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چکیده
اين پژوهش با هدف ارزيابی کیفیت تعامل کاربر و سیستم از جنبههای فنی سايت در کتابخانه ديجیتال انستیتو
پاستور ايران با استفاده از ابزار ديجی کوآل به انجام رسیده است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی
است و به لحاظ گردآوری دادهها توصیفی – پیمايشی است .جامعه آماری پژوهش شامل جامعه آماری
پژوهش شامل را اعضاء هیأت علمی انستیتو پاستور تشکیل میدهند که تعداد آنان  177نفر است .با استفاده
از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  111نفر از اعضاء جامعه آماری بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور
گردآوری دادههای اولیه پژوهش از روش میدانی (پرسشنامهای) استفاده شده است پرسشنامه حاضر برگرفته
از استانداردهای ديجی کوال بوده که برای ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانه انستیتو پاستور بومیسازی شده
است .يافته های پژوهش نشان داد که کاربران هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب از
دسترسپذيری ،قابلیت اعتبار ،دقت و صحت ،پوشش موضوعی ،پیوندهای فعال ،قابلیت مرور و
سازمانيافتگی کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور از جنبه فنی رضايت دارند .بیشترين اختالف میانگین بین
وضعیت موجود و مطلوب به متغیر به پیوندهای فعال با  1/12و کمترين اختالف به متغیر دقت و صحت با
 0/21اختصاص يافته است .بر اساس يافتههای پژوهش ضرورت دارد مطالعاتی به شکل مقايسهای در سطح
مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی صورت پذيرد تا شناخت بیشتری نسبت به امکانات و زيرساختهای اين
کتابخانهها به دست آيد.
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مقدمه
در جهان امروز کتابخانههای ديجیتالی يکی از مهمترين اجزاء و ارکان دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و تحقیقاتی به شمار میروند .اهمیت چنین کتابخانههايی تا حدی است که رفتهرفته
جايگزين کتابخانههای سنتی میشوند و خدمات بهمراتب متنوعتری به کاربران ارائه
میکنند .دسترسپذيری آسان ،ارائه اشکال مختلف منابع اطالعاتی ،روزآمد بودن،
انعطافپذيری ازجمله داليلی هستند که گرايش دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را
به سمت چنین کتابخانههايی سرعت بخشیده است.
شوارتز معتقد است در حدود  21تعريف رسمی و غیررسمی از کتابخانههای ديجیتال
وجود دارد که اين خود نشان از چالشبرانگیز بودن ماهیت کتابخانههای ديجیتال دارد
(شوارتز.)125 ،1
کتابخانههای ديجیتالی سازمانهايی هستند که در آنها کارکنان متخصص به انتخاب،
سازماندهی و کمک برای دسترسی فکری به منابع اطالعاتی میپردازند و فرآيند تفسیر،
توزيع ،حفاظت از يکپارچگی اطالعات ديجیتالی و نیز اطمینان از وجود مجموعهای از آثار
ديجیتالی در مدتزمان طوالنی موردتوجه قرار میگیرد تا از اين طريق بتوان منابع اطالعاتی
ديجیتالی را با سرعت و ازلحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه برای استفاده جامعه کاربران يا
مجموعهای از جوامع در دسترس قرار داد (طاهری.)1217 ،
کتابخانههای ديجیتالی مجموعههای گوناگونی از منابع اطالعاتی را برای کاربران متعدد
در رشتهها و گرايشهای مختلف علمی ،تحقیقاتی و کاربردی در بر دارند و در اندازههای
متفاوتی از کوچک و بزرگ دستهبندی میشوند .آنها از هر نوع ابزار ورود اطالعات و
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نرمافزارهای مناسب استفاده میکنند و اين ابزارها را برای سازماندهی اطالعات در دسترس
قرار میدهند و آنها را بر روی خطوط پیوسته ديجیتالی به کار میگیرند و باعث میشوند
که در اختیار استفادهکنندگان قرار گیرند (اسفندياری مقدم.)1217 ،

1. Schwartz
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يکی از پر استنادترين تعاريف ارائهشده در مورد کتابخانههای ديجیتال از فدراسیون
کتابخانههای ديجیتال 1ارائه شده است« :کتابخانههای ديجیتال ،سازمانهايیاند که با استفاده
از کارکنان متخصص به انتخاب ،سازماندهی (ساختاردهی) ،دسترسپذير سازی فکری
(معنوی) ،تفسیر ،توزيع ،حفاظت از يکپارچگی و تضمین نگهداشت بلندمدت آثار ديجیتال،
فراهم آوری و ارائه منابع اطالعاتی میپردازند بهطوریکه اين منابع ،برای استفاده يک جامعه
معین يا مجموعهای از جوامع ،سريع ،آسان و بهصرفه در دسترس قرار میگیرند» (لئو،2
.)3001
بهعبارتیديگر ،برای دستیابی به کتابخانههای ديجیتالی پويا و کارآمدی ،بايد تدابیر
درست و صحیحی را در زمینه تحلیلهای مختلف ازجمله کاربرمداری اينگونه نرمافزارها
داشت که اين امر از طريق بازبینی و ارزيابی مداوم به دست خواهد آمد (جوز.)3007 ،3
ازنظر هرنون )3001( 4کیفیت خدمات بر تعامل میان کاربران و فراهمکنندگان خدمات
و همچنین فاصله میان انتظارهای کاربرو درک نحوه ايجاد خدمات تأکید دارد .کیفیت
خدمات به مقايسه خدمات مطلوب و خدمات دريافتی ،يا به عبارتی خدمات پیشبینیشده
(سطح خدماتی که کاربر معتقد است بايد دريافت کند) و خدمات دريافتی میپردازد
(هرنون.)3000 ،
امروزه ،ايجاد و بهرهبرداری از کتابخانههای ديجیتال به يکی از اهداف بزرگ دولتها،
دانشگاهها ،صنايع و مراکز تحقیقاتی دنیا تبديل شده است .واقعیت اين است که افزايش
هزينههای اشتراک ،سفارش ،آمادهسازی و فهرستنويسی منابع چاپی موجب شده
کتابخانهها روشهای ديگری مانند کتابخانههای ديجیتال را برای دستیابی به اطالعات

1. digital library federation
2. Liu
3. Jose
4. Herrnon
5. peters
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بدون شک استفاده از خدمات کتابخانههای ديجیتالی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
تحقیقاتی مستلزم سازوکارهايی است تا بهرهبرداری از خدمات اين کتابخانهها را برای
کاربران آسان سازد .يکی از مهمترين جنبههای چنین کتابخانههايی ،جنبه فنی آنان است که
نقش مهمی در بهرهگیری هر چهبهتر کاربران از خدمات آنان دارد.
کتابخانه ديجیتال انستیتو پاستور ايران بهعنوان اولین و بزرگترين کتابخانه ديجیتال
تخصصی در مراکز دولتی و دانشگاهی کشور ،در زمینههای علوم پايه پزشکی و فناوری
فعالیت میکند.
اين کتابخانه الکترونیک طی يک دوره  2ساله با استفاده از توان متخصصان داخلی برای
طراحی ساختار و سازماندهی آن برای دستیابی به حجم انبوه اطالعات راهاندازی شده است.
از ديدگاه سختافزاری نیز ،اين کتابخانهها از سیستمهای قابلدسترس رايانهای بهجای
رايانههای گرانقیمت ،بهمنظور ايجاد الگوی قابلانتقال به ساير مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی
و مدارس کشور استفاده میکنند .بعالوه برای اولین بار عالوه بر تأسیس و نصب چنین
کتابخانهای ،توانسته است از طريق اينترنت ،شبکه داخلی خود را با برخی از مراکز عمده
تحقیقاتی دنیا ارتباط برقرار کند.
هدف از انجام اين پژوهش شناسايی نقاط قوت و ضعف کتابخانه ديجیتالی مورداستفاده
در انستیتو پاستور از جنبه فنی است تا از اين طريق راهکارهای مناسبی برای ارتقاء سطح
خدمات کتابخانه مذکور ارائه شود .با توجه به اينکه دانشجويان تحصیالت تکمیلی و اعضاء
هیأت علمی انستیتو پاستور ايران از خدمات اين کتابخانه استفاده میکنند؛ بنابراين ارزيابی
کیفیت خدمات کتابخانه ديجیتالی اين مؤسسه با استفاده از ابزار ديجی کوال 1که يکی از
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شناختهترين ابزارهای ارزيابی چنین کتابخانههايی است میتواند زمینه را برای ارتقاء خدمات
آن فراهم سازد .در ادامه به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده است.
نائیج ،نوروزی و حمیدی ( )1293در پژوهش خود با عنوان :ديجی کوال ابزاری برای
سنجش رضايت کیفیت کتابخانههای ديجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به اين
1. Digiqual
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نتیجه دست يافته اند که از ديدگاه کاربران میزان رضايت فردی ،پوشش موضوعی اين
کت ابخانه در حد متوسط و میزان اطمینان ،سودمندی ،قابلیت انجام ،اعتبار ،دقت و صحت،
سامانيافتگی باالتر از حد متوسط و میزان دسترسپذيری ،جستجو پذيری ،پیوند فعال و
قابلیت مرور کمتر از حد متوسط است.
نوروزی و متظهری ( )1292در پژوهشی به ارزيابی رابط کاربر کتابخانههای ديجیتالی
ملی برگزيده جهان پرداختند .يافتههای پژوهش آنان نشان داد از میان کتابخانههای ديجیتالی
آمريکن مموری ،فرانسه و استرالیا بیشترين و افغانستان ،صربستان و ايتالیا کمترين امتیاز را
کسب کردند .معیارهای زبان رابط ،سادگی و انسجام به ترتیب با  91/15 ،91/22و 12/72
بیشترين و کنترل کاربر با  27درصد کمترين فراوانی در کتابخانه ديجیتالی را رعايت
کردهاند.
علیپورحافظی ( )1292در پژوهشی تحت عنوان «ارزيابی کتابخانههای ديجیتال
مؤسسههای پژوهشی ايران بر اساس پروتکل ديجیکوال» با هدف تعیین کیفیت خدمات
کتابخانههای ديجیتالی مؤسسههای پژوهشی ايران بر اساس مدل ديجی کوال انجام داده
است .يافتههای پژوهش نشان داد که اغلب کتابخانههای ديجیتال موردمطالعه هیچگونه
امکاناتی را برای ارتباط میان کاربران مختلف خود قرار ندادهاند .به دلیل عدم رعايت کامل
حق مالکیت معنوی از سوی کاربران و کتابخانههای ديجیتال ،ناشران تمايل کمی برای تولید
نسخههای الکترونیکی دارند اين امر باعث میشود کتابخانههای ديجیتال برای مجموعهسازی
و تأمین منابع موردنیاز کاربران خود بیشتر از طريق اشتراک در پايگاههای اطالعاتی و ايجاد
دسترسی به منابع پیوسته اقدام کنند و کمتر قادر به استفاده از ساير منابع اطالعاتی بهويژه به
جعفربگلو و همکاران ( )1292در پژوهشی به ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانههای
ديجیتالی دانشگاه تهران بر اساس مدل ديجی کوال پرداختند .نتايج حاصل از پژوهش آنان
نشان داد که مؤلفههای قابلیت کاوش ،پوشش موضوعی و قابلیت استفاده کمترين شکاف و
در خودکفايی ،پیوندهای فعال و رضايتمندی بیشترين شکاف بین دو وضعیت موجود و
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زبان فارسی باشند.
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پیشینه در خارج از کشور
کريلیدو و تامسون و کوک )3011( 1در پژوهشی با انتخاب تعدادی سايت ،مؤلفههای
ديجی کوال را در آنان پیاده کردند .پس ازنظر سنجی از کاربران ،جامعیت داشتن سايت،
سهولت دسترسی ،راهنمايی مناسب کاربر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بودند.
وينجری 2و همکاران ( )3011نیز در پژوهشی به ارزيابی کیفیت خدمات ارائه شده
بهوسیله کنسرسیوم کتابخانه ديجیتال در پرتغال پرداختند .آنان بر اساس الگوی زيت هامل و
همکارانش يک الگوی جديد ارائه کردند .اين الگو نشان میدهد که سه نوع شکاف
اطالعاتی ،طراحی و ارتباطی در خدمات کتابخانههای موردمطالعه قرار دارد.
زای )3002( 3در پژوهشی به ارزيابی کتابخانههای ديجیتال پرداخت .وی در بررسی
ديدگاه  11کاربر به اين نتیجه دست يافت که نزديک به  77درصد کاربران بر اهمیت کیفیت
مجموعه کتابخانههای ديجیتال تأکید دارند .در اين پژوهش اهمیت هر يک از معیارهای
کیفیت مجموعه ارزيابی شد که معیار دامنه با میزان  10درصد؛ اعتبار به میزان  21درصد؛
صحت به میزان  25درصد ،کامل بودن به میزان  21درصد؛ و روزآمدی به میزان  35درصد.
مورد تأکید قرار گرفت.
مگابازی و اوچاال )3003( 4در پژوهشی به بررسی میزان استفاده از مجلههای الکترونیکی
در دانشگاههای ناتل و زولواند پرداختهاند .نتايج حاصل نشان میدهد که سطح استفاده از
مجلههای الکترونیکی در رشتههای مختلف تفاوت زيادی با يکديگر ندارند و در هر دو
دانشگاه پايین است .کمبود منابع مناسب و تسهیالت الکترونیکی چون کالسهای آموزشی
الکترونیکی باعث مختل شدن اطالعرسانی در اين زمینه شده است.
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مونوپولی )3003( 5در پژوهشی با عنوان ارزيابی کاربر محور از کتابخانههای ديجیتالی
مطالعه موردی مجالت الکترونیکی به ارزيابی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی در کتابخانه
1. Kyrillidou, Thampson & Cooc
2. Vinagre
3. Zai
4. Mgobozi & Ochala
5. Monopouli
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و خدمات اطالعرسانی دانشگاه پاتراس يونان پرداخت .نتايج مربوط به حجم استفاده از
مجالت الکترونیکی دلگرمکننده بود بهطوریکه  %91بهصورت روزانه هفتگی و ماهانه از اين
خدمات استفاده میکردند در بررسی رفتار جستجوی کاربران نهايی دانشگاه آنها پذيرفتند
افرادی که در جستجو خبره نیستند و از عملگرهای بولی و ديگر دستورات کمتر استفاده
میکنند .جستجوی مستقیم در سايت و استفاده از کلمات کلیدی را در جستجوی مقاالت بیشتر
ترجیح میدهند .همچنین تعداد کاربرانی که از تابع کمکی آنالين که میتواند آنها را جستجو
پشتیبانی کند اندک است زيرا آنان نیاز به حمايت را احساس نمیکنند.
در بررسی پژوهشهای پیشین مشاهده میشود که تعدادی از آنها به ويژگیهای
کتابخانه ديجیتال و چگونگی توسعه و چالشهای موجود بر فرايند توسعه پرداختهاند .بعضی
از پژوهشگران نیز پژوهشهای عمدهای در بازسازی مدل لیبکوآل و شناسايی مؤلفههايی
که در ارزيابی کتابخانههای ديجیتال با يک مدل اختصاصی به نام ديجیکوآل که نظرات
کاربران را درباره خدمات موجود و خدمات مطلوب جويا شود معرفی کردهاند و در بخشی
از مطالعات مقايسهای بین مقیاس ديجیکوال با مؤلفههای خدمات کتابخانههای ديجیتال
انجام دادهاند .بهطورکلی پیشینههای پژوهش مبین آن است که پژوهشهای بهعملآمده در
زمینه کتابخانههای ديجیتال بیشتر شاخصها و معیارهای ارزيابی و ديدگاههای ديگران را در
مورد کتابخانههای ديجیتالی موردبررسی و بحث قرار داده است و ارزيابی موردی کتابخانه
ديجیتال حداقل در داخل کشور کمتر به چشم میآيد و بیشتر ارزيابیهای انجام گرفته در
کشور مربوط به کتابخانههای منابع چاپی است ،شايد قدمت اين کتابخانهها علت عمده اين
امر باشد ،بنابراين با توجه به نقش مهمی که کتابخانه ديجیتالی در فرايند پژوهشهايی دارند،
کاربران باشد .با توجه به اينکه اکثر کاربران کتابخانه انستیتو پاستور تهران اعضاء هیأت علمی
اين مؤسسه و دانشجويان تحصیالت تکمیلی هستند و بهرهگیری از مطلوب و بهینه از خدمات
کتابخانه ديجیتالی میتواند کمک شايان توجهی به آنان در فعالیتهای علمی و آموزشی
داشته باشد ،لذا آگاهی از کیفیت خدمات کتابخانه ديجیتالی اين مؤسسه که تا به امروز نیز
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بايد به اين نوع کتابخانهها توجهی ويژه داشت تا هر چه بیشتر جوابگوی نیازها و خواستههای

به روش علمی موردمطالعه و بررسی قرار نگرفته است میتواند کمک ارزندهای به شناسايی
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نقاط قوت و ضعف کتابخانه مذکور داشته باشد و زمینه را برای ارائه خدمات بهتر فراهم
سازد.
سؤالهای پژوهش حاضر از قرار زير است:
 -1از ديدگاه کاربران دسترسپذيری در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟
 -3از ديدگاه کاربران قابلیت اعتبار در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟
-2از ديدگاه کاربران دقت و صحت مطالب در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار
است؟
 -1از ديدگاه کاربران پوشش موضوعی در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور درجه سطحی از انتظاراست؟
-5از ديدگاه کاربران پیوندهای فعال در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟
 -2از ديدگاه کاربران قابلیت مرور در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است
-7از ديدگاه کاربران سازمانيافتگی در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟

روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ روش توصیفی -پیمايشی است و به لحاظ هدف کاربردی است .برای
گردآوری دادههای موردنیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد ديجی کوال استفاده شده است
سؤاالت پرسشنامه در دو بخش .1 ،تعامل بین کاربرو سیستم .3.جنبههای فنی سايت طراحی
شده است که تعامل بین اين دو گروه کیفیت به شمار میرود (کايريلیدووتامسون.)3007 ،
دوازده مؤلفه تشکیلدهنده آن شامل  50گويه است که قابلیت کاوش ( 5گويه) ،خودکفايی
( 2گويه) ،قابلیت اطمینان ( 2گويه) ،قابلیت استفاده ( 2گويه) ،رضايتمندی ( 7گويه)،
دسترسپذيری ( 1گويه) ،قابلیت اعتبار ( 2گويه) ،دقت و صحت ( 2گويه) ،پوشش
موضوعی ( 2گويه) ،پیوندهای فعال ( 5گويه) ،قابلیت مرور ( 1گويه) و سازمانيافتگی (1
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گويه) هستند .در ستون نخست عملکرد شاخص مدنظر و امکان گزينش  1تا  7امتیاز فراهم
شده بود .در ستون دوم «وضعیت مطلوب» شاخص مدنظر و امکان گزينش  1تا  7فراهم شده
بود .با مقايسه نتايج اين دو ستون فاصله بین انتظار کاربر و درک او از خدمات دريافت شده
قابلسنجش است .در اين پژوهش  7مؤلفه قابلیت کاوش ،قابلیت خودکفايی ،قابلیت
اطمینان ،قابلیت استفاده و رضايتمندی در رابطه با سنجش تعامل کاربر و سیستم موردبررسی
قرار گرفتند .جامعه آماری پژوهش شامل اعضاء هیأت علمی انستیتو پاستور است که تعداد
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آنان  177نفر تعیین شده است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  111نفر از
آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .پس از تعیین نمونهها ،همین تعداد پرسشنامه بهصورت
تصادفی بین اعضاء جامعه آماری توزيع گرديد که پس از گذشت  20روز تعداد 115
پرسشنامه تکمیلشده دريافت شد .پس از گردآوری پرسشنامهها و استخراج دادهها ،برای
نمايش اعداد و ارقام از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است؛ در بخش
آمار توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و در بخش استنباطی از روشهای تحلیل
استنباطی و آزمون  tاستفاده گرديد .تجزيهوتحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  31انجام گرفته است.

یافتههای پژوهش
پاسخ به اولین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران دسترسپذيری در کتابخانه ديجیتالی انستیتو
پاستور در چه سطح نیاز انتظاراست؟
جدول  .1نتیجهآزمون  tدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر دسترسپذیری
متغیر
دسترسپذيری

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

1 /3

50/13

117

0/001

تعداد

میانگین

وضعیت موجود

115

1/92

0/73

وضعیت مطلوب

115

2/12

0/12

بر اساس آمار و ارقام جدول  1سطح ادراکات کاربران در متغیر دسترسپذيری با میانگین
 1/92در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/12قرار گرفته
است .اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،بنابراين نتیجهگیری میشود که متغیر
پاسخ به دومین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران قابلیت اعتبار در کتابخانه ديجیتالی
انستیتو پاستور در چه سطح نیاز انتظاراست؟
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دسترسپذيری انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.
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جدول  .2نتیجهآزمون  tدر رابطه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر قابلیت اعتبار
متغیر
قابلیت اعتبار

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

1 /3

21/10

117

0/001

تعداد

میانگین

وضعیت موجود

115

5

1/11

وضعیت مطلوب

115

2/12

0/10

بر اساس آمار و ارقام جدول  3سطح ادراکات کاربران در متغیر قابلیت اعتبار با میانگین
 5در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/12قرار گرفته است.
اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،لذا چنین نتیجهگیری میشود که متغیر قابلیت
اعتبار انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.
پاسخ به سومین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران دقت و صحت مطالب در کتابخانه
ديجیتالی انستیتوپاستور در چه سطح نیاز انتظاراست؟
جدول  .3نتیجهآزمون  tدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر دقت و صحت
متغیر

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

0/21

33/02

117

0/001

تعداد

میانگین

دقت و

وضعیت موجود

115

1/19

1/20

صحت

وضعیت مطلوب

115

2/350

0/17

بر اساس آمار و ارقام جدول  2سطح ادراکات کاربران در متغیر دقت و صحت با میانگین
 1/19در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/350قرار گرفته
است .اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،بنابراين نتیجهگیری میشود که متغیر
دقت و صحت انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.
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021

پاسخ به چهارمین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران پوشش موضوعی در کتابخانه
ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟
جدول  .4نتیجهآزمون  tدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر پوشش موضوعی
متغیر

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

1/11

19/12

117

0/001

تعداد

میانگین

پوشش

وضعیت موجود

115

5/20

0/27

موضوعی

وضعیت مطلوب

115

2/11

0/21
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بر اساس آمار و ارقام جدول  1سطح ادراکات کاربران در متغیر پوشش موضوعی با
میانگین  5/20در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/11قرار
گرفته است .اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،بنابراين نتیجهگیری میشود که
متغیر پوشش موضوعی انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.
پاسخ به پنجمین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران پیوندهای فعال در کتابخانه ديجیتالی
انستیتو پاستور در چه سطح نیاز انتظاراست؟
جدول  .5نتیجهآزمون  tدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر پیوندهای فعال
متغیر

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

1/12

12/15

117

0/001

تعداد

میانگین

پیوندهای

وضعیت موجود

115

1/21

1/13

فعال

وضعیت مطلوب

115

2/11

0/92

بر اساس آمار و ارقام جدول  5سطح ادراکات کاربران در متغیر پیوندهای فعال با میانگین
 1/21در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/11قرار گرفته
است .اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،بنابراين نتیجهگیری میشود که متغیر
پیوندهای فعال انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.
5
پاسخ به ششمین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران قابلیت مرور در کتابخانه ديجیتالی
انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟

متغیر
قابلیت مرور

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

1/10

22/11

117

0/001

تعداد

میانگین

وضعیت موجود

115

1/20

0/72

وضعیت مطلوب

115

2/10

0/15
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جدول  .6نتیجهآزمون  tدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر قابلیت مرور
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بر اساس آمار و ارقام جدول  2سطح ادراکات کاربران در متغیر قابلیت مرور با میانگین
 1/20در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/10قرار گرفته
است .اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،بنابراين نتیجهگیری میشود که متغیر
قابلیت مرور انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.
پاسخ به هفتمین سؤال پژوهش :از ديدگاه کاربران سازمانيافتگی در کتابخانه ديجیتالی
انستیتو پاستور در چه سطح نیاز انتظاراست؟
جدول  .7نتیجهآزمون  Tدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر سازمانیافتگی
متغیر
سازمانيافتگی

انحراف

اختالف

مقدار

درجه

معیار

معیار

میانگین

تی

آزادی

تصمیم

1/11

21/10

117

0/001

تعداد

میانگین

وضعیت موجود

115

1/21

1/13

وضعیت مطلوب

115

2/11

0/92

بر اساس آمار و ارقام جدول  7سطح ادراکات کاربران در متغیر سازمانيافتگی با میانگین
 1/21در وضعیت موجود و همچنین انتظار از وضعیت مطلوب با میانگین  2/11قرار گرفته
است .اين مقدارها با اطمینان  95درصد معنادار است ،بنابراين چنین نتیجهگیری میشود که
متغیر سازمانيافتگی انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.

بحث و نتیجهگیری
کتابخانههای ديجیتالی از مظاهر بارز توسعه علم و دانش در حوزه فنآوری هستند .اين نوع
از کتابخانهها به دلیل حذف محدوديت زمانی و مکانی ،روزآمد بودن ،تسريع در دستیابی به
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اطالعات ،صرفهجويی در فضا ازلحاظ فیزيکی و تسهیل فرآيند مديريت حجم عظیم
اطالعات بهعنوان يک رقیب سرسخت برای کتابخانههای سنتی ،بهويژه در دانشگاهها و
مراکز پژوهشی موردتوجه قرار گرفتهاند .هدف اصلی چنین کتابخانههايی گردآوری،
سازماندهی و اشاعه اطالعات به شکل ديجیتال است که دسترسی به اطالعات را برای
کاربران ازجمله پژوهشگران و پژوهشگران تسريع و تسهیل میکند .ضرورت وجودی
کتابخانههای ديجیتالی و استقبال از آنان سبب شده است تا کیفیت خدمات اين کتابخانهها

022

ارزیابی جنبههای فنی کتابخانه دیجیتالی انستیتو پاستور ایران با ...

از ابعاد و جنبههای مختلف موردتوجه پژوهشگران و پژوهشگران قرار گیرد و توانمندی آنان
مورد ارزيابی قرار گیرد.
هدف اين پژوهش ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور تهران از
جنبه فنی با استفاده از ابزار سنجش ديجی کوال بوده است که در آن ديدگاه کاربران در
رابطه با مسئله پژوهش مدنظر قرار گرفت .در اين بررسی هفت مؤلفه دسترسپذيری ،قابلیت
اعتبار ،دقت و صحت ،پوشش موضوعی ،پیوندهای فعال ،قابلیت مرور و سازمانيافتگی
موردمطالعه و ارزيابی قرار گرفت.
اولین سؤال پژوهش در رابطه با متغیر دسترسپذيری کاربران از خدمات کتابخانه
ديجیتالی انستیتو پاستور مطرح شد .نتايج پژوهش نشان داد که کتابخانه ديجیتالی انستیتو
پاستور هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب انتظارات کاربران خود را برآورده
ساخته است .نتايج اين پژوهش با نتايج حاصل از نائیج ،نوروزی و حمیدی ( )1291که میزان
رضايت از دسترسپذيری در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد را کمتر
از حد متوسط ارزيابی کردهاند ،همسو نیست.
دومین سؤال پژوهش در رابطه با قابلیت اعتبار کتابخانه ديجیتالی مؤسسه انستیتو پاستور
مطرح شد .يافتههای پژوهش نشان داد که هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب
اين کتابخانه توانسته است انتظارات کاربران خود را برآورده سازد .نتايج حاصل از اين
پژوهش با نتايج حاصل از پژوهش علیپور حافظی ( )1292و نوروزی و متظهری ()1292
همسو بوده است.
سومین سؤال پژوهش در رابطه با دقت و صحت مطالب کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور
کتابخانه توانسته است خواستهها و انتظارات کاربران خود را برآورده سازد .نتايج اين پژوهش
با نتايج حاصل از پژوهش زای ( )3002که صحت و دقت در کتابخانه ديجیتالی موردمطالعه
را پايین تر از حد متوسط ارزيابی کرده است با نتايج اين پژوهش همسو نبوده است.
چهارمین سؤال پژوهش در رابطه با پوشش موضوعی کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور
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وضعیت مطلوب توانسته است خواستهها و انتظارات کاربران خود را برآورده سازد .نتايج
حاصل از اين پژوهش نشان داد که میزان رضايتمندی کاربران در رابطه با پوشش موضوعی
کتابخانه ديجیتال انستیتو پاستور از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما اين نتیجه با نتايج
حاصل از پژوهش مگابازی و اوچاال ( )3003که پوشش موضوعی کتابخانه ديجیتالی
موردمطالعه خود را ضعیف ارزيابی کردهاند همسو نیست.
پنجمین سؤال پژوهش در رابطه با پیوندهای فعال کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور مطرح
شد .يافته های پژوهش نشان داد که اين کتابخانه هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت
مطلوب توانسته است خواستهها و انتظارات کاربران را برآورده سازد .نتايج حاصل از اين
پژوهش با نتايج پژوهش جعفربگلو و همکاران ( )1292که پیوندهای فعال کتابخانههای
ديجیتالی دانشگاه تهران را از ديدگاه کاربران مطلوب ارزيابی کردهاند همسو است.
ششمین سؤال پژوهش در رابطه با قابلیت مرور کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور مطرح
شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که اين کتابخانه هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت
مطلوب توانسته است خواستهها و انتظارات کاربران را برآورده سازد .نتايج اين پژوهش با
نتايج حاصل از پژوهش مونوپولی ( )3003که قابلیت مرور در کتابخانههای ديجیتالی خدمات
الکترونیکی کتابخانه پاتراس يونان را دشوار ارزيابی کرده است ،همسو نیست.
هفتمین سؤال پژوهش در رابطه با سازمانيافتگی کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور مطرح
شد .نتايج پژوهش نشان داد که اين کتابخانه هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب
توانسته است خواستهها و انتظارات کاربران را برآورده سازد .نتايج حاصل از اين پژوهش با
نتايج حاصل از پژوهش نائیج و همکاران ( )1291که رضايت کاربران از سازمانيافتگی
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 99

کتابخانه ديجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد را باالتر از حد متوسط ارزيابی
کردهاند همسو است.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان از رضايت کاربران کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور
تهران هم در وضع موجود و هم در وضع مطلوب از جنبههای فنی اين کتابخانه دارد ،اما
صرفنظر از اين رضايت بايد به اين نکته توجه داشت که سطح انتظارات کاربران از خدمات
چنین کتابخانهها يی يکسان نیست و همین مسئله ضرورت توجه به ارزيابی هر چه بیشتر
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کتابخانههای ديجیتالی را دوچندان میکند .از عمر کتابخانههای ديجیتالی موجود در
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور مدتزمان زيادی نمیگذرد و تاکنون
مطالعات علمی چندانی نیز در اين زم ینه صورت نگرفته است که نقاط قوت و ضعف آنان
بهدرستی تبیین و مشخص شود؛ ازاينرو الزم است مطالعاتی به شکل مقايسهای در سطح
مراکز دانشگاهی و پژوهشهايی صورت پذيرد تا شناخت بیشتری نسبت به امکانات و
زيرساختهای اين کتابخانهها حاصل شود.
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