمینهای مورد توجه قرار گرفته است.
کریمپور آذر ( )1390در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به ارائه مدلی برای شخصیسازی نتایج جستجو در کتابخانههای
دیجیتال با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی پرداخت .روش تحقیق کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری آن را
کتابخانه دانشگاه کورنل ،ویرجینیا ،کارولینای شمالی و لسآنجلس کالیفرنیا تشکیل میدهد .نتایج این پژوهش نشان داد که
تکنولوژی در این حوزه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد .قسمت وسیعی از شخصیسازیها در کتابخانهها از نوع کاربر -راهنما
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هستند و نه اتوماتیک و البته هنوز در سطح پایهای قرار دارند .این پژوهش نیز به رویکرد سیستم محور از طریق تکنیکهای
دادهکاوی پرداخته و مدلی در زمینه نتایج جستجو پیشنهاد شده است .
کوچکی ( )1392پایاننامه کارشناسی ارشد را با هدف تعیین وضعیت پُرتالهای کتابخانه دانشگاههای دولتی ایران مورد بررسی
قرار داده است .روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است و جامعه آماری پژوهش را  57پُرتال کتابخانهای دانشگاههای دولتی
ایران تشکیل میدهد .یافتهها نشان داد که پُرتالهای کتابخانهای دانشگاههای دولتی ایرانی در حوزههای مورد بررسی از جمله
شخصیسازی در وضعیت خوبی قرار داشتهاند .در این پژوهش  17مؤلفه برای شخصیسازی در نظر گرفته شده است .که مؤلفهها
به انواع شخصیسازی که به صورت سفارشسازی (کاربرمحور) میباشند ،اشاره دارند.
کمالی ( )1394پایاننامه کارشناسی ارشد خود را با هدف سنجش وبگاههای کتابخانههای دانشگاهی از جهت رعایت اصول و
مؤلفههای فناوری ترغیبی انجام داده است .روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است و جامعه پژوهش شامل ده وبگاه کتابخانه مرکزی
دانشگاههای برتر جامع و صنعتی است 8 .معیار فناوری ترغیبی از جمله شخصیسازی با مصداق آنها مورد بررسی قرار گرفتند و
به معیار تعهد و شخصیسازی در وبگاه کتابخانههای دانشگاهی کمترین توجه شده است .در پژوهش مذکور برای معیار
شخصیسازی ده مصداق در نظر گرفته شده است که این مصداقهای شخصیسازی به تعدادی از شاخصهای انواع شخصیسازی
اشاره دارد.
میری ،سالمی و مرجانی ( )1395پژوهش را با هدف امکانسنجی شخصیسازی خدمات در کتابخانههای عمومی شهر مشهد
انجام دادهاند .روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی تحلیلی است و جامع آماری آن را کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی
مشهد تشکیل داده است .یافتههای پژوهش نشان داد که خدمات تحویل مدرک باالترین اولویت شخصیسازی خدمات و خدمات
چکیدهنویسی پایینترین اولویت از نظر کتابداران است .در این پژوهش به تعدادی از شاخصهای انواع شخصیسازی و روشهای
شخصیسازی خدمات در کتابخانه ها توجه شده است.
شهرکی ثانوی ( )1395در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به شناسایی ابزارها ،قابلیتها و امکانات وب 2در فهرستهای
کتابخانهای و بررسی فهرست کتابخانهای فارسی پرداخته است .روش پژوهش توصیفی پیمایشی است که جامعه آماری آن را
فهرست کتابخانه داخلی تشکیل داده است .نتایج نشان داد که فهرستهای کتابخانهای فارسی از نظر به کارگیری قابلیتهای
وب 2وضعیت نسبتأ ضعیفی دارد و بین فهرست مبتنی بر وب  2و وضعیت فعلی فاصله زیادی وجود دارد .پرونده کاربر از جمله
مقولههای اصلی در این پژوهش است که برای آن  21قابلیت در نظر گرفته شده است .پژوهش مذکور عناصر شخصیسازی
(پرونده کاربر) و تعدادی از شاخصهای انواع شخصیسازی را مورد توجه قرار داده است .این پژوهش صرفاً فهرستها را از دید به
کارگیری فناوری وب 2مورد بررسی قرار داده است.
ناصری ،نوروزی ،و ناخدا ( )1395پژوهشی را با هدف بررسی و شناسایی وضعیت رابط کاربری کتابخانههای دیجیتالی از نظر
قابلیتها و ویژگیهای مبتنی بر نشانهگذاری اجتماعی انجام دادهاند .روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی و به روش پیمایشی
بوده و جامعه پژوهش آن کتابخانههای دیجیتالی خارج از کشور بوده است .یافتههای بررسی نشان داده است که طراحان رابط
کاربر کتابخانههای دیجیتال برتر دنیا به ویژگیها و قابلیتهای وب 2چندان توجه نداشتهاند و از نشانهگذاری اجتماعی آنطور که
باید و شاید استفاده نکردهاند .در پژوهش مذکور نیز در بین مؤلفههایی که برای بررسی وضعیت رابط کاربری کتابخانههای دیجیتال
دنیا در نظر گرفته شده است به مباحث شخصیسازی خدمات پرداخته است.
از آنجا که فناوری وب ،2تمرکز بر کاربر دارند در مباحث شخصیسازی خدمات کتابخانه نیز به قابلیتها و به کارگیری وب2
در شخصیسازی خدمات کتابخانه توجه ویژهای شده است .در پژوهش مذکور نیز مؤلفههایی که برای بررسی وضعیت رابط کاربری
کتابخانههای دیجیتال دنیا در نظر گرفته شده است به مباحث شخصیسازی خدمات پرداخته است .بنابراین پژوهش مذکور مرتبط
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با انواع شخصیسازی است که صرفاً کتابخانههای دیجیتال از جهت به کارگیری نشانهگذاری اجتماعی مورد بررسی قرار داده
است.
جانمحمدی ( )1397پایاننامه کارشناسی ارشد خود را با هدف تبیین وضعیت نظامهای توصیهگر و قابلیتهای شخصیسازی
خدمات در نرمافزارهای کتابخانههای دیجیتالی ایران انجام داده است .روش پژوهش تحلیلی سیستمی است و جامعه پژوهش را
نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال تشکیل دادهاند .نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت قابلیتهای شخصیسازی و نظامهای توصیهگر
در نرمافزارهای مورد مطالعه در سطح زیر متوسط قرار دارند .در این پژوهش برای نظامهای توصیهگر  18قابلیت و برای خدمات
شخصیسازی  56قابلیت از جمله پروفایل ،مدیریت محتوا ،قابلیتها و خدمات هر پروفایل کاربری ،ایجاد محیطهای بحث و
گفتگو ،امکان تماس با مدیر سیستم و سایر موارد در نظر گرفته شده است .این پژوهش در جهت شخصیسازی خدمات در نرمافزار
کتابخانهها انجام گرفته شده است.
غفاریان و همکارانش ( )1399پژوهشی را با هدف ارائه مدلی کاربردی از سامانه توصیهگر در حوزه خدمات شخصیسازی
کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی انجام دادند .روش پژوهش کاربردی است و جامعه آماری آن متشکل از  960نفر کاربر
نرمافزار کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی است .نتایج این پژوهش نشان داد که اگر کاربری در زمان جستجو موضوعاتی
همچون علم اصول ،اجتهاد ،سنت و ...را انتخاب نماید ،به دلیل سابقه جستجوهای پر تکرار کاربران پیشین با همین موضوعات ،از
سوی سامانه توصیهگر ،آنگاه عناوین مرتبطی با موضوع اصول فقه پیشنهاد خواهد شد .در این پژوهش شیوه انجام شخصیسازی
و آن هم به صورت سیستم محور توجه شده است.
رضاییفرد ،حاجی زینالعابدینی و اصنافی ( )1400به پژوهشی با هدف ارائه مدل برای نظامهای پیشنهادگر منابع اطالعاتی
در نرمافزارهای کتابخانهای ایران پرداختند .در این پژوهش برای بررسی وضعیت نرمافزارهای کتابخانهای از نظر پیشنهاد ،از روش
پیمایشی و برای ارائه الگوی پیشنهادگر از روش طراحی سیستم بهره گرفته شده است .یافتههای پژوهش نشان داد نظام پیشنهادگر
در نرمافزار کتابخانهای ایران در حال حاضر وجود ندارد اما شرکتهای نرمافزاری در جدیدترین نسخههای نرمافزار خود قابلیتهایی
را در این راستا به نرمافزارهای خود افزودهاند .در هیچ یک از شرکتهای مورد مصاحبه ،توجهی به بهرهگیری از این فناوری در
صنعت کتابخانه نشده و میزان آشنایی بیشتر شرکتها در حد متوسط بود .مدیران و متخصصان شرکتهای نرمافزاری برای اضافه
کردن سیستم توصیهگر به قابلیتهای نرمافزار کتابخانه مطالعه و بررسی جدی نداشتهاند و از کاربردها و مزیتهای آن به طور
کامل آگاهی نداشتند .در این پژوهش شیوه انجام شخصیسازی و آن هم به صورت سیستم محور توجه شده است.
 .2مطالعات خارجی

آوانچینی ،کاندال و استراسیا ( )2007به پژوهشی با هدف ارائه محیط شخصیسازی شده که دارای ویژگی همکاری و مشارکت
بین کاربران باشد ،پرداختند .آنها با توصیف ویژگیهای سیستم  CYCLADESبیان میکنند که کاربران میتوانند در این سیستم،
اطالعات را جستجو کنند ،فضای اطالعاتی را سازماندهی کنند ،با سایر کاربران عالیق خود را به اشتراک بگذارند و پیشنهادهایی
را نیز دریافت کنند .نوع مطالعه آزمایشی است و نتایج نشاندهنده این بود که سیستم  CYCLADESنه تنها پیشنهادهایی را برای
رکوردها بلکه با استفاده از محیط مشارکتی ،پیشنهادهایی به جوامع ،مجموعهها و کاربران نیز ارائه میدهد .در این پژوهش رویکرد
شخصیسازی و از بین انواع شخصیسازی ،شخصیسازی مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است.
فریاس مارتینز ،چن و لیو ( )2009به پژوهشی با هدف بررسی چگونگی واکنش کاربران کتابخانه دیجیتال به شخصیسازی
قابل انطباق (کاربرمحور) و سازگار (سیستم محور) پرداختند .نوع مطالعه آزمایشی و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل
تجزیه و تحلیل سبکشناختی برای اندازهگیری سبکهای شناختی شرکتکنندگان ،کتابخانه دیجیتال شخصیسازی شده و
مجموعهای از پرسشنامهها جهت دریافت درک کاربران است .در این پژوهش توسعه کتابخانه دیجیتال شخصی براساس فهرست
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کتابخانه برونل 1بود .نتایج پژوهش نشان داد که کاربران نه تنها در نسخه سازگار عملکرد بهتری داشتهاند بلکه نسخه سازگار را
نیز بهتر درک کردند .افزون بر این ،سبکهای شناختی بر روی پاسخ کاربران به شخصیسازی قابل انطباق و سازگار تاثیرات خوبی
داشت .در این پژوهش نظرکاربران در مورد شخصیسازی کاربرمحور و سیستمی و همچنین در ارتباط با مدلسازی کاربر ،سبکهای
شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.
بیان ( )2012پایاننامه کارشناسی ارشد خود را با هدف تجزیه و تحلیل اپک کتابخانهها با ابزارهای پیشنهاددهنده و فضاهای
اطالعات شخصی مانند مای لیبرری 2و چگونگی شخصیسازی در زمینه کتابخانههای دانشگاهی با تمرکز بر روی دادههای
کاربردی کتابخانه انجام داد .روش پژوهش کیفی و مطالعه موردی اکتشافی است و جامعه پژوهش متشکل از اپک کتابخانه
دانشگاه هادرزفیلد ،3سیستم پیشنهادی بیب تیپ ،4هستیشناسی شخصی پیشنهاددهنده 5دانشگاه ملی چونگ هسینگ تایوان،
پیشنهاددهنده بی ایکس 6و مای لیبرری است .نتایج نشان داد که شخصیسازی در کتابخانههای دانشگاهی قابل تحقق است اما
باید موضوعات مربوط به جمعآوری و پردازش دادههای کاربر ،مدیریت عالیق کاربر ،حفظ حریم شخصی کاربر ،قوانین حفظ حریم
خصوصی کتابخانه و سایر موارد مهم در این زمینه مورد توجه قرار گیرند .در این پژوهش رویکرد شخصیسازی؛ در مورد پروفایل
و مدلسازی کاربر به عالیق کاربر ،حریم خصوصی و زمینه کاربر ،و انواع شخصیسازی شامل ایمیل ،آر.اس.اس 7.و خدمات
پیشنهاددهنده و سایر موارد اشاره شده است.
پوتی ،پاور و سینا  )2013(8در پژوهشی با توجه به رتبهبندی مجدد نتایج جستجو براساس عالقه کاربر به ارائه موتورجستجوی
پیشرفته برای جستجوی دادههای مورد عالقه کاربر کتابخانه دیجیتال پرداختند .مطالعه از نوع آزمایشی است و کار پیشنهادی
برای یادگیری پروفایل کاربر از هستیشناسی استفاده کرده است .از آنجا که دی موز 9به صورت دستی ایجاد شده است و دارای
روابط و شرح دقیق مفاهیم است به عنوان هستیشناسی استفاده گردید .یافتهها نشان داد که صفحات مرتبط کتابخانه دیجیتال
سریعتر از موتورهای جستجوی عادی پیدا میشوند و عملکرد سیستم بهبود یافته است .در پژوهش مذکور در بحث بازیابی اطالعات
به نتایج جستجو و رتبهبندی اشاره داشته است که قصد دارد آن را از طریق عناصر شخصیسازی و مؤلفههای پروفایل کاربر و
هستیشناسی بهبود ببخشد.
چاکرابارتی و روی )2016( 10پژوهشی را با هدف طراحی و توسعه یک مدل همسانسازی هستیشناسی انجام دادند .این مقاله
رویکرد همسانسازی زمینه آگاه ،که نیاز کمی به مداخله انسانی دارد و میتواند چندین هستیشناسی را برای ایجاد عالقه کاربر
به صورت پویا ترسیم کند ،ارائه کرده است .مطالعه از نوع آزمایشی است و دادههای آزمایش از کتابخانههای دیجیتال دانشگاههای
مرکزی شمال شرقی هند برای اهداف مطالعه جمعآوری شده است .نتایج تجربی نشان داد زمانی که پروفایل کاربر و
هستیشناسیهای الگو ناوبری 11با هستیشناسی کتابخانه دیجیتال همسان شود ،نتایج جستجو بهبود چشمگیری پیدا میکند .در
این پژوهش ،محققان بر روی پروفایل ومدلسازی کاربر و هستیشناسی کار کردهاند.

1

)Brunel Library Catalogue (BLC
My library
3 The OPAC of Huddersfield University Library
4 BibTip Recommender system
)5 Personal Ontology Recommender (PORE
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7
8

Potey, Pawar & Sinha
9 Dmoz open directory project
10 Chakrabarty &Roy
11 Navigational Pattern Ontologies
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حالج و همکارانش ( )2019به پژوهشی با هدف بررسی تمایل کاربران و کتابداران برای شخصیسازی خدمات در کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی پرداختند .روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری آن را کاربران و کتابداران کتابخانهها و مراکز
اطالع رسانی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تشکیل داده است .یافتهها نشان داد که تمایل و آگاهی کتابداران و کاربران تقریب ًا
در همه ابعاد شخصیسازی ،به جز شخصیسازی پیوسته باالتر از سطح متوسط قرار داشته است .با توجه به تمایل کاربران ،احترام
و تکریم بیشترین اولویت و ارائه خدمات مرجع پیوسته کمترین اولویت را دارا بوده است .با توجه به مسئله آگاهی ،بیشترین اولویت
راهنمایی و معرفی کتاب و کمترین آن خدمات تحویل مدرک است .با توجه به تمایل کتابداران ،ارتباطات موثر باالترین اولویت در
حالی که خدمت اطالعات جاری کمترین اولویت را داراست و با توجه به مسئله آگاهی ،بیشترین اولویت هدایت و ارائه کتاب و
کمترین خدمات اطالعات جاری است .در این پژوهش دیدگاه کتابداران و کاربران در مورد خدمات شخصیسازی مورد بررسی و
انواع شخصیسازی مورد توجه قرار گرفته است.
تین 1و همکارانش ( )2019پژوهشی را با هدف طراحی سیستم پیشنهاددهنده شخصی برای کتابخانههای دانشکدهای مبتنی
بر الگوریتم پیشنهاددهنده ترکیبی انجام دادند .مطالعه از نوع آزمایشی است و در این پژوهش آزمایشهای مقایسهای با استفاده از
الگوریتم ترکیبی بر روی مجموعههای داده کتابخانه دانشگاه صنعتی مغولستان شامل  43153اطالعات کاربر 70000 ،کتاب و
 200593رکورد امانت کتاب انجام گرفت و نتایج نشان داد که روشهای ترکیبی میتوانند پیشنهادهایی دقیقتری نسبت به
رویکردهای دیگر ارائه دهند .در این پژوهش به رویکرد شخصیسازی سیستم محور توجه شده است.
با توجه به آنچه که از مرور پیشینهها بر میآید ،در مورد وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال
ایران تاکنون پژوهشی انجام نشده است .بطوریکه در پژوهش کوچکی ( ،)1392کمالی ( )1394به طور کلی وضعیت وبگاه و پُرتال
کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته و شخصیسازی یکی از معیارهای سنجش است .این در حالی است که ،در پژوهش حاضر به
طور اختصاصی مؤلفهها و شاخصهای شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی ایران مورد بررسی قرار گرفتهاند .از جمله
پژوهشهایی که به بررسی وضعیت شخصیسازی پرداخته است ،پژوهش جان محمدی ( )1397است که این پژوهش وضعیت و
سطح نرمافزارهای کتابخانهای را مورد سنجش قرار داده است .از دیگر وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهشها این است که
سیاهه وارسی پژوهش حاضر انواع شخصیسازی و پروفایل کاربر را مدنظر قرار داده است و در بین شاخصهای مطرح شده،
رویکرد سیستم محور و کاربرمحور بودن شخصیسازی به عبارتی نحوه انجام شخصیسازی توجه شده است .اغلب پژوهشهای
انجام شده به تعدادی از مؤلفهها و شاخصهای شخصیسازی پرداختهاند .درحالی که سیاهه وارسی پژوهش حاضر براساس مرور
نظاممند متون مرتبط تهیه گردیده است تا دید جامع نسبت وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال
ایران حاصل گردد.
روششناسی پژوهش

روی کرد پژوهش حاضر کمی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است .جهت گردآوری دادهها از سیاهه وارسی محقق ساخته
استفاده شد .سیاهه وارسی دارای شاخصهای انواع شخصیسازی خدمات و پروفایل و مدلسازی کاربر است که از مرور نظاممند
منابع مرتبط با موضوع پژوهش 2به دست آمده است .ساختار سیاهه وارسی عبارت بود از:
 اطالعات کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال انواع خدمات شخصیسازی در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال (دارای  111شاخص) وTian

 2این پژوهش بخشی از رساله دکتری با عنوان «ارائه چهارچوب برای شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال» است که در مقاالت دیگر این
پژوهش از جمله در ارتباط با پروفایل کاربر (خویدکی ،رضایی شریفآبادی و غائبی )1400 ،نتایج مرور نظاممند به تفصیل آورده شده است.
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 پروفایل و مدلسازی کاربر (دارای  67شاخص). سیاهه وارسی براساس مقیاس اسمی بلی (وجود دارد) و خیر (وجود ندارد) تنظیم گردیده بود.جامعه آماری در این پژوهش ،کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال کشور (وزارت علوم ،وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد) تحت یک
نرمافزار مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،است .برای شناسایی و تهیه فهرست کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال کشور به وبگاه
وزارت علوم ،وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد مراجعه شد .در وبگاههای مذکور فهرست و آدرس وبگاه دانشگاهها منتشر شده است.
به طوریکه دانشگاههای دولتی (زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) شامل  279دانشگاه ،دانشگاههای دولتی (زیر نظر وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) شامل  68دانشگاه و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شامل  369دانشگاه است.
از آن جهت که در این پژوهش تعریف کتابخانه دیجیتال شامل کتابخانهای است که دارای محتوای دیجیتال و مبتنی بر
نرمافزارهای کتابخانهای باشد ،به وبگاه تمامی دانشگاهها مراجعه و کتابخانههای مرکزی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند.
جهت پی بردن به اینکه کتابخانهها دارای محتوای دیجیتال هستند ،در این کتابخانهها با کلیدواژههای مختلف به جستجو پرداخته
شد و در کتابخانههایی که دیجیتال بودن آن قابل تشخیص نبود با آن کتابخانهها تماس گرفته شد .با در نظر داشتن آنچه مطرح
شد ،در این مرحله از شیوه نمونهگیری استفاده نشد و تمامی کتابخانههای مرکزی دانشگاهها که با تعریف کتابخانه دیجیتال منطبق
بودن به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت  92کتابخانه دانشگاهی دیجیتال شناسایی شدند .از  92کتابخانه
دانشگاهی دیجیتال 17 ،کتابخانه به ارائه خدمات شخصیسازی خدمات نمیپرداختند بنابراین  75کتابخانه جهت ارسال سیاهه
وارسی شناسایی نهایی شدند .قبل از ارسال سیاهه وارسی برای کتابخانهها ،ابتدا مشخص گردید کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال
از چه نرمافزاری استفاده میکنند .کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال از نرمافزار شرکتهای پارس آذرخش ،پیام حنان ،پیام مشرق،
نوسا ،کاوش و پروان پژوه استفاده میکردند .سپس سیاهه وارسی برای شرکتهای نرمافزاری ارسال گردید تا مشخص گردد که
نرمافزارهای ذخیره و بازیابی اطالعات ،دارای چه امکاناتی برای شخصیسازی خدمات هستند .این اقدام در جهت خالصه و
کوتاه سازی سیاهه وارسی و باال بردن اطمینان از پاسخگویی کتابداران کتابخانه دانشگاهی دیجیتال انجام گرفت .بعد از دریافت
پاسخ شرکتهای نرمافزاری (به جز شرکت پروان پژوه) ،سیاههوارسی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و شاخصهایی که در نرمافزارها
موجود نبودند ،حذف گردید و سیاههوارسی نهایی ،ویژه هر نرمافزار تنظیم شد و برای کتابخانههای دیجیتال دانشگاهی دیجیتالی
شناسایی شده ،ارسال گردید .پیگیری برای دریافت پاسخ بعد از ده روز بعد از ارسال سیاهه آغاز گشت .به طور متوسط  4بار پیگیری
به صورت تلفنی ،ایمیل و پیامک صورت پذیرفت .نهایتاً 3 ،کتابخانه به علت ارائه اطالعات ناقص و  2کتابخانه به علت عدم عودت
سیاهه از جامعه پژوهش حذف گردیدند و به طور کلی  70سیاهه وارسی تکمیل گردید .مشخصات کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال
شامل وابستگی سازمانی و نرمافزارهای مورد استفاده در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در جدول  1و 2ارائه شده است.
جدول .1توزیع فراوانی کتابخانه های دانشگاهی دیجیتال براساس وابستگی سازمانی
وابستگی سازمانی
دانشگاههای دولتی (زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
دانشگاههای دولتی (زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی)
دانشگاه آزاد اسالمی
جمع

فراوانی درصد
57/1
40
27

38/6

3
70

4/3
100/0
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همانگونه که در جدول 1قابل مشاهده است 57/1،درصد کتابخانههای مورد بررسی در دانشگاههای دولتی زیر نظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری فعالیت داشتهاند 38/6 .درصد کتابخانهها نیز متعلق به دانشگاههای دولتی زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی بوده است 4/3 .درصد کتابخانه مربوط به شعبههای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.
در جدول  2به نرمافزارهای مورد استفاده در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال اشاره شده است.
جدول  .2توزیع فراوانی نرم افزار مورد استفاده در
کتابخانه های دانشگاهی دی جیتال
نرمافزار مورد استفاده
آذرسا
ثناء
سیمرغ
آریان
دیجی لیب
پروان
کاوش قاصدک
جمع

فراوانی
37
11
8
5
5
3
1
70

درصد
52/9
15/8
11/4
7/1
7/1
4/3
1/4
100/0

مطابق جدول  ،2بیش از نیم از کتابخانههای مورد بررسی ( 52/9درصد) از نرمافزار آذرسا استفاده میکنند 15/8 .درصد نیز از
نرمافزار ثناء استفاده میکنند .در  11/4درصد کتابخانهها نرمافزار سیمرغ استفاده میشود .سایر نرمافزارها (آریان ،دیجی لیب ،پروان
و قاصدک) در کمتر از  10درصد کتابخانهها مورد استفاده قرار میگیرند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها جمعآوری شده از نرمافزار اکسل و اس.پی.اس.اس .استفاده شد و در تحلیل دادهها از فنون آماری
شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید.
یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش درباره وضعیت انواع شاخصهای خدمات شخصیسازی(شخصیسازی محتوا ،شخصیسازی تعاملی،
شخصیسازی مشارکتی ،شخصیسازی بازیابی اطالعات) در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران به شرح ذیل است:
در جدول  45 ،3شاخص مربوط به شخصیسازی محتوا در کتابخانهها مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .3فراوانی و درصد وجود یا عدم وجود شاخصها شخصی سازی محتوا در کتابخانه های دانشگاهی دیجیتال ایران
شاخصهای شخصیسازی محتوا
تخصیص پروفایل شخصی برای هر فرد (پروفایل من)
تخصیص کتابخانه من برای هر فرد
ایجاد محتوای شخصیسازی شده (امکان افزودن منابع به کتابخانه شخصی)
امکان ایجاد پوشههای شخصی جهت ذخیرهسازی اطالعات در کتابخانه من (شخصی)
امکان سازماندهی پوشههای ایجاد شده از طریق برچسبگذاری در کتابخانه من
امکان گروه بندی موضوعی منابع به صورت زبان ساختار یافته و یا زبان آزاد در
سازماندهی
امکان
کتابخانه من
اطالعات در کتابخانه
امکان ایجاد و ویرایش قفسههای کتاب در کتابخانه من
شخصی در موارد:
امکان دسته بندی منابع کاربر به صورت منبع در حال مطالعه ،منبع مطالعه شده و
فهرستهای آیندهنگر (جهت مطالعه در آینده) در کتابخانه من
امکان بازبینی و اصالح اطالعات و محتوای شخصی ایجاد شده مانند حذف منابع اضافه شده به کتابخانه
شخصی

عدم وجود شاخص

وجود شاخص

فراوانی
0
0
3
5
10

درصد
0/0
0/0
4/3
7/1
14/3

فراوانی
70
70
67
65
60

درصد
100/0
100/0
95/7
92/9
85/7

12

17/1

58

82/9

60

85/7

10

14/3

69

98/6

1

1/4

6

8/6

64

91/4
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عدم وجود شاخص

شاخصهای شخصیسازی محتوا
فراوانی درصد
100/0
70
ارائه خدمات امانت بین کتابخانهای در شخصیسازی خدمات
100/0
70
امکان ادغام /یکپارچهسازی تحویل مدارک بین کتابخانهای و امانت بین کتابخانهای در شخصیسازی خدمات
40/0
28
قابلیت پیگیری درخواستهای دانلود کاربر در شخصیسازی خدمات
7/1
5
آگاهیرسانی به خوانندگان از طریق اشاعه گزینشی اطالعات؛ آگاهیرسانی جاری؛ خدمات هشدار گزینشی
41/4
29
ایمیل
48/6
34
پیام کوتاه
روشهای مختلف
70/0
49
شبکه اجتماعی
هشدار گزینشی شامل
94/3
66
آر اس اس
87/1
61
سایر
54/3
38
منابع و موضوعات مورد عالقه کاربران
22/9
16
هشدار و آگاهی رسانی اخبار کتابخانه و دانشگاه
65/7
46
به خوانندگان و کاربران فهرست مطالب
در موارد:
24/3
17
اتمام زمان امانت و یا رزرو منابع
81/4
57
و سایر موارد
98/6
69
امکان تنظیم استنادات براساس سبکهای ارجاعدهی متداول
77/1
54
امکان نوشتن و افزودن نقد روی متن و محتوای ایجاد شده برای کاربر
32/9
23
امکان نوشتن و افزودن یادداشت یا حاشیه روی متن و محتوای ایجاد شده برای کاربر
92/9
65
امکان فیشبرداری از منابع مورد مطالعه در پروفایل کاربری
98/6
69
ایجاد و ارائه نقاط ورودی اضافی و میانبرهای ناوبری
100/0
70
امکان ایجاد مصورسازی شخصیسازی شده
4/3
3
قابلیت نمایش ،مشاهده و گزارش گیری مدارک امانتی و تمدیدی کتابخانه
1/4
1
قابلیت مشاهده و گزارش گیری مدارک رزروی کتابخانه
خدمات مرتبط با امانت
منابع از طریق
2/9
2
امکان تمدید و رزرو مدارک کتابخانه
شخصیسازی شامل:
57/1
40
قابلیت نمایش ،مشاهده و گزارش گیری مدارک بازگشتی کتابخانه
60/0
42
امکان مشاهده دیرکردها و جرایم و تسویه حساب کاربر
42/9
30
قابلیت پیگیری پیشنهاد خرید کاربر به کتابخانه از طریق این خدمات
45/7
32
امکان نقد و پیشنهاد به کتابخانه از طریق فرمهای محاورهای و دیگر ابزارهای موجود برای کاربر
52/9
37
ارائه و ایجاد پشتیبانی چندزبانه
38/6
27
امکان ارسال انواع پیام از کتابخانه به کاربر شامل پیام عمومی ،پیام کتابدار ،پیام کتابداران تخصصی
34/3
24
قابلیت گذاشتن اطالعات کتابداران موضوعی و مدیران مجموعه شامل نام
ارائه انواع لینکها شامل لینک /پیوند شخصی ،لینکهای کتابخانه ،لینکهای دانشگاه ،لینکهای خبری ،لینک
17/1
12
کنترل ،لینکهای سفارشسازی به نشریات و پایگاه داده ،لینک به منابع وب
امکان پشتیبانی از ارائه منابع از جمله مقاالت نگاشته شده توسط کاربر شامل ارتباط با دیگران مانند وبگاههای
91/4
64
شبکههای اجتماعی ،نشانهگذاری اجتماعی ،برچسبگذاری اجتماعی و پخش ویدئو
91/4
64
امکان ایجاد شخصیسازی چند رسانهای
88/6
62
امکان ایجاد نشانهگذاری /بوک مارک
قابلیت ارائه آزمونهای کاربر :کاربر منبعی را مطالعه میکند و میتواند در آزمونهای مرتبط با منبع مورد مطالعه
97/1
68
که توسط فهرست کتابخانه ارائه میگردد شرکت کند.
85/7
60
امکان مشاهده پیامها و فایلهای ارسالی پیشین برای کاربر
مجموع

1669

53/0

وجود شاخص
فراوانی درصد
0/0
0
0/0
0
60/0
42
92/9
65
58/6
41
51/4
36
30/0
21
5/7
4
12/9
9
45/7
32
77/1
54
34/3
24
75/7
53
18/6
13
1/4
1
22/9
16
67/1
47
7/1
5
1/4
1
0/0
0
95/7
67
98/6
69
97/1
68
42/9
30
40/0
28
57/1
40
54/3
38
47/1
33
61/4
43
65/7
46
58

82/9

6

8/6

6
8

8/6
11/4

2

2/9

10

14/3

1481

47/0
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همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،در تمامی کتابخانهها دیجیتال دانشگاهی پروفایل شخصی برای هر فرد و کتابخانه
من تخصیص و در دسترس کاربران قرار دارد .در مراتب بعدی ،شاخص قابلیت مشاهده و گزارشگیری مدارک رزروی کتابخانه
در  98/6درصد؛ امکان تمدید و رزرو مدارک کتابخانه در  97/1درصد؛ قابلیت نمایش ،مشاهده و گزارشگیری مدارک امانتی و
تمدیدی کتابخانه در  95/7درصد؛ ایجاد محتوای شخصیسازی شده (امکان افزودن منابع به کتابخانه شخصی) در  95/7درصد؛
امکان ایجاد پوشههای شخصی جهت ذخیرهسازی اطالعات در کتابخانه من (شخصی) در  92/9درصد؛ آگاهیرسانی به خوانندگان
از طریق اشاعه گزینشی اطالعات؛ آگاهیرسانی جاری؛ خدمات هشدار گزینشی در  92/9درصد؛ و امکان بازبینی و اصالح اطالعات
و محتوای شخصی ایجاد شده در  91/4درصد از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال وجود دارد .پایینترین میزان ارائه خدمات به
شاخصهای امانت بین کتابخانهای؛ یکپارچهسازی تحویل مدارک بین کتابخانه و امانت به کتابخانه؛ و مصورسازی شخصیسازی
اشاره دارد که در هیچ کدام از کتابخانهها مورد بررسی ارائه نمیشود .در مجموع میتوان بیان کرد 47 ،درصد شاخصهای
شخصیسازی محتوا در کتابخانههای مورد بررسی ارائه میشود .نه شاخص مربوط به ارائه شخصیسازی تعاملی در کتابخانههای
دانشگاهی دیجیتال در جدول 4مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .4فراوانی و درصد وجود یا عدم وجود شاخصها شخصی سازی تعاملی در کتابخانه های دانشگاهی دیجیتال ایران
عدم وجود شاخص وجود شاخص

شاخصهای شخصیسازی تعاملی
فراوانی
42
ارائه خدمات مرجع پیوسته در شخصیسازی خدمات
34
ارائه آموزش روشها و ابزارهای گردآوری اطالعات
14
ارائه آموزش مهارتهای جستجوی اطالعات
30
اراائه آموزش شیوههای و معیارهای ارزیابی منابع اطالعاتی و نیز پایگاههای اطالعاتی
19
ارائه راهنمای کاربران و راهنماهای توضیحی بر روی هر گزینه شامل سواالت متداول ،سوال از کتابدار
42
ارائه مشاوره اطالعات یک به یک
19
امکان تماس با مدیر سیستم برای کاربر
63
امکان سفارشسازی صفحات (تغییر قلم و رنگ سربرگ گزارشها ،ترتیب متن و سایر موارد)
70
امکان استفاده از کتابخانه شخصی به صورت درون خطی (آفالین) با قابلیت اتصال به سیستم کتابخانه دیجیتال

درصد
60/0
48/6
20/0
42/9
27/1
60/0
27/1
90/0
100/0

فراوانی
28
36
56
40
51
28
51
7
0

درصد
40/0
51/4
80/0
57/1
72/9
40/0
72/9
10/0
0/0

333

52/9

297

47/1

مجموع

همانگونه که دادههای مندرج در جدول  4نشان میدهد ،به ترتیب شاخصهای ارائه آموزش مهارتهای جستجوی اطالعات،
ارائه راهنمای کاربران و راهنماهای توضیحی بر روی هر گزینه و امکان تماس با مدیر سیستم در اکثر کتابخانههای دانشگاهی
دیجیتال ارائه میشود و شاخص امکان استفاده از کتابخانه شخصی به صورت درون خطی (آفالین) با قابلیت اتصال به سیستم
کتابخانه دیجیتال در هیچ کدام از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال وجود ندارد .به طورکلی  47/1درصد از شاخصهای
شخصیسازی تعاملی در کتابخانههای مورد بررسی وجود و ارائه میشود.
در جدول 32 ،5شاخص مربوط به ارائه شخصیسازی مشارکتی در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ارائه شده است.
جدول .5فراوانی و درصد وجود یا عدم وجود شاخص های شخصی سازی مشارکتی در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران
عدم وجود شاخص وجود شاخص

شاخصهای شخصیسازی مشارکتی
فراوانی
امکان اشتراک منابع شامل توانایی اشتراک ابرداده تعریف شده شخصی ،لینکهای وب و پوشههای اشتراکی برای کاربر 66
67
امکان انتخاب و اشتراکگذاری تمامی صفحهها یا بخشی از متن منابع بازیابی شده در محیط شبکههای اجتماعی
امکان انتخاب و اشتراکگذاری تمامی صفحهها یا بخشی از متن منابع بازیابی شده از طریق پستالکترونیک برای کاربر 65

درصد
94/3
95/7
92/9

فراوانی درصد
5/7
4
4/3
3
7/1
5
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شاخصهای شخصیسازی مشارکتی

عدم وجود شاخص وجود شاخص
فراوانی

درصد

68

امکانات موجود در گروههای ایجاد شده شامل:

امکان ایجاد خدمات مدیریت رتبهبندی (ذخیره و مدیریت رتبهبندیهای کاربران) از جمله (امکان ستارهدار کردن
برچسبها و محتوا توسط کاربران ())rate
69
گذاشتن پلتفرمهایی برای بحث در رسانههای اجتماعی (توییتر ،فیس بوک ،لینکداین ،یوتیوب و غیره)
68
ارائه ابزارهای برای همکاری متن (گوگل آپ ،ویکی پدیا ،اسالیدراکت ( ،)SlideRocketزوهو ( )Zohoو غیره)
44
ارائه ابزارهایی برای جلسات مجازی (آدوب کانکت ( ،)AdobeConnectNowاسکایپ ( )Skypeو غیره)
62
ارائه ابزارهایی برای مدیریت و همکاری پروژه
قابلیت تنظیم خطمشی دسترسی کاربران به پوشهها ،امکان حذف و ویرایش مجوزهای دسترسی ،و مدیریت پستها
61
(تنظیم قوانین شخصی در صفحه کاربر)
67
امکان مدیریت دنبال شدهها :امکان مشاهده تغییرات ایجاد شده توسط افراد و صفحاتی که توسط کاربر دنبال میشود
65
قابلیت ایجاد برچسب ،نوشتن و افزودن نقد و یادداشت برای محتوای سایر کاربران
67
امکان گروهبندی و سازماندهی برچسبهای مشابه توسط کاربران
69
امکان دستهبندی برچسبهای مشابه به طور خودکار توسط نظام اطالعاتی
68
قابلیت پیشنهاد منابع اطالعاتی برای کاربر توسط کاربران دیگر و برعکس (دیگران برای کاربر)
66
قابلیت پیشنهاد برچسبهای مرتبط با برچسبهای کاربر توسط سیستم
70
امکان رتبهبندی و حاشیهنویسی از مجموعههای مشترک
امکان ایجاد انواع گروههای مختلف شامل گروه دوستان ،گروه گفتگو بین کاربران و محیطهای بحث و گفتگو برای تبادل
58
غیررسمی و برای تبادل یادداشتها و تبادل استداللها در شخصیسازی خدمات
60
امکان ویرایش مخاطب و گروه ایجاد شده
61
امکان اضافه کردن دیگران به فهرست دوستان (گروه)
63
قابلیت جستجو دوستان (افراد)
60
امکان مشاهده کاربران عضو یک گروه
63
امکان مشاهده فعالیتهای اخیر گروه
69
امکان دعوت اعضا برای پیوست به گروههای بحث و یا پروفایل کاربری گروهی
70
امکان تنظیم نحوه ترتیب نمایش گروهها
64
امکان مشاهده گروههای بحث مختلف در کتابخانه و امکان پیوستن به آنها
64
امکان جستجو میان گروهها ،توانایی یافتن گروهها یا افراد دیگر براساس عالیق مشترک
66
امکان ارائه پیشنهادها براساس مقایسه محتوا و فعالیتهای گروههای مختلف
64
امکان جستجو و مشاهده منابعی که در گروههای به اشتراک گذاشته شده
66
قابلیت ارائه پیشنهاد گروههای متناسب با عالیق کاربر
64
استفاده از انواع ارائه خدمات وبالگ به عنوان سکوی تعاملی اطالعات
68
ابزارهای وب استفاده از ویکی در راستای اشتراک دانش دامنه در یک جامعه
 2در
امکان ارائه پیامرسان فوری
54
شخصیسازی
مجموع

2123

فراوانی درصد

97/1

2

2/9

98/6
97/1
62/9
88/6

1
2
26
8

1/4
2/9
37/1
11/4

87/1

9

12/9

95/7
92/9
95/7
98/6
97/1
94/3
100/0

3
5
3
1
2
4
0

4/3
7/1
4/3
1/4
2/9
5/7
0/0

82/9

12

17/1

85/7
87/1
90/0
85/7
90/0
98/6
100/0
91/4
91/4
94/3
91/4
94/3
91/4
97/1

10
9
7
10
7
1
0
6
6
4
6
4
6
2

14/3
12/9
10/0
14/3
10/0
1/4
0/0
8/6
8/6
5/7
8/6
5/7
8/6
2/9

77/1

16

22/9

91/9

187

8 /1

با توجه به دادههای به دست آمده از جدول 5مشخص شد که ،ارائه شاخصهای مرتبط با شخصیسازی مشارکتی در
کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال بسیار پایین است .باالترین شاخصهای ارائه شده متعلق به ارائه ابزارهایی برای جلسات مجازی
در  37/1درصد و ارائه پیامرسان فوری در  22/9درصد از کتابخانههاست .در مجموع میتوان گفت تنها  8/1درصد شاخصهای
شخصیسازی مشارکتی در کتابخانههای مورد بررسی وجود دارد.

وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران
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 25شاخص مربوط به ارائه شخصیسازی بازیابی اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در جدول 6مورد پژوهش قرار
گرفته است.
جدول  .6فراوانی و درصد وجود یا عدم وجود شاخصهای شخصی سازی بازیابی اطالعات در
کتابخانه های دانشگاهی دیجیتال ایران
عدم وجود

شاخصهای شخصیسازی بازیابی اطالعات

شاخص

فراوانی درصد فراوانی درصد
94/3
66
5/7
4
20/0
14
80/0
56
17/1
12
82/9
58
18/6
13
81/4
57
34/3
24
65/7
46

امکان شخصیسازی نتایج بازیابی اطالعات به صورت:

امکان انتخاب نحوه نمایش نتایج بازیابی شده جستجو
امکان انتخاب فیلدهای هر رکورد برای نمایش در نتایج بازیابی شده جستجو
امکان شخصیسازی نتایج جستجو براساس پروفایل کاربر
امکان مرتبسازی و رتبهبندی نتایج جستجو براساس تاریخ و ربط
امکان گزینش ،ذخیره و تهیه فهرست از منابع بازیابی شده از طریق ایجاد فایل خروجی
پیشنهادهایی برای نتایج جستجو مبنی بر اینکه کسانی که امانت گرفتهاند این (کتاب را) همچنین
امانت گرفتهاند... ،کاربران مشابه با آن کاربر
پیشنهادهایی بر نتایج جستجو مبنی بر اینکه :سایر نسخهها و آثار مرتبط با آن  ،...منابع مشابه
بامنبع مورد نظر
ارائه پیشنهاد نویسندگان مشابه با نویسنده مورد نظر
ارائه پیشنهادهایی برای نتایج جستجو مبنی بر فهرستی از پیشنهادهایی برای کاربر
امکان رتبهبندی فرد یا کامنت فرد به نتایج جستجو (صریح)
رتبه بندی نتایج جستجو براساس پارامترهای ایستا متناسب با نیازهای یک کاربر و براساس
پارامترهای پویا متناسب با نیازهای یک کاربرخاص
امکان رتبهبندی مجدد نتایج جستجو
ارائه انواع پیشنهادها  :کتاب ،مقاالت و مقاالت چندزبانه ،نتایج جستجو ،حاشیهنویسی /یادداشت ،رتبهبندی،
جستجوپاالیش شده
امکان درخواست پیشنهاد از کتابدار
ارائه اطالعات تکمیلی و جنبی درباره منابع معرفی شده
ارائه انواع جستجو :جستجو یکپارچه ،ساده و پیشرفته ،جستجو سریع
جعبه جستجو سفارشسازی شده (گزینه ها شامل فهرست کتابخانه ،جستجوی مجالت آنالین ،پست الکترونیک
دانشگاه و موتورهای جستجو در اینترنت)
ارائه عبارت جستجو سفارشی :کاربر میتواند پیشفرض جستجو را تعریف کند
شخصیسازی
امکان ارائه شخصیسازی /بازنویسی پرسوجو (عبارت جستجو) براساس پروفایل کاربر و بسط
66
عبارت
جستجو با استفاده از اصطالحات پوشه پروفایل
جستجو به
63
امکان محدودسازی پرسوجو براساس وظیفه خاص و زمینه کاربردر هنگام جستجو کاربر
صورت:
70
امکان بسط پرسوجو (عبارت جستجو) براساس پایگاه دانش
ارائه پیشنهاد بسط جستجو براساس اصطالحات موضوعی مرتبط استخراج شده از نظامهای معنایی 68
67
ارائه پیشنهاد بسط جستجو براساس دیگر نقاط دسترسی
70
امکان ارائه توصیه راهبردها و فرمولهایی مبتنی بر فرمولها و راهبردهای جستجو پیشین
70
امکان ارسال روزانه گزارش فعالیتها کاربر مانند سوابق جستجو (از جمله از طریق پست الکترونیک)
مجموع

وجود شاخص

70

100/0

0

0/0

70

100/0

0

0/0

70
70
70

100/0
100/0
100/0

0
0
0

0/0
0/0
0/0

69

98/6

1

1/4

69

98/6

1

1/4

70

100/0

0

0/0

32
37
0

45/7
52/9
0/0

38
33
70

54/3
47/1
100/0

69

98/6

1

1/4

60

85/7

10

14/3

94/3

4

5/7

90/0
100/0
97/1
97/1
100/0
100/0

7
0
2
2
0
0

10/0
0/0
2/9
2/9
0/0
0/0

298

17/0

83/0 1451

دادههای مندرج در جدول  6گویای این مطلب است که شاخص انواع جستجو در تمامی کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ارائه
میشود و در مرتبه بعدی ،شاخص امکان انتخاب نحوه نمایش نتایج بازیابی شده جستجو در  94/3از کتابخانهها مورد بررسی ارائه
میشود .شاخصهای مربوط به پیشنهادها از جمله پیشنهادهایی برای نتایج جستجو مبنی بر اینکه کسانی که امانت گرفتهاند این
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(کتاب را) همچنین امانت گرفتهاند ...،کاربران مشابه با آن کاربر؛ پیشنهادهایی بر نتایج جستجو مبنی بر اینکه :سایر نسخهها و آثار
مرتبط با آن ،...منابع مشابه بامنبع مورد نظر؛ ارائه پیشنهاد نویسندگان مشابه با نویسنده مورد نظر؛ ارائه پیشنهادهایی برای نتایج
جستجو مبنی بر فهرستی از پیشنهادها برای کاربر؛ پیشنهادها :کتاب ،مقاالت و مقاالت چندزبانه ،نتایج جستجو ،حاشیهنویسی/
یادداشت ،رتبهبندی ،جستجوپاالیش شده؛ امکان ارائه توصیه راهبردها و فرمولهایی مبتنی بر فرمولها و راهبردهای جستجو
پیشین؛ و شاخصهای امکان رتبهبندی فرد یا کامنت فرد به نتایج جستجو (صریح)؛ امکان بسط پرسوجو (عبارت جستجو) براساس
پایگاه دانش؛ امکان ارسال روزانه گزارش فعالیتها کاربر مانند سوابق جستجو (از جمله از طریق پست الکترونیک) در هیچ کدام
از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ارائه نمیشود .به طور کلی ،تنها  17درصد از شاخصهای شخصیسازی بازیابی اطالعات در
کتابخانههای مورد بررسی وجود دارد.
در ادامه در جدول  7یافتههای پژوهش درباره وضعیت شاخصهای مربوط به پروفایل کاربر (انواع اطالعات کاربر ،نمایش و
ارائه ،روزآمدی ،میانکنشپذیری ،کیفیت دادهها ،و حریم خصوصی و امنیت پروفایل کاربر) در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال
ایران ارائه شده است.
جدول .7فراوانی و د رصد وجود یا عدم وجود پروفایل کاربر در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران
عدم وجود

اطالعات زمینهای کاربر:

اطالعات کلی کاربر

شاخصهایپروفایل کاربر

شاخص

وجود شاخص

امکان بارگذاری تصویر کاربر در پروفایل
امکان درج نام کاربر در پروفایل
امکان درج مکانهای زندگی کاربر (آدرس) در پروفایل
امکان درج آدرس پست الکترونیک کاربر در پروفایل
امکان تعریف وضعیت تاهل کاربر در پروفایل
امکان درج سن کاربر در پروفایل
امکان درج جنسیت کاربر در پروفایل
تعریف و امکان درج قومیت کاربر در پروفایل
امکان تعیین فرهنگ کاربر در پروفایل
امکان تعیین زبان کاربر در پروفایل
امکان تعیین تحصیالت کاربر در پروفایل
امکان درج عالقهمندیها (به وسیله کلیدواژهها حوزه مورد عالقه تعیین
میگردد) به صورت انتخاب موضوعات و پدیدآورندگان مورد عالقه برای ارائه
خدمات گزینشی اطالعات در پروفایل
امکان درج و انتخاب عالقهمندیهای کاربر در قالب اصطالحات کنترل شده
در پروفایل
امکان درج و انتخاب عالقهمندیهای کاربر در قالب اصطالحات غیر کنترل
شده در پروفایل
امکان درج نیازهای اطالعاتی (کوتاهمدت و طوالتیمدت) کاربر در پروفایل

فراوانی درصد
1 /4
1
0 /0
0
17/1
12
2 /9
2
81/4
57
8 /6
6
4 /3
3
84/3 59
90/0 63
84/3 59
5/7
4

فراوانی درصد
98/6
69
100/0
70
82/9
58
97/1
68
18/6
13
91/4
64
95/7
67
15/7
11
10/0
7
15/7
11
94/3
66

26

37/1

44

62/9

57

81/4

13

18/6

68

97/1

2

2/9

68

97/1

2

2/9

امکان انتخاب و درج رشته و گرایش تحصیلی

6

8/6

64

91/4

6
70

8/6
100/0

64
0

91/4
0/0

54/3

32

45/7

امکان انتخاب و درج مقطع دانشجو یا مرتبه هیئت علمی
ویژگیهای روحی روانی کاربر
ویژگیهای اجتماعی -شغلی /موقعیت کاربر در سازمان ،روابط و نقشهای
38
جامعه و محیط کاری
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عدم وجود

68

97/1

2

69

98/6

1

1/4

68
66
70
70
63
70
70
70
69
64
64
49
65
66
60
67
67
69
68
68
67
66
66
67

97/1
94/3
100/0
100/0
90/0
100/0
100/0
100/0
98/6
91/4
91/4
70/0
92/9
94/3
85/7
95/7
95/7
98/6
97/1
97/1
95/7
94/3
94/3
95/7

2
4
0
0
7
0
0
0
1
6
6
21
5
4
10
3
3
1
2
2
3
4
4
3

2/9
5/7
0/0
0/0
10/0
0/0
0/0
0/0
1/4
8/6
8/6
30/0
7/1
5/7
14/3
4/3
4/3
1/4
2/9
2/9
4/3
5/7
5/7
4/3

68

97/1

2

2/9

70

100/0

0

0/0

100/0

0

0/0

100/0
1/4

0
69

0/0
98/6

100/0

0

0/0

استفاده از بوک مارکها ،برچسبها ،شبکههای اجتماعی و ایمیل کاربر در
راستای به دست آوردن اطالعات در مورد کاربر

امکان استفاده از کلیدواژههای وزندار جهت نمایش مدل کاربر
امکان ارائه و استفاده از مفاهیم وزندار شامل هستیشناسی ،ویکیپدیا جهت
70
نمایش مدل کاربر
70
امکان ارائه و استفاده از شبکه معنایی جهت نمایش مدل کاربر
1
امکان ایجاد و به روز رسانی پروفایل کاربر به صورت ایستا و ثابت
امکان ایجاد و به روز رسانی پروفایل کاربر از طریق ردیابی /یادگیری عالیق
70
کوتاه مدت

سیاست
کتابخانه در
ارتباط با
روزآمدی
پروفایل
کاربر

درصد
0/0
1/4
2/9

نمایش و ارائه
مدلسازی کاربر به
صورت:

انتظارات و ذهنیات کاربر
نوع و رویکرد پژوهش کاربر
هدف کاربر (هدف جستجو و نوع جستجو) و وظایف کاری شامل نوشتن مقاله،
انتخاب فیلم ،برنامهریزی تحصیالت کاربر
سواد موضوعی (آشنایی با موضوع /دانش پیش زمینه) کاربر و عمق و وسعت
تحقیقات افراد
سواد فناوری اطالعات (ابزارهای و کانالهای جستجو) کاربر
مهارت انتخاب کلیدواژهها
مهارت تشخیص ربط /مالکهای مقایسه و ارزیابی منابع کاربر
سواد پژوهش کاربر
جستجوهایپیشین (تاریخچه جستجو) کاربر
سبکهای یادگیری و ادراک کاربر
سبکهای شناختی
سبک مشاهده شی
تجربه تعامل کاربر (دانش کاربر درباره تعامل با سیستم)  /تجربه کاربری
امکان ردیابی از طریق تعامل کاربر با اپک کتابخانه
امکان ردیابی از طریق تاریخچه مرور کاربر
امکان ردیابی از طریق جستجو کاربر
امکان ردیابی از طریق دادههای مرتبط با دانلودها
امکان ردیابی از طریق تاریخچه /ال گهای کلیک کاربر
امکان ردیابی از طریق رکوردهای امانت کاربر
امکان ردیابی از طریق الگهای پرسوجو کاربر
امکان ردیابی از طریق کامنتها /نظرهای گذاشته شده توسط کاربر
امکان ردیابی از طریق بررسی ترتیب URLهای بازدید شده
امکان ردیابی از طریق مسیرهای انتخاب شده برای مشاهده شی
امکان ردیابی از طریق مشکالت هنگام درک اطالعات
امکان ردیابی از طریق زمان ماندن /اقامت کاربر
امکان ردیابی از طریق بازخورد کاربر (ضمنی)
امکان ردیابی از طریق رتبهبندی کاربر
امکان ردیابی از طریق رفتار ارزیابی ،اشتراک و لیبل گذاشتن کاربر

فراوانی درصد فراوانی
0
100/0 70
1
98/6 69

اطالعات
کاربر و
کاربردی از
منابع دیگر

جمعآوری اطالعات کاربر از طریق دادههای کاربردی به صورت:

شاخصهایپروفایل کاربر

شاخص

وجود شاخص
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عدم وجود
شاخصهایپروفایل کاربر

شاخص

وجود شاخص

فراوانی درصد فراوانی

حریم خصوصی و امنیت کاربر در شخصیسازی خدمات شامل:

امکان ایجاد و به روز رسانی پروفایل کاربر از طریق ردیابی /یادگیری عالیق
بلند مدت
امکان میانکنشپذیری مدلسازی کاربر ،پروفایل کاربر و زمینه کاربر
امکان ارزیابی و تاییدکیفیت دادههای موجود در پروفایل /مدل
ایجاد کلمه کاربری و رمز عبور ،امکانات تغییر کلمه عبور ،امکانات دریافت
کلمه عبور جدید در صورت فراموش کردن
امکان پذیر بودن ورود خودکار کاربر
امکان خارج نشدن کاربر از فهرست در صورت بسته شدن مرورگر
کتابداران الگ فایلهای قدیمی را حذف کنند و اگر نیاز به نگهداری آنها وجود
دارد ،ردیابیهای که منجر به شناسایی افراد میشود را حذف کرده و یا تماس
گرفتن با کارگزاران نرمافزار برای ابزارهایی که الگهای سیستم را بی نام
میکنند
اطالع دادن به کاربران در راستای ثبت اقدامات آنها و اطمینان دادن به آنها در
جهت استفاده از دادهها برای فرایند شخصیسازی
تامین امنیت باالی سیستمهای پیشنهاددهنده
ناشناس بودن مشارکت هر کاربر در سیستم پیشنهاددهنده
به کارگیری استانداردها و قوانین برای ایجاد تعادل بین نیاز به شخصیسازی
و حفظ حریم خصوصی افراد
تعیین و ارائه سیاست حفظ حریم خصوصی کتابخانه دیجیتال
امکان ارائه بخشی با عنوان رایانش ابری برای کاربران
امکان ارسال رزومه در پروفایل کاربر
مجموع

درصد

70

100/0

0

0/0

68
70

97/1
100/0

2
0

2/9
0/0

3

4/3

67

95/7

55
62

78/6
88/6

15
8

21/4
11/4

58

82/9

12

17/1

57

81/4

13

18/6

47
57

67/1
81/4

23
13

32/9
18/6

62

88/6

8

11/4

23
70
70

32/9
100/0
100/0

47
0
0

67/1
0/0
0/0

1099

23/4

76/6 3591

با توجه به دادههای به دست آمده از جدول  7مشخص شد که ،در ارتباط با اطالعات کاربر ،درج نام کاربر در قسمت پروفایل
در تمامی کتابخانههای مورد بررسی انجام میشود .امکان بارگذاری تصویر کاربر در پروفایل در  98/6درصد ،امکان درج آدرس
پستالکترونیک کاربر در پروفایل در  97/1درصد ،درج جنسیت کاربر در  95/7درصد ،تعیین تحصیالت کاربر در پروفایل در 94/3
درصد ،و سن کاربر در  91/4درصد از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال انجام میشود .در ارتباط با اطالعات زمینهای کاربر،
باالترین شاخصهای درج شده در پروفایل متعلق به امکان انتخاب و درج رشته و گرایش تحصیلی در  91/4درصد و امکان انتخاب
و درج مقطع دانشجویان و مرتبه هیئت علمی در  91/4درصد از کتابخانههاست و درج و پیگیری بقیه شاخصهای مرتبط با زمینه
کاربر در قسمت پروفایل کاربر در تعداد کمی از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال انجام میشود .در ارتباط با جمعآوری اطالعات
کاربر از طریق دادههای کاربردی ،باالترین شاخص امکان ردیابی از طریق جستجو کاربر است که در  30درصد کتابخانهها این
ردیابی انجام میشود .شاخصهای مرتبط با نمایش و ارائه مدلسازی کاربر در هیچ کدام از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال موجود
نیست .در ارتباط با روزآمدی پروفایل کتابخانه در اکثر کتابخانهها به عبارتی  98/6درصد از آنها به روزرسانی پروفایل ایستا و ثابت
کاربر انجام میشود و ردیابی عالیق کوتاهمدت و بلندمدت صورت نمیگیرد .میانکنشپذیری پروفایل کاربر صرفاً در  2/9درصد
کتابخانهها امکانپذیر است و ارزیابی و تایید کیفیت دادههای موجود در پروفایل کاربر انجام نمیشود .در ارتباط با حریم خصوصی
و امنیت کاربر ،باالترین شاخصهای به ایجاد و تغییر و بازیابی کلمه کاربری و رمز عبور در  95/7درصد و تعیین و ارائه سیاست
حفظ حریم خصوصی کتابخانه دیجیتال در  67/1درصد از کتابخانهها مربوط است و شاخصهای ارائه بخشی با عنوان رایانش
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ابری برای کاربران و ارسال روزمه در پروفایل کاربر در هیچ یک از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال موجود نیست .در مجموع
میتوان بیان کرد که  23/4درصد شاخصهای تخصیص پروفایل کاربر در کتابخانههای مورد بررسی وجود دارد.
نتیجهگیری

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران از روش پیمایشی براساس
سیاهه وارسی برگرفته شده از مرور نظامند متون استفاده کرد .به طور کلی  70کتابخانه به سیاههوارسی پاسخ دادند که  40کتابخانه
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 27 ،کتابخانه وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و  3کتابخانه وابسته
به دانشگاه آزاد اسالمی بودند .با توجه به اینکه  279دانشگاه وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 68 ،دانشگاه وابسته به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و  369دانشگاه وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی هستند .کتابخانههای وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ارائه شخصیسازی خدمات عملکرد بهتری نسبت به دیگر کتابخانهها داشتهاند .اما به طورکلی
نتایج نشان میدهد که دانشگاهها در حرکت به سوی کتابخانههای دیجیتالی و استفاده از شخصیسازی خدمات عملکردی ضعیفی
داشتهاند .در ارتباط با نرمافزار مورد استفاده در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال  7نرمافزار شامل آذرسا ،ثناء ،سیمرغ ،آریان ،دیجی
لیب ،پروان و کاوش قاصدک شناسایی شد که مشخص میشود این نرمافزارها بیش از سایر نرمافزارهای کتابخانهای ،مورد استفاده
و توجه کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال هستند و میتوان بیان کرد که این نرمافزارها ،گامهایی را در ارائه شخصیسازی خدمات
برداشتهاند .همچنین یافتهها نشان داد که از بین  7نرم افزار مطرح ،بیش از نیمی از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال از نرمافزارهای
شرکت پارس آذرخش (آذرسا و دیجی لیب) استفاده میکنند و در مراتب بعدی از نرمافزار شرکت پیام مشرق و شرکت نوسا در
کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال استفاده میشود.
وضعیت شخصیسازی خدمات شامل شخصیسازی محتوا ،شخصیسازی تعاملی ،شخصیسازی مشارکتی ،شخصیسازی
بازیابی اطالعات در کتابخانههای دیجیتال سنجیده شد .یافتههای پژوهش درباره شخصیسازی محتوا (جدول  )3حاکی از آن بود
که  47درصد شاخصهای شخصیسازی محتوا در کتابخانههای مورد بررسی ارائه میشود .بنابراین کتابخانههای دانشگاهی
دیجیتال در استفاده از شاخصهای شخصیسازی محتوا در سطح زیر متوسط قرار میگیرند و اغلب شاخصهایی که در کتابخانه
دانشگاهی دیجیتال ارائه شده است از جمله پروفایل شخصی برای هر فرد ،کتابخانه من ،شاخص قابلیت مشاهده و گزارشگیری
مدارک رزروی کتابخانه؛ امکان تمدید و رزرو مدارک کتابخانه؛ قابلیت نمایش ،مشاهده و گزارشگیری مدارک امانتی و تمدیدی
کتابخانه؛ ایجاد محتوای شخصیسازی شده (امکان افزودن منابع به کتابخانه شخصی)؛ امکان ایجاد پوشههای شخصی جهت
ذخیرهسازی اطالعات در کتابخانه من (شخصی)؛ امکان بازبینی و اصالح اطالعات و محتوای شخصی ایجاد شده مربوط به
سفارشسازی خدمات است .کوچکی نیز ( )1392شاخصهایی از جمله امکانات افزودن اطالعات شخصی ،امکان ایجاد فعالیت و
یادآوریها ،امکانات افزودن منابع دلخواه ،امکان مشاهده و گزارش مدارک رزروی و امانتی ،امکانات تمدید و رزرو مدارک و سایر
موارد که مربوط به سفارشسازی خدمات است را مورد بررسی قرار داده است و به نتیجه رسیده است که وضعیت شخصیسازی
خدمات مطلوب است .افزون بر این ،مطابق با پژوهش میری ،سالمی ،و مرجانی ( )1395باالترین اولویت در روشهای ارائه
خدمات شخصیسازی شده مربوط به ارائه خدمات از طریق پروفایل شخصی است .در این پژوهش نیز پروفایل شخصی در همه
کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ارائه شده است.
در ارتباط با وضعیت شخصیسازی تعاملی در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ،یافتهها (جدول  )4نشان داد که  47/1درصد
از شاخصهای شخصیسازی تعاملی در کتابخانههای مورد بررسی وجود و ارائه میشود .بنابراین کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال
در استفاده از شاخصهای شخصیسازی تعاملی در سطح زیر متوسط قرار میگیرند .افزون بر این نتایج پژوهش حالج و همکارانش
( )2019نشان داد که تمایل و آگاهی کتابداران و کاربران در ارائه خدمات مرجع پیوسته در سطح زیر متوسط قرار دارد.
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یافتههای پژوهش (جدول )5درباره شخصیسازی مشارکتی حاکی از آن بود که تنها  8/1درصد شاخصهای شخصیسازی
مشارکتی در کتابخانههای مورد بررسی وجود دارد .به طورکلی شخصیسازی مشارکتی که میتواند منجر به همکاری و اشتراک
دانش بین کاربران شود ،در سطح ضعیفی قرار دارد .در حالی که برای شخصیسازی مشارکتی سیستمهایی طراحی شده است و
آوانچینی ،کاندال و استراسیا ( )2007به توصیف سیستم  CYCLADESکه مدلی برای شخصیسازی مشارکتی است ،پرداختهاند.
باالترین شاخصهای ارائه شده در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران در ارتباط با شخصیسازی مشارکتی متعلق به ارائه
ابزارهایی برای جلسات مجازی در کتابخانههاست .باال بودن ارائه این شاخص را میتوان به تشکیل کالسهای مجازی دانشگاه
در شرایط شیوع بیماری کرونا مربوط دانست .همچنین بهرهگیری از فناوریهای وب( 2وبالگ ،ویکی ،آر.اس.اس .و پیامرسان
فوری) در کتابخانهها بسیار پایین بود و باالترین شاخص به ارائه پیامرسان فوری تعلق داشت .پژوهش شهرکی ثانوی ( )1395نیز
نشان داد که فهرستهای کتابخانهای فارسی از نظر به کارگیری قابلیتهای وب 2وضعیت نسبتاً ضعیفی دارد و نتایج پژوهش
ناصری ،نوروزی ،و ناخدا ( )1395نشان داده است که طراحان رابط کاربر کتابخانههای دیجیتال برتر دنیا به ویژگیها و قابلیتهای
وب 2چندان توجه نداشتهاند .بنابراین یافتههای استفاده از فناوری وب 2در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ایران با نتایج این
پژوهشها همسو است.
مرتبط با وضعیت شخصیسازی بازیابی اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال ،یافتهها (جدول )6نشان داد که به
طورکلی ،تنها  17درصد از شاخصهای شخصیسازی بازیابی اطالعات در کتابخانههای مورد بررسی وجود دارد به عبارتی
کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در بهرهگیری از شاخصهای شخصیسازی بازیابی اطالعات در سطح ضعیفی قرار دارند.
شاخصهایی که مربوط به ارائه پیشنهادهایی برای نتایج بازیابی و عبارت جستجو است در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال وجود
ندارد و یا تعداد بسیار کمی از کتابخانه این امکان را فراهم کردهاند .بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که شخصیسازی خودکار
در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در سطح بسیار پایینی قرار دارد .یافتههای رضایی فرد ،حاجی زینالعابدینی و اصنافی ()1400
نیز نشان داد که سیستم پیشنهاددهنده در نرمافزارهای کتابخانهای ایران در حال حاضر وجود ندارد .کریم پور آذر ( )1390نیز بیان
میکند که قسمت وسیعی از شخصیسازیها در کتابخانهها از نوع کاربر -راهنما هستند و نه اتوماتیک .با این وجود نتایج مطالعه
بیان ( )2012نشان داد که شخصیسازی در کتابخانههای دانشگاهی به صورت خودکار قابل تحقق است و غفاریان و همکارانش
نیز ( )1399به ارائه مدلی کاربردی از سامانه پیشنهاددهنده ،و تین و همکارانش ( )2019به طراحی سیستم پیشنهاددهنده مبتنی
بر الگوریتمهای پیشنهاددهنده ترکیبی پرداختند.
در ارتباط با پروفایل کاربر نیز ،یافتهها (جدول  )7حاکی از آن بود که  23/4درصد شاخصهای تخصیص پروفایل کاربر در
کتابخانههای مورد بررسی وجود دارد .به عبارتی کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در بهرهگیری از شاخصهای پروفایل کاربر در
سطح ضعیفی قرار دارند .در واقع شاخصهای سفارشسازی که نیاز است کاربر و یا کتابدار این اطالعات را وارد کنند از جمله
تصویر ،نام ،سن ،جنسیت ،پست الکترونیک ،و رشته تحصیلی در سطح باالیی در کتابخانههای دانشگاهی وجود دارد و در مقابل
شاخصهایی داده کاربردی و اطالعات زمینهای که نیاز است سیستم به طور خودکار این دادهها را جمعآوری کند در سطح پایینی
قرار دارد .در نتیجه نمایش و ارائه مدلسازی کاربر در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال صورت نمیگیرد .این در حالی است که
پژوهشهایی از جمله پوتی ،پاور و سینا ( )2013و چاکرابارتی و روی ( )2016بر روی به کارگیری و طراحی هستیشناسیها
مطالعاتی را انجام دادهاند و کتابخانهها در حال حرکت به سوی استفاده از هستیشناسیها هستند .در مورد به روزرسانی پروفایل
کاربر صرفاً ،این امکان برای پروفایل ایستا و ثابت که به صورت سفارشی ایجاد شدهاند وجود دارد .ردیابی خودکار عالیق کوتاه
مدت و بلندمدت کاربران جهت به روزرسانی پروفایل انجام نمیگیرد .همچنین میانکنشپذیری مدلسازی کاربر و ارزیابی کیفیت
دادهها در سطح ضعیفی قرار دارد .در ارتباط با حریم خصوصی و امنیت کاربر ،باالترین شاخصهای به ایجاد و تغییر و بازیابی کلمه
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کاربری و رمز عبور و تعیین و ارائه سیاست حفظ حریم خصوصی کتابخانه دیجیتال مربوط است و امکان ارائه بخشی با عنوان
رایانش ابری و ارسال رزومه در پروفایل کاربر در هیچ یک از کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال وجود ندارد.
به طور کلی وضعیت شخصیسازی خدمات در کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال در سطح ضعیفی قرار دارد و آنچه که برای
شخصیسازی خدمات ارائه شده است اکثریت به صورت سفارشسازی است .کمالی ( )1394نیز به این نتیجه رسیدند که به معیار
شخصیسازی در وبگاه کتابخانههای دانشگاهی کمتر توجه شده است .همچنین با توجه به نتیجه پژوهش جانمحمدی ()1397
که نشان داد وضعیت قابلیتهای شخصیسازی و نظامهای توصیهگر در نرمافزارهای کتابخانهای مورد مطالعه در سطح زیرمتوسط
قرار دارند ،کتابخانهها از تمام قابلیت نرمافزارها برای ارائه خدمات شخصیسازی استفاده نمیکنند.
در نهایت ،برای کتابخانههای دانشگاهی دیجیتال جهت توجه به نیازهای ویژه هر فرد و ارتقای کیفیت خدمات و در نهایت
افزایش رضایت کاربران ضروری است که به شخصیسازی خدمات توجه کرده و ارائه این خدمات را در کتابخانهها از طریق
توسعه انواع شاخصهای شخصیسازی محتوا ،تعاملی ،مشارکتی ،بازیابی اطالعات و شاخصهای پروفایل و مدلسازی کاربر به
صورت خودکار بهبود ببخشد.
سپاسگزاری
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه الزهراء(س) به خاطر حمایت معنوی و همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود .از داوران
محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری میشود.
منابع

امینی سرت شنیزی ،سمیه ( .)1393ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانههای دیجیتال دان شگاههای دولتی شهر تهران برا ساس مدل
دیجیکوال .پایان نامه کار شنا سی ار شد علم اطالعات و دانش شنا سی .دان شکده علوم تربیتی و روان شنا سی ،دان شگاه الزهرا (س)،
تهران.
جان محمدی ،فریبا ( .)1397بررس ی وض عیت نظامهای توص یهگر و قابلیتهای ش خص یس ازی خدمات در نرمافزارهای کتابخانههای
دیجیتالی ایران .پایاننامه کارشناسیارشد علم اطالعات و دانششناسی .دانشگاه عالمه طباطبائی.
خویدکی ،س مانه ،رض ایی ش ریف آبادی ،س عید ،غائبی ،امیر ( .)1400پروفایل کاربر در ش خص یس ازی خدمات کتابخانههای دیجیتال
دانشگاهی :مطالعه دلفی .کتابداری و اطالع رسانی.
دهقانی ،زهره ( .)1389طراحی یک مدل برای سی ستم پی شنهاددهنده آگاه از زمینه در کتابخانههای دیجیتال .پایاننامه کار شنا سی ار شد
کتابداری و اطالعرسانی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
دیلمقانی ،میترا ،نقشینه ،نادر و معینی ،علی ( .)1389نسل آینده کتابخانه ها با تاکید بر هوشمندسازی خدمات .تحقیقات کتابداری و اطالع
رسانی.120-95 ،)53(44 ،
را ستکار ،یعقوب ( .)1390ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دان شگاه تبریز با ا ستفاده از مدل لیب کوال .پایان نامه کار شنا سی ار شد
کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
رضایی فرد ،سارا ،زین العابدینی ،محسن و اصنافی ،امیررضا ( .)1400ارائه مدلی برای نظامهای پیشنهادگر منابع اطالعاتی در نرمافزارهای
کتابخانهای ایران .کتابداری و اطالع رسانیhttp://lis.aqr-libjournal.ir/article_129158.html .
ش هرکی ثانوی ،نوش ین ( .)1395ش ناس ایی ابزار ،قابلیتها و امکانات فهرس تهای کتابخانهای مبتنی بر وب 2و پیش نهاد الگویی برای
فهر ستهای کتابخانهای ایران .پایان کار شنا سی ار شد علم اطالعات و دانش شنا سی .دان شکده علوم تربیتی و روان شنا سی ،دان شگاه
الزهرا (س) ،تهران.
علیپورحافظی ،مهدی ( .)1388ساختار کتابخانه دیجیتال .اطالع شناسی.142-119 ، )23( 6 ،
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غفاری ،سعید و کرانی ،اکرم ( .)1390برر سی کیفیت خدمات درکتابخانه های دان شگاه علوم پز شکی کرمان شاه از طریق مدل الیب کوال.
دانش شناسی.68-53 ،)12(3 ،
غفاریان ،سمانه ،جاللی ،مهرداد ،باب الحوائجی ،فهیمه ،حریری ،نجال و خادمی ،مریم ( .)1399طراحی مدل خدمات شخصی سازی شده با
رویکرد سامانههای توصیهگر در نرمافزار کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی .کتابداری و اطالع رسانی.24-5 ،)2( 23 ،
قاض ی میرس عید ،س ید جواد ،کلبادی نژاد ،کمیل ،رس تگاری مهر ،بابک ،بنی ص فار ،مریم و محمدی ،مس عود ( .)1394بررس ی تطبیقی
کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران .مجله علمی علوم پزشکی صدرا-259 ،)4(3 ،
.267
کریم پور آذر ،آ سیه ( .)1390ارائه مدلی برای شخ صی سازی نتایج ج ستجو درکتابخانههای دیجیتال تحت وب با ا ستفاده از تکنیکهای
دادهکاوی .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
کمالی ،جمیله ( .)1394سنجش میزان به کارگیری معیارهای طراحی ترغیبی در وب سایت کتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری .پایاننامه کار شنا سی ار شد علم اطالعات و دانش شنا سی .دانشکده علوم تربیتی و روانشنا سی ،دانشگاه فردو سی
مشهد ،مشهد.
کوچکی ،اکرم ( .)1392ارزیابی پورتالهای کتابخانهای دانشگاههای دولتی ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی.
دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) ،مشهد.
میری ،انیس ،س المی ،مریم و مرجانی ،س ید عباس( .)1395ش خص یس ازی ارائه خدمات در کتابخانههای عمومی از دیدگاه کتابداران
کتابخانههای عمومی شهر مشهد .کتابداری و اطالعرسانی.243-227 ،)2(6 ،
ناص ری ،زهرا ،علیرض ا ،نوروزی و ناخدا ،مریم ( .)1395بررس ی رابط کاربر کتابخانههای دیجیتال خارج از کش ور از نظر ویژگی ها و
قابلیتهای مبتنی بر نش انهگذاری اجتماعی برای اس تفاده در کتابخانههای دیجیتالی ایران .پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطالعات،
.911-930 ،)4(31
نجفقلینژاد ،اعظم و ح سن زاده ،محمد ( .)1388ارزیابی مجموعه،کارکنان و ف ضای کتابخانه مرکزی دان شگاه تربیت مدرس برا ساس ابزار
لیب کوال .علوم اطالعات و فناوری.152-131 ،)1(25 ،
نوروزی ،یعقوب و بیات ،بهروز ( .)1389بررسی خدمات کتابخانههای دیجیتال ایران و جهان :معرفی خدمات پیشنهادی برای کتابخانههای
دیجیتالی ایران .تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.86-63 ،)53(44 ،
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