
 

 

  

سسه  ؤدیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و مهای  کتابخانه  ارزیابی

 رسانی تبیان براساس معیارهای ارزیابی زی و چو فرهنگی و اطالع 

 3سکینه عزیزی 2نساء گلینی مقدمگل 1علی جاللی دیزجی 
 شناسیمطالعات دانش 

 166 تا 139، ص  99 پاییز، 24، شماره هفتمسال 

 نوع مقاله: مقاله پژوهشی 

 01/99/ 17تاریخ دریافت: 

 04/99/ 10تاریخ پذیرش: 
 چکیده

  رسانیسسه فرهنگی و اطالعؤ و م  طباطبائی عالمه   دانشگاه  دیجیتالی هایکتابخانه  ارزیابی هدف با  حاضر،  پژوهش

 و   و پیمایشی بوده،  توصیفی  روش پژوهش.  است  شده  انجام(  2013)چو  و  زی  ارزیابی  معیارهای  مبنای  بر  تبیان

ساخته  محقق   پرسشنامه  صورت  این معیارها به  دیجیتالی از ده بعد مورد بررسی قرار گرفته است.  کتابخانه  ساختار

  ها پرسشنامه  ها،داده  گردآوری  برای.  است  گردیده  تنظیم  لیکرت  طیف   در  بر اساس معیارهای ارزیابی زی و چو،

  همچنین، . شدند برگشت داده پرسشنامه 63 مجموع در کارکنان توزیع و  و  کاربران گروه دو  در  و کتابخانه دو  در

  کتابخانه  دو که داد  نشان توصیفی آمار هاییافته.  گردید انجام spss افزارنرم  از استفاده با  هاداده تحلیل و تجزیه

  .دارند   قرار  خوب  وضعیت  در  دیگر  ابعاد  در  و  بوده  متوسط  وضعیت  در  زمینه/بافت  و  کاربر  تعامل  ابعاد  در  دیجیتالی

  حفاظت  بافت،  رابط،  طراحی   مجموعه، ابعاد در کارکنان،  و کاربران  دیدگاه از استنباطی،  آمار  هایبر اساس یافته

 فناوری ابعاد  ،(01/0  سطح) خدمات  و  اطالعات سازماندهی  ابعاد  در  اما،.  ندارد   وجود  معناداری  تفاوت  مدیریت  و

  معناداری تفاوت  کارکنان،   نظر از(  02/0 سطح) کاربر تعامل بعد در و  کاربران نظر  از( 02/0 سطح)کاربر  بر  ثیرأت و

دهد با وجود تفاوت در  دارد. نتایج نشان می  وجود  کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه  اطالعاتی به نفع  نظام  دو  میان

ها وجود  ها( بین آنبررسی)به غیر مورد ذکر شده در یافتهنوع این دو کتابخانه، تفاوت چندانی در میان ابعاد مورد 

برتری نسبی و جزئی کتابخانه دیجیتال دانشگاه    دهندگان باکمی بین نظرات پاسخ   تفاوتی  ندارد، اما در برخی ابعاد،

 شود. عالمه مشاهده می

 دیجیتالی  کتابخانه دیجیتالی، کتابخانه  طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  دیجیتالی،  ارزیابی کتابخانه  : کلیدی  واژگان

    .چو و زی ارزیابی تبیان، معیارهای

 

دانشکده رواندانشیار گروه علم اطالعات و دانش.  1 تهران،    دانشگاه عالمه طباطبائی،  تربیتی، شناسی و علومشناسی، 

 dizaji@yahoo.com ایران

2  .  تهران،  تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائیشناسی و علومشناسی، دانشکده رواناستادیار گروه علم اطالعات و دانش ،

 g_galyani@yahoo.com )نویسنده مسئول(، ایران

تهران،  دانشگاه عالمه طباطبائی،    تربیتی،شناسی و علومدانشکده روانشناسی،  کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش.3

 sazizi541@gmail.comایران 
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   مقدمه

  قبیل   از   اجزاء،   از  ایمجموعه  شامل  که  است   اطالعاتی  نظام  از  خاصی  نوع  دیجیتال  کتابخانه

  ساختار ) مجموعه  مورد  در  مختلف  خدمات  دهندهارائه  کامپیوتری  نظام  مجموعه،  چند  یا  یک

ظهور 2006  ،1فار )است(  کاربرد  یا)محیط  و  افراد  ، (فنی   به   نیاز  دیجیتالی   هایکتابخانه   (. 

  فعالیت  نظام،  یک  ارزیابی   و   ارزش با  قضاوت  یک  ارزیابی.  است   ایجاد کرده  را   هاآن   ارزیابی

  دستیابی  منظور  به(.  2006  ،2زی ) است  نظام  آن  ارزش   یا  و  عملکرد  سطح   تعیین   برای  ابزاری  و

  ارزیابی   درواقع،   . شود  دنبال  فرایندی   که   دارد  ضرورت  ارزیابی،   اجرای   و   هدف  این   به

  بیشتر   در  .دارد  پی  در  را  خاصی  فعالیت  انجام  در  موفقیت  و  مداوم  توسعه  که  است  فرایندی

  هم   برخی   و  متمرکز بوده  استفاده  قابلیت  و مطالعه  دیجیتال  مرجع  خدمات   بر  هاارزیابی  موارد،

  دیگر   یکی.  هستند  هانظام  این  دیگر  انواع   با  دیجیتال   های کتابخانه(  ایمقایسه)تطبیقی  ارزیابی

  و   بوده  آن  هایجامعه  و  کاربران  بر  دیجیتال  هایکتابخانه  ثیرأ ت  بررسی  ها،ارزیابی   نوع  این   از

 مورد  را  خدمات  و  نظام  عملکرد  مجموعه،  محتوای  نیز  ارزیابی  مطالعات  از  دیگر  برخی

  آن  عملکرد  و  اثربخشی   با وانت می  را  دیجیتال  هایکتابخانه مثال،  برای.  دهندمی  قرار  بررسی

  آن   برای   که  را   وظایفی   و  نقش  نظام،   این   های بخش   از  هرکدام  که   این   یعنی   نمود،  قضاوت 

  است،   دیجیتال  هایکتابخانه  ارزیابی  زمینه  در  که  پژوهشی.  دهدمی  انجام  چگونه  شده  طراحی

  تأمین  نظامی،   چنین  در   نهایی  هدف  که   آنجا  از .  کندمی  تعیین   را   ها آن  پذیرش  میزان  اصل  در

  را  کاربران معیارهای  و درک براساس  ارزیابی  بنابراین، ؛است آن کاربران  انتظارات   و نیازها 

 (. 2006 زی،)طلبدمی

  ارزیابی   چارچوب  است  بهتر  دیجیتالی،   هایکتابخانه  نظیر  ایپیچیده  موضوع  برای

  نفعان   است، ذی  الزم  و  دارد  را  سطحی  چند  ارزیابی  امکان  که  شود،  انتخاب  پذیریانعطاف

  جایگاه  کاربران(  2013)  3چو  و  زی  مطالعات  در.  شوند  وارد  ارزیابی   حوزه  به  واقعی  کاربران  و

  مورد  کاربران  دیدگاه های مختلف ازلفه Vم و هاجنبه  ارزیابی، این شیوه در و دارند ایویژه

 است.    گرفته قرار توجه

 

1. Fuhr 

2. Xie 
3. Xie and Joo 
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  اند. در ای انجام دادههای دیجیتالی مطالعات گستردهزی و چو در حوزه ارزیابی کتابخانه 

و سپس این    نموده  ارائه   دیجیتالی  هایکتابخانه   ارزیابی  برای  معیارهایی (  2006)زی  پژوهشی،

:  شامل  وی  ارزیابی   معیارهای.  استتوسعه داده    2013معیارها را در مطالعه دیگری در سال  

  درخواست و نظام عملکرد  کارآیی خدمات، کیفیت مجموعه، کیفیت رابط، پذیری کاربرد

  که   هستند  هاییمجموعه   زیر  دارای  معیارها  این  از  یک  هر.  است  کاربرد  بازخورد 

  های لفه ؤم  و  معیارها  بر  تمرکز  و   توجه.  دهندمی  قرار   بررسی  مورد  را  دیجیتالی   هایکتابخانه

 ،(2013)چو  و  زی   از  دیگری  مطالعه  در.  آیدمی  شمار  به   الگو  این   مزایای  از   مختلف،

  بر   و  اسناد  از   ایمجموعه   بازیابی   از.  شدند  توسعه داده  دیجیتالی  کتابخانه  ارزیابی  معیارهای 

  که   اندشده  شناسایی   دیجیتالی  هایکتابخانه  از  اصلی  بعد  ده  ها،داده  تحلیل  و  تجزیه  اساس

  ثیرات أت  فناوری،  و  نظام  رابط کاربری،  طراحی  اطالعات،  سازماندهی  مجموعه،  ابعاد:  شامل

  در .  است  نگهداری  و  حفاظت  مدیریت،  و  اجرا  زمینه،/بافت  کاربر،  تعامل  خدمات،  کاربر،  بر

که این    شده  تعیین   ارزیابی  هایلفه ؤم  نیز  بعد  برای هر  (،2013معیارهای ارزیابی زی و چو)

 این مدل نشان داده شده است.  1معیارها مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته است. در نمودار 

 2006: معیارهای ارزیابی زی 1نمودار 

 

 

 

 معیارهای ارزیابی کتابخانه دیجیتالی

درخواست و 

 باخورد کاربر

کاربرد پذیری 

رابط )قابلیت 

 استفاده(

کیفیت 

 مجموعه
 دماتکیفیت خ

کارایی 

 عملکرد نظام

وجو و جست

مرور راهبری و 

هدایت دیدگاه 

خروجی 

های ویژگی

 کمکی

 قابلیت دستیابی 

 دامنه و اعتبار

 دقت و صحت

 کامل بودن

 روزآمد بودن 

 موارد دیگر 

ماموریت/ هدف 

 جامعه کاربر 

خدمات سنتی و 

خدمات منحصر 

 به فرد

 موارد دیگر

بازیابی 

اطالعات بطور 

کلی قابلیت و 

 کارایی ارتباط

 دقت و بازیابی 

 موارد دیگر

 رضایت کاربر

 بازخورد کاربر

اطالعات 

 ارتباطی

 موارد دیگر

سهولت در 

دسترسی و 

کنترل 

تسهیل 

قضاوت 

کیفیت 

فراهم 

کردن 

خدمات 

ارائه مفید 

اطالعات 

مرتبط و 

ثبت 

نظرات و 

درخواست 
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 دیجیتال



142 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
24 ،

ز 
ایی

پ
99

 

گرفته قرار  ارزیابی  مورد  دیجیتالی  کتابخانه  دو  پژوهش  این    کتابخانه نخست    اند.در 

  و   آموزشی   علمی،  منابع  گردآوری  آن   اصلی  هدف  که   طباطبائی،  عالمه   دانشگاه   دیجیتالی 

  دیجیتالی   کتابخانه.  است  پژوهشی  و  آموزشی  هایبرنامه  تقویت  جهت  در  اطالعات  اشاعه

  سازمان  به وابسته رسانی تبیانسسه فرهنگی و اطالعؤم دیجیتالی کتابخانه پژوهش، این  دیگر

  منابع .  دهدمی  قرار  کاربران  اختیار  در  رایگان  بصورت  را  خود  منابع  و  است  سالمیا  تبلیغات

  علوم   و   انسانی  علوم  حوزه   در  انگلیسی  و   عربی  فارسی،  زبان  سه   به  تبیان  دیجیتالی  کتابخانه

 دارد.  پیوند اطالعات تبادل برای داخلی اطالعاتی  هایپایگاه با کتابخانه این . است  اسالمی

  کدام   هر  انسانی،  علوم  موضوعی  حوزه  در   فعالیت  به   توجه  با  دیجیتالی  کتابخانه   دو  این 

  به   توجه  با  و  اندشده  اندازی  راه  دیجیتالی   هایکتابخانه  استانداردهای  به  نزدیک  یا  مطابق

  هایی تالش  شده،  صرف  مالی  و  انسانی  هایهزینه   و  اطالعاتی  های نظام  این   سازمانی  اهداف

  ارزیابی   که  رو   پیش  مطالعه  در .  دهندمی  انجام  جهانی  استانداردهای   به   رسیدن   برای

  زی   ارزیابی  معیارهای  اساس  بر  ، است  تبیان  و  طباطبائی  عالمه  دانشگاه   دیجیتالی  هایکتابخانه

تا ضمن دستیابی به شناخت الزم    انجام گرفته است،  ارزیابی  کار  آن،  ابعاد  و   (2013)چو  و

  عملکرد  بهبود ابعاد مورد بررسی، بتوان از نتایج حاصل برای درباره وضعیت دو کتابخانه در

 برداری نمود.  بهره برای آنها مناسب در سیاستگذاری و دیجیتالی سود برد های کتابخانه این 

مقایسه و  ارزیابی  پژوهش  این  از    عالمه   دانشگاه  دیجیتالی  کتابخانه  عملکرد  هدف 

و ابعاد آن    (2013) زی و چو معیارهای ارزیابی اساس بر تبیان  دیجیتالی کتابخانه و طباطبائی

  طراحی  اطالعات، ابعاد  سازماندهی  مجموعه، ابعاد   ند از: ابعادااست. معیارهای ارزیابی عبارت

ابعاد   رابط ابعاد   و  نظام  کاربری،  ابعاد   هایکتابخانه   در   کاربر  بر  ثیرأ ت  فناوری،    دیجیتالی، 

ابعاد ابعاد/بافت  ابعادکاربر،    تعامل  خدمات،  ابعاد  و  اجرا  زمینه،    و   حفاظت  مدیریت، 

 نگهداری. 

نگاهی به پیشینه پژوهش حاکی از انجام مطالعات مختلفی در این حوزه است. به عنوان  

های دیجیتالی اسالمی ایران بر  ( ارزیابی کتابخانه1390الدینی مطلق)در پژوهش شمسمثال  

های دیجیتالی صورت گرفته  المللی کتابخانه ون بین اساس الگوهای ارائه شده توسط فدراسی 

کتابخانه  از  یک  هیچ  داده  نشان  نتایج  و  قواعد  است  و   RADها  سازماندهی  برای 
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نمی دسترسی استفاده  کتابخانه  ؛کنندپذیری  اکثر  که  حالی  ایران  در  اسالمی  دیجیتالی  های 

 آورند. هم میشناختی و تمام متن را فرا دسترسی کاربران به اطالعات کتاب

( پژوهشی با هدف شناخت وضعیت انتخاب و ارزیابی منابع  1391یری و همکاران)حر

های دیجیتالی ایران انجام  سازی در کتابخانهعنوان بخش مهمی از کار مجموعهالکترونیکی به

ها و نشریات الکترونیکی بیشترین اولویت انتخاب  اند. نتایج حاکی از آن بود که کتابداده

بین همه انواع منابع الکترونیکی را داشتند و توجه به نیاز کاربران و تالش برای انتخاب و  در 

های موجود در تمامی جامعه مورد مطالعه  ارزیابی منابع الکترونیکی با استفاده از انواع روش

 گرفت.  صورت می

حسینی) تحقیق  شناسایی1392نتایج  هدف  با  کتابخانه  (  افزار  نرم  یتال  دیج  کارآمدی 

 افراز در ابعاد مختلف بوده است. سیمرغ از دیدگاه مدیریتی نشان از ضعف نرم

پژوهش کریمی) با عنوان  1392نتایج  قابلیت»(  مقایسه  نمایش اطالعات  ارزیابی و  های 

نشان داد که کتابخانه دیجیتالی آستان    «های دیجیتالی عضو کنسرسیوم محتوای ملیکتابخانه

قدس رضوی، کتابخانه دیجیتالی حوزه علمیه قم و کتابخانه دیجیتالی مجلس شورای اسالمی  

 اند.به ترتیب بیشترین امتیازات را کسب نموده

 از کمتر این کتابخانه داد  نشان تهران علوم پزشکی  دانشگاه دیجیتال ارزیابی کتابخانه

دیجیتالی  یک های شاخص از درصد 20  جستجوی دانشگاهی)جمله استاندارد کتابخانه 

 دیجیتال، کتابخانه مشی خط های اطالعاتی،پایگاه آنالین، مجالت و کتب و پیشرفته، ساده

 و داخل در مرتبط دیجیتال هایبه کتابخانه  پیوند لف،ؤم حق رایج،  قوانین  هایپرسش 

 و کارکنان، سساتؤم با ارتباطی هایراه و اسامی منابع، الفبایی سازمان، فهرست از خارج

 رسدمی نظر داراست  و به افزارهای رایگان، و غیره( را نرم ای،چندرسانه منابع سایت، نقشه

 قراردادن صرف به تنها تهران، پزشکی  علوم  دانشگاه دیجیتال کتابخانه  اندازیراه هنگام به

است)یوسفیان   گرفته صورت غلط  به نامگذاری  این  وبگاه، یک در الکترونیک منبع تعدادی

 (.1394زاده، قاضی میر سعید، و مرادی جو، 

به  1395عابدینی) پژوهشی  در  کتابخانه »(  اینترنتارزیابی  در  حوزوی  دیجیتالی    «های 

کتابخانه  نتایج،  اساس  بر  است.  محتوا،  پرداخته  ابعاد  در  ارزیابی  مورد  دیجیتالی  های 

اند  نویسی قوت و استحکامی نداشتهپژوهشی، ابزارهای دسترسی، طراحی و برنامههای  قابلیت
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و استانداردهای دسترس پذیری، کاربردپذیری، تجربه کاربری و بازیابی دقیق جامع به خوبی  

 و در حد کمال رعایت نشده بودند. 

 سایت نیف  هایجنبه از سیستم و کاربر تعامل کیفیت نتایج پژوهشی که با هدف ارزیابی

رسید،   انجام به کوآل دیجی ابزار  از استفاده با ایران انستیتو پاستور دیجیتال کتابخانه در

 پذیری،از دسترس مطلوب وضعیت در هم و موجود وضعیت در هم کاربران که داد نشان

و سازمان  مرور قابلیت فعال، پیوندهای موضوعی، پوشش  صحت، و دقت اعتبار، قابلیت

 اختالف بیشترین    دارند رضایت  فنی جنبه از پاستور انستیتو دیجیتالی کتابخانه یافتگی

 و کمترین   ۸3/1میانگین     با فعال پیوندهای به متغیر به مطلوب و موجود وضعیت بین  میانگین 

با میانگین   و دقت متغیر به اختالف تبار،   اختصاص  34/0صحت  یافت)میرزایی و ترکیان 

1395 .) 

به  2005)1جنگ  پژوهشی  در  کتابخانه »(  در  استفاده  قابلیت  دیجیتالی  ارزیابی  های 

بهره اثربخشی،  معیارهای  اساس  بر  یادگیریدانشگاهی  قابلیت  و  رضایت  پرداخته    « وری، 

های سهولت استفاده، سازماندهی  است. معیارهای کاربران برای قابلیت استفاده شامل ویژگی

طبقه کاربرد  اطالعات،  و  خطا،  بندی  بهبود  دیداری(،  کمکی  جذابیت)ابزار  اصطالحات، 

ها موجب بهبود راهبری  میزان دقت و صحت در زمان بازیابی محتوا بوده است. این ویژگی

های دیگر این پژوهش، اهمیت نداشتن و  شود. از یافتهرسانی به کاربران میآسان و کمک

ضعیت و قومیت در عملکرد نظام  شناختی مانند سن، جنس، وثیر بودن عوامل جمعیتأتبی

 های دیجیتالی دانشگاهی بوده است.کتابخانه

لی) و  مطالعه2011چو  اندازه(  ابزار  توسعه  هدف  با  ابعاد  ای  در  استفاده  قابلیت  گیری 

استفاده   قابلیت  ارزیابی  برای  راهی  عنوان  به  یادگیری  و  رضایت  اثربخشی،  کارایی، 

اند. ابزار ارزیابی، شامل چهار بعد بوده و در هر جام دادههای دیجیتالی دانشگاهی انکتابخانه

)الف( کارایی: دستیابی کامل کاربران    لفه شناسایی شده است. ابعاد ارزیابی شاملؤبعد چند م

)ب( اثربخشی: کامل بودن منابع مورد استفاده برای انجام یک عمل و    به اهداف تعیین شده،

)پ( رضایت ذهنی: اشاره به نگرش مثبت کاربر نسبت به استفاده از نظام، )ت(    نیاز کاربر،

 

4. Jeng  
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. در این مطالعه هر بعد از  استیادگیری: یادگیری استفاده آسان از یک نظام توسط کاربر  

 گیری نقش داشته است. قابلیت استفاده به عنوان یک ساختار مفهومی در ابزار اندازه

های  مدلی برای ارزیابی رابط کاربری کتابخانه»عنوان  ( پژوهشی با2014لی و همکاران)

های دیجیتالی به انجام  با هدف بهبود خدمات کتابخانه و    « AHPدیجیتالی با استفاده از فاز  

فاز   و  است  شده  ایجاد  ارزیابی  چارچوب  یک  پژوهشی،  تحقیق  این  در  اند.  رسانده 

AHPزیابی رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی  ( برای بررسی مدل ار 1)فرایند تحلیل سلسله مراتبی

رابطه  قرار گرفت.  استفاده  و وزن مورد  نظر ها  از  کاربر  رابط  ارزیابی  معیارهای  نسبی  های 

. پنج معیار برتر عبارت از سهولت استفاده،  آمدبندی شده و اولویت آنها بدست  اهمیت رتبه

حی رابط کاربری خوب،  جستجو، زبان، نمایش و طراحی هستند. وجود نمایش بصری و طرا

 کنند، حیاتی است.  برای زمانی که کاربران یک کتابخانه دیجیتالی را ارزیابی می 

های دیجیتالی برای توسعه و  ( با هدف بررسی توانایی2017)2پژوهش احمد خان و بهاتی 

  های پاکستان صورت های دیجیتالی و با انجام تحقیق از کتابداران دانشگاهمدیریت کتابخانه

های دیجیتالی برای توسعه و مدیریت  که توانایی  دادهای این مطالعه نشان  گرفته است. یافته

صالحیت کتابخانه شامل  اصلی  دسته  سه  به  دیجیتالی  ایجاد  های  برای  دیجیتالی  های 

توانایی کتابخانه دیجیتالی،  کتابخانههای  مدیریت  برای  دیجیتالی  وهای  دیجیتالی   های 

 شوند.لی برای محافظت از محتوای دیجیتالی تقسیم میهای دیجیتامهارت 

پتراس و  فراتحلیل  201۸)3استیلر  به  بین  55(  شده  منتشر  امقاله  درباره  یابی  رزالمللی 

« یا شبکه کتابخانه دیجیتالی  4مقاله به ارزیابی »یوورپنا  41های دیجیتال پرداختند که کتابخانه

بر اساس   ارزیابی اروپا اختصاص داشتند.  بر کاربران، سیستمنتایج،  مبتنی  یا سطوح  ها  و  ها 

ا بودند.  تمرکز یابی سیستمرزرابط کاربری  بود، و  بیشتر صورت گرفته  دیگر  موارد  از  ها، 

های اجتماعی  ها بر محتوا و یا فرایندهای فنی کتابخانه دیجیتال بود. دو مطالعه بر جنبه ارزیابی 

مطالعه هیچ  و  بود  درمتمرکز  جنبه   ای  از  دیجیتال  کتابخانه  ارزیابی  و  زمینه  سازمانی  های 

 مهندسی دیده نشد.

 

1. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

2. Ahmad Khan & Bhatti 

3. Stiller & Petras 

4. Europeana 
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توان گفت که مدل یا الگوی جامعی برای  های گذشته میبر اساس مطالعات و پژوهش

ها  لفه ؤها، به مو هر کدام از انواع ارزیابی است  های دیجیتالی بدست نیامده  ارزیابی کتابخانه 

( نشان داد که دست  2010)  1اند. به عنوان مثال مطالعه ژنگ شتهو معیارهای خاصی توجه دا

چنین الگویی وجود نداشته است. او تالش کرد یک مدل جامع برای سطوح    2009کم تا سال  

گروه مهم  معیارهای  آن  در  که  کند  تهیه  دیجیتال  کتابخانه  ارزیابی  مختلف  مختلف  های 

ای ارائه شود. در این مطالعه نظرسنجی از افراد  نفع، بررسی شده و به صورت  سازمان یافتهذی

از    431مختلف) کل(  در  یک    22نفر  که  داد  نشان  مطالعه  این  شد.  انجام  جهان  کشور 

های کتابخانه دیجیتال وجود ندارد و  پذیر برای معیارهای ارزیابی چارچوب جامع و انعطاف

ران عمومی درباره معیارهای  های مختلف ذینفع و حتی کاربعدم اطمینان زیادی در بین گروه

ارزیابی وجود دارد. با این وجود، معیارهای ارزیابی زی و چو برای اجرای این پژوهش به  

 عنوان مبنای کار انتخاب شد.

 روش پژوهش 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به شکل پیمایشی انجام شده است. دو کتابخانه دیجیتالی  

تبیان، جامعه آماری این پژوهش    رسانیفرهنگی و اطالع سسه  ؤم  دانشگاه عالمه طباطبائی و

کتابخانه  این  کارکنان  و  کاربران  گروه  دو  نگرش  بررسی  به  پژوهش  و  بر  بوده  مبتنی  ها 

( پرداخته است. دلیل انتخاب دو کتابخانه متفاوت، تمرکز  2013معیارهای ارزیابی زی و چو )

افزار کتابخانه دیجیتالی  تفاده عملی آنها از نرمهای آنها نبوده بلکه تجربه واقعی و اس بر تفاوت 

های آماری در میان کاربران و کارکنان جامعه  بود که منجر به انتخاب آنها شد.  تعیین نمونه

پرسشنامه است.  بوده  دسترس  در  و  هدفمند  به صورت  پژوهش  و  آماری  کاربران  میان  ها 

ها  آوری دادهت داده شدند.  برای جمعپرسشنامه برگش  63کارکنان توزیع شد و از میان آنها  

ای استفاده شده است که بر اساس اطالعات چک لیست  از کاربران و کارکنان از پرسشنامه

مبتنی بر معیارهای ارزیابی مد نظر پژوهش تدوین گردیده است. پرسشنامه کاربران نهایی با  

دیریتی، در مجموع شامل  االت سیستمی و مؤها در پاسخگویی به ستوجه به عدم توانایی آن 

پرسش ؤم  ۸ اما  بوده  همه  لفه  شامل  کارکنان،  ارزیابی  ؤم  10نامه  معیارهای  نظر  مورد  لفه 

 

1. Zhang 
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( 2013پژوهش بوده است. پرسشنامه اولیه مبتنی بر چک لیست ارزیابی پژوهشی زی و چو)

تنظیم و تدوین شده و سپس در اختیار متخصصین علم اطالعات قرار گرفته است. پس از  

خذ نظرات مختلف، اقدامات اصالحی صورت گرفته و در نهایت بصورت پرسشنامه تنظیم  ا

و تهیه گردیده است. برای پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد و برای آشنایی 

ها، در حد لزوم توضیحات الزم  دهندگان، در هنگام توزیع و گردآوری پرسشنامهبیشتر پاسخ

 ختیار پاسخگویان قرار گرفت. توسط پژوهشگر در ا 

های دیجیتالی دانشگاه عالمه  های ابعاد و تبیین وضعیت عملکرد کتابخانهبرای تحلیل داده 

های مقیاس لیکرت پرسشنامه×  تعداد  نمره گزینه طباطبائی و تبیان، از فرمول زیر استفاده شد:

 سوال هر ابعاد =  وضعیت ابعاد 

 هایافته
شناختی)جنسیت، و رشته آموزشی( به دست آمده متغیرهای جمعیتهای مربوط به  داده

 اند.نشان داده شده 2و  1از نمونه مورد مطالعه، در جداول 

 دهندگان نمونه آماری پژوهش . توزیع فراوانی جنسیت پاسخ1جدول  

ها گروه  جنسیت فراوانی  درصد فراوانی   کتابخانه دیجیتالی  

 کارکنان زن 11 55

 

 

 

 

 

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 مرد  9 45

۸4/70  کاربران زن 17 

16/29  مرد  7 

  کارکنان زن 0 0

 

 تبیان 

 

 

 

 

 مرد  4 100

66/26  کاربران زن 4 

34/73  مرد  11 
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نفر( در کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه    20ها، از جمع کارکنان پاسخگو)بر اساس یافته

اند. بر مبنای اطالعات  درصد( زن بوده  55نفر)  11درصد( مرد و    45نفر)  9طباطبائی تعداد  

میان   از  تعداد    24همین جدول،  طباطبائی  دانشگاه عالمه  پاسخگوی کتابخانه    7نفر کاربر 

 4اند. از جمع کارکنان پاسخگو)درصد( زن بوده  70/ ۸4نفر)  17درصد( مرد و    16/29نفر)

ت تبیان،  دیجیتال  بوده  100نفر)  4عداد  نفر( در کتابخانه  مرد  تعداد  درصد(  از  اند. همچنین، 

درصد(   34/73نفر)  11درصد( زن و    66/26نفر)  4نفر( در این کتابخانه    15کاربران پاسخگو)

 اند.  مرد بوده

 دهندگان نمونه آماری پژوهش. توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ2جدول  

ها گروه  رشته تحصیلی  فراوانی  درصد فراوانی   کتابخانه دیجیتالی  

علم اطالعات و   14 70

شناسی دانش  

  کارکنان

 

 

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

ها سایر رشته 6 30  

34/۸ علم اطالعات و   2 

 شناسی دانش

 کاربران

66/91  سایر رشته ها  22 

علم اطالعات و   0 0

شناسی دانش  

  کارکنان

 

 تبیان 

 

 

 

 

ها سایر رشته 4 100  

34/13 علم اطالعات و   2 

شناسی دانش  

 کاربران

66/۸6 ها سایر رشته 13   

طباطبائی  نشان می  2جدول   دانشگاه عالمه  تعداد کارکنان کتابخانه  از  درصد   70دهد 

درصد از کارکنان دارای سایر   30شناسی بوده و  دارای رشته تحصیلی علم اطالعات و دانش

شناسی  کاربران دارای رشته تحصیلی علم اطالعات و دانشاند. تعداد  های تحصیلی بوده رشته

و    34/۸ بوده  رشته  66/91درصد  سایر  دارای  تعداد  این  از  بودهدرصد  تحصیلی  اند.  های 

تبیان   کتابخانه  رشته   100کارکنان  دارای  و  درصد  اطالعات  علم  غیر  تحصیلی  های 
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درصد دارای رشته تحصیلی علم    34/13اند. از تعداد کاربران این کتابخانه  شناسی بودهدانش 

 اند. درصد کاربران رشته تحصیلی سایر داشته  66/۸6شناسی بوده و به میزان  اطالعات و دانش 

های دیجیتالی دانشگاه عالمه  های ابعاد و تبیین وضعیت عملکرد کتابخانهبرای تحلیل داده 

 طباطبائی و تبیان، از فرمول زیر استفاده شد: 

 قیاس لیکرت پرسشنامه×  تعداد سوال هر ابعاد =  وضعیت ابعاد های منمره گزینه

 های تحقیق درباره هر کدام از ابعاد مورد مطالعه به شرح ذیل است: یافته 

 وضعیت ابعاد مجموعه  -الف

 . دهدنتایج بررسی وضعیت ابعاد مجموعه دو کتابخانه مورد تحقیق را نشان می 3جدول 

 های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیانعه کتابخانهبررسی وضعیت ابعاد مجمو  .۳جدول  

 وضعیت  میانگین  ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد

 

 مجموعه 

 خوب  75/47 کارکنان تبیان 

 خوب  93/44 کاربران

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 خوب  49 کارکنان

 خوب  25/46 کاربران

خیلی   ابعاد مجموعه:  متوسط:  14- 26، ضعیف  1-13ضعیف:  دامنه وضعیت   ،39-27  ،

 .53-65، خیلی خوب: 40-52خوب: 

ها میانگین ابعاد مجموعه کتابخانه دیجیتال تبیان از نظر کاربران و کارکنان   بر اساس یافته 

گیرد. همچنین، میانگین ابعاد  بوده، که در دامنه خوب قرار می  47/  75و    93/44به ترتیب  

به ترتیب   کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه مجموعه   طباطبائی از نظر کاربران و کارکنان  

گیرد. با توجه به آنچه بیان شد، وضعیت ابعاد  است، که در دامنه خوب قرار می 49و  25/46

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در وضعیت خوب قرار  مجموعه در کتابخانه

 دارد.

 بعاد سازماندهی اطالعات وضعیت ا -ب

سازمان  4جدول   ابعاد  کتابخانهوضعیت  اطالعات  عالمه  دهی  دانشگاه  دیجیتالی  های 

 دهد.طباطبائی و تبیان را نشان می 
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های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  دهی اطالعات کتابخانهبررسی وضعیت ابعاد سازمان.  4جدول  

 تبیان 

 وضعیت  میانگین  ها گروه  دیجیتالکتابخانه  ابعاد

 

دهی سازمان

 اطالعات 

 خوب  50/41 کارکنان تبیان 

 خوب  3۸ کاربران

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 خوب  75/42 کارکنان

 خوب  16/42 کاربران

سازمان ابعاد  وضعیت  ضعیف:  دامنه  خیلی  اطالعات:  ضعیف:  1-11دهی   ،22-12 ،

 .45-55، خیلی خوب: 34-44، خوب:  23-33متوسط: 

یافته  سازمانبراساس  ابعاد  میانگین  نظر  ها  از  تبیان  دیجیتالی  کتابخانه  اطالعات  دهی 

گیرد. همچنین،  است، که در دامنه خوب قرار می  50/41و    3۸کاربران و کارکنان  به ترتیب  

ابعاد  سازمان اطالعات کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی از نظر کاربران و    میانگین 

گیرد. با توجه به آنچه  است، که در دامنه خوب قرار می 42/ 75و  16/42کارکنان به ترتیب  

ابعاد سازمان اطالعات در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و   بیان شد، وضعیت 

وض در  داردتبیان  قرار  خوب  و  ،  عیت  کاربران  نظرات  بین  کمی  تفاوتی  حال  عین  در  اما 

 شود.  کارکنان کتابخانه دیجیتالی تبیان در این معیار مشاهده می

 وضعیت ابعاد طراحی رابط کاربری -ج

وضعیت ابعاد طراحی رابط کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان    5جدول  

 دهد. را نشان می

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی بررسی وضعیت ابعاد  طراحی رابط کاربری کتابخانه.  5جدول  

 و تبیان 

 وضعیت  میانگین  گروه ها  کتابخانه دیجیتال ابعاد

 

طراحی رابط  

 کاریری 

 خوب  25/44 کارکنان تبیان 

 خوب  40 کاربران

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 خوب  25/44 کارکنان

 خوب  33/43 کاربران
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-39، متوسط:  14-26، ضعیف:  1-13دامنه وضعیت ابعاد طراحی رابط: خیلی ضعیف:    

 . 53-65، خیلی خوب: 40-52، خوب: 27

میانگین ابعاد طراحی رابط کتابخانه دیجیتالی تبیان از نظر کاربران و   5بر اساس جدول  

گیرد. همچنین، میانگین  دامنه خوب قرار میاست، که در    25/44و    40کارکنان  به ترتیب  

ابعاد طراحی رابط کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی از نظر کاربران و کارکنان  به  

گیرد. با توجه به آنچه بیان شد،  است، که در دامنه خوب قرار می  44/ 25و     33/43ترتیب  

ابعاد  طراحی رابط کاربری در کتابخانه  یجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  های دوضعیت 

ولی تفاوتی کمی بین نظرات کاربران و کارکنان کتابخانه    ؛تبیان در وضعیت خوب قرار دارد 

 وجود دارد.  دیجیتالی تبیان در این معیار 

 وضعیت ابعاد نظام و فناوری  -د

طبائی و  های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباوضعیت ابعاد نظام و فناوری کتابخانه   6جدول  

 دهد.تبیان را نشان می

های  دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  بررسی وضعیت ابعاد  فناوری و نظام کتابخانه.  6جدول  

 تبیان 

 وضعیت  میانگین  ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد

 

 نظام و فناوری 

 خوب  50/41 کارکنان تبیان 

 خوب  53/3۸ کاربران

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 خوب  35/43 کارکنان

 خوب  79/41 کاربران

- 36، متوسط:  13-24، ضعیف:  1-12دامنه وضعیت ابعاد فناوری و نظام: خیلی ضعیف:   

 49-60، خیلی خوب: 37-4۸، خوب: 25

ها میانگین ابعاد نظام و فناوری کتابخانه دیجیتالی تبیان از نظر کاربران و  بر اساس یافته

گیرد. همچنین، میانگین  است، که در دامنه خوب قرار می  41/ 50و    53/3۸ترتیب  کارکنان  به  

ابعاد نظام و فناوری کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی از نظر کاربران و کارکنان  به  

با توجه به آنچه بیان شد،  است، که در دامنه خوب قرار می  35/43و    79/41ترتیب   گیرد. 

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در  م و فناوری در کتابخانهوضعیت ابعاد نظا
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کارکنان   و  کاربران  نظرات  بین  کمی  تفاوتی  حال  عین  در  اما  دارد  قرار  خوب  وضعیت 

 شود. کتابخانه دیجیتالی تبیان در این معیار مشاهده می 

 وضعیت ابعاد تاثیر بر کاربر  -ه

ت  7جدول   ابعاد  و  برکاربر کتابخانهثیر  أ وضعیت  طباطبائی  دانشگاه عالمه  دیجیتال  های 

 دهد.تبیان را نشان می

 های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان بررسی وضعیت ابعاد تاثیر بر کاربر کتابخانه. 7جدول   

 وضعیت  میانگین  گروه کتابخانه دیجیتال ابعاد

 

 تاثیر برکاربر 

 خوب  26/19 کارکنان تبیان 

 متوسط  26/17 کاربران

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 خوب  65/20 کارکنان

 خوب  45/20 کاربران

، 13-1۸، متوسط:  7-12، ضعیف:  1-6بر کاربر: خیلی ضعیف:  ثیر  أتدامنه وضعیت ابعاد  

   . 25-30، خیلی خوب: 19-24خوب: 

ابعاد    7بر اساس جدول   برکاربر کتابخانه دیجیتال تبیان از نظر کاربران و  ثیر  أتمیانگین 

ترتیب   به  قرار    26/19و    26/17کارکنان   و خوب  متوسط  دامنه  در  ترتیب  به  که   است، 

برکاربر کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی از  ثیر  أتین، میانگین ابعاد  گیرد. همچنمی

گیرد.  است، که در دامنه خوب قرار می  65/20و    45/20نظر کاربران و کارکنان به ترتیب   

های دیجیتالی دانشگاه عالمه  برکاربر در کتابخانهثیر  أ تبا توجه به آنچه بیان شد، وضعیت ابعاد  

طباطبائی و تبیان در وضعیت خوب قرار دارد اما تفاوتی کمی بین نظرات کاربران و کارکنان  

 وجود دارد.    کتابخانه دیجیتالی تبیان در این معیار 

 وضعیت ابعاد خدمات  -و

یان  های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تب وضعیت ابعاد خدمات کتابخانه  ۸جدول  

 دهد. را نشان می

 های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیانبررسی وضعیت ابعاد خدمات کتابخانه.  ۸جدول  

 وضعیت  میانگین  ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد
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 خدمات

 خوب  75/49 کارکنان تبیان 

 خوب  46 کاربران

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 خوب  10/51 کارکنان

 خوب  41/50 کاربران

ابعاد خدمات: خیلی ضعیف:   متوسط:  16-30، ضعیف:  1-15دامنه وضعیت   ،45-31 ،

 . 61-75، خیلی خوب: 46-60خوب: 

جدول   اساس  و    ۸بر  کاربران  نظر  از  تبیان  دیجیتالی  کتابخانه  خدمات  ابعاد  میانگین  

د. همچنین، میانگین  گیراست، که در دامنه خوب قرار می  75/49و    46کارکنان  به ترتیب  

ابعاد خدمات کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی از نظر کاربران و کارکنان به ترتیب  

گیرد. با توجه به آنچه بیان شد، وضعیت  است، که در دامنه خوب قرار می  10/51و     41/50

ر وضعیت خوب  های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان د ابعاد خدمات در کتابخانه

قرار دارد اما در عین حال تفاوتی کمی بین نظرات کاربران و کارکنان کتابخانه دیجیتال تبیان  

 شود. در این معیار مشاهده می 

 وضعیت ابعاد تعامل کاربر  -ز

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان را  وضعیت تعامل کاربر کتابخانه 9جدول 

 دهد.نشان می

 های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان بررسی وضعیت ابعاد تعامل کاربر کتابخانه .  9جدول  

ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد  وضعیت  میانگین  

 

 تعامل کاربر 

25/24 کارکنان تبیان   متوسط  

۸6/23 کاربران  متوسط  

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

65/25 کارکنان  خوب  

75/24 کاربران  متوسط  

،  17-24، متوسط:  9-16، ضعیف:  1-۸دامنه وضعیت ابعاد تعامل کاربر: خیلی ضعیف:   

 . 33-40، خیلی خوب: 25-32خوب: 
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یافته اساس  و  بر  کاربران  نظر  از  تبیان  دیجیتالی  کتابخانه  کاربر  تعامل  ابعاد  میانگین  ها 

ترتیب   به  متوسط    25/24و     ۸6/23کارکنان   دامنه  در  همچنین،  قرار میاست، که  گیرد. 

و   کاربران  نظر  از  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دیجیتالی  کتابخانه  کاربر  تعامل  ابعاد  میانگین 

ترتیب   به  قرار    65/25و     75/24کارکنان   و خوب  متوسط  دامنه  در  ترتیب  به  که  است، 

کتابخانهمی در  کاربر  تعامل  ابعاد  شد، وضعیت  بیان  آنچه  به  توجه  با  دیجیتالی  های  گیرد. 

 دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در وضعیت متوسط قرار دارد. 

 وضعیت ابعاد بافت/زمینه  -ح

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان  وضعیت بافت/ زمینه کتابخانه  10جدول  

 دهد. را نشان می

 عالمه طباطبائی و تبیان های  دیجیتالی دانشگاه بررسی وضعیت ابعاد بافت/زمینه کتابخانه. 10جدول  

ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد  وضعیت  میانگین  

 

 بافت/ زمینه 

 متوسط  23 کارکنان تبیان 

26/22 کاربران  متوسط  

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

60/23 کارکنان  متوسط  

20/25 کاربران  خوب  

، خوب:  17-24متوسط:  ،  9-16، ضعیف:  1-۸دامنه وضعیت بافت/زمینه: خیلی ضعیف:  

 .33-40، خیلی خوب: 32-25

میانگین  ابعاد بافت/ زمینه کتابخانه دیجیتالی تبیان از نظر کاربران و    10بر اساس جدول  

گیرد. همچنین، میانگین  است، که  در دامنه متوسط قرار می   23و    26/22کارکنان  به ترتیب  

المه طباطبائی از نظر کاربران و کارکنان به  ابعاد بافت/ زمینه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه ع 

گیرد. با توجه  است، که به ترتیب در دامنه متوسط و خوب قرار می  23/ 60و    20/25ترتیب  

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی  به آنچه بیان شد، وضعیت ابعاد بافت/ زمینه در کتابخانه

ال، تفاوتی کمی بین نظرات کاربران و  و تبیان در وضعیت متوسط قرار دارد اما در عین ح

 شود. کارکنان کتابخانه دیجیتال عالمه طباطبائی در این معیار به نفع کاربران مشاهده می
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 وضعیت ابعاد اجرا و مدیریت -ط

با توجه به نوع سواالت و عدم توانایی کاربران در پاسخگویی به سواالت این پرسش، در  

مدیریت فقط نظرات کارکنان بررسی و تحلیل شده است. جدول تعیین وضعیت معیار اجرا و  

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان را نشان وضعیت اجرا و مدیریت کتابخانه   11

 دهد.می

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  بررسی وضعیت ابعاد اجرا و مدیریت کتابخانه. 11جدول  

 تبیان 

ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد  وضعیت  میانگین  

 

 اجرا و مدیریت 

 خوب  30 کارکنان تبیان 

 

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 کارکنان

 

30/30  خوب  

، 19-27، متوسط:  10-1۸، ضعیف:  1-9دامنه وضعیت اجرا و مدیریت: خیلی ضعیف:  

 .37-45، خیلی خوب: 2۸-36خوب: 

اجرا و مدیریت کتابخانه دیجیتالی تبیان از نظر کارکنان  میانگین ابعاد    11بر اساس جدول  

می  30 قرار  خوب  دامنه  در  که  کتابخانه  است،  مدیریت  و  اجرا  میانگین  همچنین،  گیرد. 

کارکنان   نظر  از  طباطبائی  دانشگاه عالمه  قرار    30/30دیجیتالی  دامنه خوب  در  که  است، 

های دیجیتالی  جرا و مدیریت در کتابخانه گیرد. با توجه به آنچه بیان شد، وضعیت ابعاد امی

 دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در وضعیت خوب قرار دارد.

 وضعیت ابعاد حفاظت و نگهداری -ی

درتعیین وضعیت معیار اجرا و مدیریت هم مانند مورد قبل فقط نظرات کارکنان بررسی  

های دیجیتالی دانشگاه  وضعیت حفاظت و نگهداری کتابخانه  12و تحلیل شده است. جدول 

 دهد. عالمه طباطبائی و تبیان را نشان می

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  بررسی وضعیت ابعاد حفاظت و نگهداری کتابخانه. 12جدول  

 تبیان 

ها گروه  کتابخانه دیجیتال ابعاد  وضعیت  میانگین  
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 حفاظت و نگهداری 

75/31 کارکنان تبیان   خوب  

 

دانشگاه عالمه  

 طباطبائی 

 کارکنان

 

10/32  خوب  

- 27، متوسط: 10-1۸، ضعیف: 1-9دامنه وضعیت حفاظت و نگهداری: خیلی ضعیف:  

 . 37-45، خیلی خوب: 2۸-36، خوب: 19

میانگین  ابعاد حفاظت و نگهداری کتابخانه دیجیتالی تبیان از نظر    12بر اساس جدول  

گیرد. همچنین، میانگین ابعاد حفاظت و  دامنه خوب قرار میاست، که  در    75/31کارکنان  

کارکنان   نظر  از  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دیجیتالی  کتابخانه  که    10/32نگهداری  است، 

گیرد. با توجه به آنچه بیان شد، وضعیت ابعاد حفاظت و نگهداری در  دردامنه خوب قرار می

 ئی و تبیان در وضعیت خوب قرار دارد.   های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطباکتابخانه

معیار    ۸های دو کتابخانه جامعه آماری پژوهش در  به منظور بررسی تشابهات و تفاوت

های آزمون به قرار استفاده شده است و فرض Tاول از معیارهای ارزیابی پژوهش از آزمون 

 زیر است:  

فرض صفر: میان ابعاد معیارهای ارزیابی پژوهش در دو کتابخانه جامعه آماری پژوهش  

 تفاوت معناداری وجود ندارد. 

فرض مخالف: میان ابعاد معیارهای ارزیابی پژوهش در دو کتابخانه جامعه آماری پژوهش  

 تفاوت معناداری وجود دارد. 

های دیجیتالی دانشگاه عالمه  ابخانه ارزیابی کت   معیارهایمقایسه میانگین ابعاد    13جدول  

 دهد. طباطبائی و تبیان را نشان می 

  های دیجیتالی دانشگاه عالمهارزیابی پژوهش در کتابخانه معیارهای. مقایسه میانگین ابعاد 1۳  جدول

 طباطبائی و تبیان 

 معنی داری T درجه آزادی میانگین  کتابخانه دیجیتال ها گروه  ابعاد

 

 مجموعه 

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

49 6 

 

0۸/1 320 /0 
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 75/47 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

25/46 2۸ 12/1 272 /0 

 93/44 تبیان 

 

 سازمان دهی

 اطالعات 

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

75/42 6 264 /0 ۸01 /0 

 50/41 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

16/42 2۸ ۸2/2 01/0  * 

 3۸ تبیان 

 

طراحی رابط  

 کاربری

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

25/44 6 476 /0 651 /0 

 25/44 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

33/43 2۸ 933 /0 359 /0 

 40 تبیان 

 

نظام  

 وفناوری 

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

35/43 6 96/1 09/0 

 50/41 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

79/41 2۸ 13/2 02/0 * 

 53/3۸ تبیان 

 

تاثیر بر  

 کاربر

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

65/20 6 69/1 14/0 

 26/19 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

45/20 2۸ 34/2 02/0 * 

 26/17 تبیان 

 

 خدمات

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

10/51 6 70/0 50/0 

 75/49 تبیان 
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دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

41/50 2۸ 62/2 01/0 * 

 46 تبیان 

 

 تعامل کاربر 

دانشگاه عالمه   کارکنان

 طباطبائی 

65/25 6 09/3 02/0 * 

 25/24 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

75/24 2۸ 22/0 ۸2/0 

 ۸6/23 تبیان 

دانشگاه عالمه   کارکنان بافت/زمینه 

 طباطبائی 

60/23 6 ۸۸/0  40۸ /0  

 23 تبیان 

دانشگاه عالمه   کاربران

 طباطبائی 

20/25 2۸ 95۸ /0  346 /0  

 26/22 تبیان 

اساس   نظر    13جدول  بر  از  مجموعه   ابعاد  کتابخانهدر  میان  کارکنان،  و  های  کاربران 

دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در تفاوت معناداری وجود ندارد و ابعاد مجموعه  

سازمان ابعاد  در  دارند.  شباهت  هم  با  اطالعاتی  مراکز  میان  این  کارکنان،  نظر  از  دهی 

تفاوت معناداری وجود ندارد، اما  های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در کتابخانه

 01/0های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در سطح  از نظر کاربران میان کتابخانه 

سازمان ابعاد  میانگین  و  دارد  وجود  معناداری  به طور  تفاوت  دانشگاه عالمه  کتابخانه  دهی 

کار نظر  از  رابط  طراحی  ابعاد  در  همچنین،  است.  بیشتر  میان  معناداری  کارکنان،  و  بران 

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در تفاوت معناداری وجود ندارد و  کتابخانه

ابعاد طراحی رابط این مراکز اطالعاتی با هم شباهت دارند. در ابعاد  نظام و فناوری از نظر 

ن در تفاوت معناداری  کارکنان، میان کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیا

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان   وجود ندارد، اما از نظر کاربران میان کتابخانه 
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تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین ابعاد  نظام و فناوری کتابخانه دانشگاه    02/0در سطح  

 عالمه به طور معناداری بیشتر است. 

ت  ابعاد   بر  أهمچنین، در  های دیجیتالی دانشگاه  کاربر از نظر کارکنان میان کتابخانه ثیر 

های  عالمه طباطبائی و تبیان در تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر کاربران میان کتابخانه 

تبیان  در سطح   و  دانشگاه عالمه طباطبائی  و     02/0دیجیتالی  معناداری وجود دارد  تفاوت 

   کتابخانه دانشگاه عالمه به طور معناداری بیشتر است.  بر کاربرثیر أتمیانگین ابعاد   

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  در ابعاد خدمات از نظر کارکنان میان کتابخانه 

های دیجیتالی دانشگاه  تبیان در تفاوت معناداری وجود ندارد، اما از نظر کاربران میان کتابخانه 

تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین ابعاد خدمات    01/0عالمه طباطبائی و تبیان در سطح  

کاربر از نظر   تعاملکتابخانه دانشگاه عالمه به طور معناداری بیشتر است. همچنین، در ابعاد  

میان کتابخانه معناداری  کاربران  تفاوت  در  تبیان  و  طباطبائی  دانشگاه عالمه  دیجیتالی  های 

های دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان  کارکنان میان کتابخانهوجود ندارد، اما از نظر  

کاربر کتابخانه دانشگاه    تعاملتفاوت معناداری وجود دارد و میانگین ابعاد    02/0در سطح  

در معیار ابعاد بافت/زمینه از نظر کاربران و کارکنان، میان  عالمه به طور معناداری بیشتر است.  

لی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در تفاوت معناداری وجود ندارد و  های دیجیتاکتابخانه

   ابعاد بافت این مراکز اطالعاتی با هم شباهت دارند. 

 گیری بحث و نتیجه

یافته  به  توجه  با  کتابخانه  دو  این  ارزیابی  و  بررسی  می از  گفتها  ابعاد  در    توان  مجموع، 

دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در وضعیت خوب قرار  های دیجیتالی  در کتابخانه  مجموعه 

بدین مفهوم است که اگر چه هر دو کتابخانه دیجیتال مورد نظر دارای    هاداشتند. این یافته

نمرات میانگین، برتری جزئی کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه   اما اوالً  ؛کیفیت خوب هستند

دو کتابخانه مورد بحث هنوز امکان دستیابی به کیفیت  هر  اًکند و در ثانیطباطبائی را بیان می 

از   کاربران  قضاوت  برای  مهم  معیاری  مجموعه  هر حال،  در  دارند.  را  بیشتر  تعالی  و  برتر 

می تلقی  دیجیتالی  کتابخانه  یافتهکیفیت  از  بخش  این  این،   بر  افزون  با  شود.  تحقیق  های 
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شمس پژوهش  مطلق)های  همکا1390الدینی  و  حریری  حسینی)1391ران)(،   ،)1392 ،)

 (  همسو بوده است.2011(، و چو و لی)200۸(، زی)2005جنگ)

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و  در کتابخانه  دهی اطالعاتسازمانبه لحاظ ابعاد  

هر گرفته تبیان  قرار  خوب  وضعیت  در  نظرات    ؛انددو  بین  کمی  تفاوت  حال  عین  در  اما 

کت  کارکنان  و  میکاربران  مشاهده  معیار  این  در  تبیان  دیجیتالی  یافته   شود.ابخانه  با  این  ها، 

اند. بعد  (، هم جهت بوده2005(، جنگ)1392(، حسینی)1390الدینی مطلق)مطالعات شمس 

های دقت و صحت فراداده، ثبات و اعتبار فراداده، تعداد عناصر سازماندهی اطالعات، ویژگی

، دسترسی به فراداده، تناسب/صحت، استانداردهای فراداده،  فراداده، کیفیت فراداده، جامعیت 

هایی  رسد که ویژگیواژگان کنترل شده و قابلیت تبادل فراداده را شامل شده است. به نظر می

از مجموعه این معیارها مانند ثبات و اعتبار فراداده، تعداد عناصر فراداده، جامعیت، واژگان  

تبادل فرادا  مانده کنترل شده و قابلیت  به دور  یا از نگاه کاربران و کارکنان در ارزیابی  ده 

های دیجیتال مورد مطالعه وجود دارد که باید  هایی در این باره در کتابخانه است و یا کاستی 

 برطرف شود.  

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در  در کتابخانه ابعاد طراحی رابط کاربری 

جای   خوب  کتابخانه    ؛دارندوضعیت  کارکنان  و  کاربران  نظرات  بین  کمی  تفاوتی  ولی 

برتری جزئی کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی در این معیار مشاهده    دیجیتالی تبیان با

های دیجیتالی  های کتابخانهشود. رابط کاربری از عناصر مهم برای قابلیت استفاده وبگاه می

هم برای سنجش استفاده آسان و دسترسی به اطالعات مفید در این  بوده و همچنین، معیاری م 

مراکز اطالعاتی است. رابط کاربری به عنوان درگاه ارتباطی و تعامل بین کاربر و نظام بوده  

های  . بعد طراحی رابط کاربری شامل ویژگیاستو برای رفع نیاز اطالعاتی کاربر، بسیار مهم  

ت و ناوبری، اعتبار، عملیات خودادراکی، ثبات و پایداری،  عملکرد مرور، تابع جستجو، هدای 

ارائه نتایج جستجو، کارکرد راهنمایی، جاذبه دیداری، کنترل کاربر، صفحه شخصی، گزینه  

پژوهش  است.  بوده  احساسی  جاذبه  و  عابدینی)مشاهده  ترکیان  1395های  و  میرزایی   ،)

جنگ)1395تبار) زی)2005(،  لی)200۸(،  و  چو  همکاران)(،  2011(،  و  لی  با  2014و   )

 اند. های تحقیق همسو بوده یافته
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های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان  هر  کتابخانه   ابعاد نظام و فناوریبه لحاظ  

بین نظرات کاربران و    ؛انددو در وضعیت خوب قرار گرفته اما در عین حال تفاوتی کمی 

تری جزئی کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی  بربا    کارکنان کتابخانه دیجیتالی تبیان 

های این بخش از پژوهش هم جهت با مطالعات حریری . یافته گرددمیدر این معیار مشاهده 

همکاران) کریمی)1391و  جنگ)1392(،  زی)2005(،  لی)200۸(،  و  چو  و  بوده 2011(   )

ل ئ. نقش مسااستوری نظام  آوری، عامل بهرهاست. استاندارد بودن و یکپارچگی توسعه فن 

های دیجیتالی همراه با عامل انسانی، در بازیابی اطالعات و مدارک مرتبط با  فنی کتابخانه 

مهم   بسیار  کاربر  ماستنیاز  اطالعات  به  آسان  دسترسی  با  امر،  همین  افزوده  ؤ.  ارزش  ثر، 

اث بازیابی،  اطالعات را در پی دارد. ارزیابی نظام و فناوری، معیارهای زمان پاسخ،  ربخشی 

اعتبار، اتصال، عملکرد سرور، تناسب با وظایف، میزان خطا/اصالح خطا، سرعت بارگذاری  

های دیجیتالی دیگر و ظرفیت  پذیری، یکپارچگی جستجو، ارتباط با کتابخانهصفحه، انعطاف

  سازی را دربرداشته است.  ذخیره

دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی از منظر کاربران و   ثیر برکاربر کتابخانهأمیانگین ابعاد ت 

گیری تعیین شده، در  است و بر مبنای مقیاس اندازه  65/20و     45/20کارکنان  به ترتیب   

گرفته قرار  خوب  ابعاد  محدوده  وضعیت  شد،  بیان  آنچه  به  توجه  با  در ثیر  أتاند.  برکاربر 

اما در    ،ی و تبیان در محدوده خوب قرار دارندهای دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائکتابخانه

عین حال تفاوتی کمی بین نظرات کاربران دو کتابخانه دیجیتالی در این معیار با برتری جزئی  

. تعامل کاربر با نظام اطالعاتی  گرددمیکتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی مشاهده  

ت دیجیتالی،  کاأکتابخانه  روی  بر  بسزایی  تواناییثیرات  دارد.  در  ربر  پیشرفت  شامل  هایی 

یابی، توانایی تشخیص زمان نیاز اطالعاتی و های اطالعها، کسب مهارتفعالیت و پژوهش 

به وجود می بعد تیافتن اطالعات معتبر و موثر را در کاربر  بر کاربر، عبارت از  أث آورد.  یر 

شی، تغییر دانش، تغییر رفتار  های تولیدات پژوهشی، اثرات یادگیری، کارآمدی آموزویژگی

حسینی)  مطالعات  است.  بوده  اطالعاتی  سواد  مهارت  عابدینی)1392و   ،)1395  ،)

 اند.  های تحقیق همسو بوده(، با یافته 2005جنگ)

کتابخانهمیانگین   خدمات  و    ابعاد  کاربران  منظر  از  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دیجیتالی 

گیری تعیین شده، در  ده، که بر مبنای مقیاس اندازهبو  10/51و     41/50کارکنان  به ترتیب  
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ابعاد خدمات در کتابخانه  قراردامنه خوب   های دیجیتالی  گرفتند. به همین خاطر، وضعیت 

ها بدین مفهوم است  گیرند. این یافتهدانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در دامنه خوب جای می

توجه کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی  که نمرات میانگین، برتری جزئی ولی قابل  

می بیان  کاربران  نظر  از  را  معیار  این  کتابخانه در  وبگاهکند.  عنوان  به  دیجیتالی  های  های 

های سنتی، قادر به ارائه خدمات مورد نیاز کاربران و جامعه آن به صورت مفیدتر  کتابخانه

اربران، موفقیت کتابخانه دیجیتالی را در  هستند. برآورده شدن سطوح خدمات مورد انتظار ک

ویژگی خدمات،  بعد  تحقیق،  این  در  دارد.  اعتبار،  پی  ناتوان،  کاربران  برای  های خدمات 

رضایت کاربر، سودمندی، پاسخگویی، به موقع بودن، دسترسی به کارکنان، پرسش و پاسخ،  

بفرد و خ انواع خدمات منحصر  پیگیر، آموزش کاربر،  را  اعتماد، خدمات  دمات سفارشی 

مهارت  برای کسب  است.  و کاربران، شامل شده  پژوهشگران  توسط  اسناد  های جستجوی 

های آموزشی امری ضروری است. این امر مهم، موجب تسهیل فرایند یادگیری  اجرای برنامه

آن خودآموزی  و  میکاربران  می ها  یادگیری  و  خودآموزی  این  که  روند  گردد،  تواتد 

(، 1390الدینی مطلق)پژوهش با تحقیقات شمس   این بخش از  های د. یافته همیشگی داشته باش

( 2017(، و احمد خان و بهاتی)2011(، چو و لی)200۸(، زی)1395(، عابدینی)1392حسینی)

 اند. در جهتی مشابه بوده

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان بر  در کتابخانه   ابعاد تعامل کاربروضعیت  

ها بدین مفهوم  گیرند. این یافته گیری تعیین شده، در دامنه متوسط قرار میقیاس اندازهمبنای م

است که نمرات میانگین، برتری نسبی کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی در این معیار  

تسلط بیشتری نسبت به    کند. با این که کارکنان احتماالًرا به ویژه از نظر کارکنان بیان می

های این معیار بیشتر با نظرخواهی  اما چون ویژگی  ؛ربرد و مفاهیم کتابخانه دیجیتال دارندکا

لذا اظهار نظرکاربران نهایی اهمیت   ،کاربران نسبت به کاربرد کتابخانه دیجیتال مربوط است

نمیمی دلیل  این  به  و  مهم  یابد  را خیلی  دیجیتال  دو کتابخانه  بین  تفاوت  کرد.  تلقی  تواند 

عملکرد دریا بهبود  و  کارایی  در  آنها،  پیشنهادات  از  استفاده  و  کاربران  نظرات  فت 

تکتابخانه دیجیتالی  راهأهای  از  یکی  کاربر  بازخورد  دارد.  بسزایی  و  ثیر  مهم  ارتباطی  های 

. معیارهای تعامل کاربر عبارت از بازخورد کاربر، استفاده از منابع،  استمستقیم کاربر با نظام  
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ویژگی برنامهکاربرد  با  یکپارچگی  وبگاه،  بازدید  راهنما،  مجراهای  های  خارجی،  های 

گذاری دانش کاربران و پشتیبانی از تجارت الکترونیک است.  مشارکت کاربران، اشتراک

 اند.های پژوهش حاضر همسو بوده( با یافته200۸(، زی)1392تحقیقات حسینی)

دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان در  های در کتابخانه  ، ابعاد بافت/ زمینهبه لحاظ 

اما در عین حال تفاوتی کمی بین نظرات کاربران و  ،  وضعیت متوسط و خوب جای دارند

مشاهده   کاربران  نفع  به  معیار  این  در  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  دیجیتال  کتابخانه  کارکنان 

یافتهگرددمی این  برت.  میانگین،  نمرات  است  مفهوم  بدین  دیجیتال  ها  کتابخانه  نسبی  ری 

کند. با توجه به گزارش  دانشگاه عالمه طباطبائی دراین معیار را به ویژه از نظر کاربران بیان می

همایش برگزارشده در همین زمینه در دانشگاه عالمه طباطبائی و وجود تفاوت در سطوح  

کرد که تعلق نمره    دسترسی کاربران به اطالعات در دو مورد پژوهشی، شاید بتوان استنباط

ارزیابی بیشتر به این معیار توسط کارکنان کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبائی به دلیل  

های این معیار ارزیابی باشد و نیاز به مراقبت  ها به توجه زیادتر به ویژگیاحساس نیاز بیشتر آن

مشی  پیروی از خط  و حفظ ویژگی حقوق پدیدآور، رعایت و تبعیت از اخالق اطالعات، و

ها بیان شده باشد، در حالی که کاربران نیاز متفاوتی را دارند و و سیاست سازمان توسط آن

ها نیست. از این رو،  ایجاد محدودیت سطوح دسترسی به اطالعات، موافق میل و خواسته آن

ر برای  های این معیاهای آموزشی مفید در زمینه ویژگیرسد که برگزاری برنامهبه نظر می

کاربران نهایی الزم باشد تا نه تنها احتیاط الزم را در کاربرد حقوق پدیدآور و اخالق استفاده  

های دیجیتال هم فراهم شود که  بلکه فرصتی برای کتابخانه  ،از اطالعات مد نظر قرار دهند

در راستای اصل اساسی دسترسی آزاد به اطالعات گامی مهم بردارند و سطوح دسترسی را  

ای اعمال کنند که در عین رعایت مسائل مربوط، امکان استفاده بیشتر کاربران نهایی  ه شیوهب

کتابخانه  در  زمینه  بافت/  ساختار  آید.  فراهم  وتنیز  محتوا  دیجیتالی،  جامعه  أهای  بر  ثیر 

با ممانعت کردن از  ئلکننده را تحت پوشش دارد. مسااستفاده مانند حمایت از پدیدآور  ی 

غیرمجاز و تبعیت از اخالق اطالعاتی، اشتراک منابع، پیروی از خط مشی و سیاست    تهیه منابع

کند. بعد بافت/زمینه، معیارهای رعایت اخالق اطالعات، حق پدیدآور، سازمان را بیان می

موریت سازمانی و نفوذ اجتماعی  أگذاری محتوا، جامعه کاربری هدف، همکاری، ماشتراک
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(،  1390الدینی مطلق)ای این بخش از پژوهش با تحقیقات شمس هرا شامل شده است. یافته

 اند. ( در جهتی مشابه بوده200۸(، و زی)1395(، عابدینی)1392حسینی)

های دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبائی و تبیان  در کتابخانه  ابعاد اجرا و مدیریتوضعیت  

ها بیانگر این موضوع  معیار، یافتههای این  نیز در محدوده خوب قرار داشتند. با توجه به ویژگی 

برابر دو کتابخانه دیجیتال جامعه آماری پژوهش در حیطه این   است که نمرات میانگین نسبتاً

ریزی،  معیار، عملکرد مناسب دو کتابخانه را از نظر بودجه، جذب سرمایه، بازاریابی، برنامه

باتخصیص و آموزش کارکنان از دیدگاه کارکنان نشان می این همه، فضای ارتقای    دهد 

باید تالش  های دیجیتال تحت پوشش پژوهش موجود است و آنبیشتر کتابخانه نه تنها  ها 

ویژگی دیگر  و  بودجه  چون  مهمی  اثرگذار  عوامل  که  وضعیت  کنند  مدیریتی  متغیر  های 

ند.  بلکه با ایجاد آمادگی الزم در پی ارتقای سطح این معیار باش  ،خوب موجود را بر هم نزنند

ثر نظام اطالعاتی بوده و این تصمیمات  ؤگیری در مورد اداره مقابلیت اجرا و مدیریت تصمیم

تغییرات در محیط داخلی و خارجی کتابخانه  بکارگیری  های دیجیتالی میموجب  گردند. 

عملکرد   موجب  مدیریتی،  اصول  نظامثر  ؤمبهینه  مدیریت این  و  اجرا  در  هماهنگی  و  ها 

بعد  می این  ویژگیشود.  از  عبارت  مالی،  ارزیابی  سرمایه/حامی  جذب  بودجه،  های 

ریزی، ارزیابی منظم، تخصیص کارکنان  مشی مدیریت، بازاریابی، برنامهانگیزه/مشوق، خط

(، و احمدخان 1392(، حسینی)1390لدینی مطلق)او آموزش کارکنان است. مطالعات شمس

   اند. دههای این تحقیق همسو بو( با یافته 2017و بهاتی)

های دیجیتالی دانشگاه  ها، وضعیت ابعاد حفاظت و نگهداری در کتابخانه با توجه به یافته 

های این معیار،  عالمه طباطبائی و تبیان در دامنه خوب جای دارند. بنابراین، با توجه به ویژگی

کتابخانه دیجیتال جامعه  ها بیانگر این موضوع است که نمرات میانگین نزدیک به هم دو  یافته 

دهد. با وجود  آماری پژوهش در حیطه این معیار، عملکرد مناسب دو کتابخانه را نشان می

این، دامنه وسیعی از متغیرها و مسائلی نظیر روند رو به افزایش منابع دیجیتالی، نیاز به پوشش  

ازی، تغییر سریع فناوری  سدادن هر چه بیشتر حفاظت و نگهداری از منابع مورد نیاز به دیجیتال

های اسناد و مدارک دیجیتالی، نیاز به تجهیزات تبدیل و انتقال  ای و تغییر مداوم قالبرسانه

های دیجیتال و مواردی از این قبیل در حیطه حفاظت و نگهداری، به مفهوم تالش زیادتر  داده
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پایداری و دوام    های دیجیتالی جامعه آماری پژوهش برای حفظ وضعیت موجود وکتابخانه

است آن  شمس پژوهش   .روند  مطلق)های  حسینی)1390الدینی  و 1392(،  احمدخان  و   ،)

یافته 2017بهاتی) مشابه  جهتی  در  قرار  (  نگهداری  و  حفاظت  بعد  در  پژوهش  این  های 

 اند.    داشته

با  دهد و  مشابهی را نشان می  مقایسه دو کتابخانه از دید کاربران و کارکنان نتایج نسبتاً 

کتابخانه   دیگری  و  دانشگاهی  کتابخانه  آنان  از  یکی  که  کتابخانه  نوع  در  تفاوت  وجود 

شود.  این نکته نشان ای میان آن دو از دید کاربران مشاهده نمیتخصصی است، تفاوت عمده

ثیر مهمی در  أافزار کتابخانه دیجیتال تدهد که ساختار، نحوه طراحی، ابعاد و امکانات نرممی

موفق   توان از نمونه نسبتاًکاربران دارند. با توجه به نتایج مشابه، هر دو کتابخانه را میدیدگاه 

 کم از دید کاران در کشور دانست.کتابخانه دیجیتال دست 

 منابع 

حمیدرضا رادفر،  و  فاطمه  فرد،  نوشین  و  نجال  منابع  1391).حریری،  ارزیابی  و  انتخاب   .)

فصلنامه دانش شناسی، علوم کتابداری  های دیجیتالی ایران.  الکترونیکی در کتابخانه 

 (.24) 7، و اطالع رسانی و فناوری اطالعات

های دیجیتالی اسالمی ایران بر ارزیابی و مقایسه کتابخانه(.  1390).الدینی مطلق، مختارشمس 

کتابخانه  فدراسیون  الگوهای  دیجیتالیاساس  ارشد،  های  کارشناسی  نامه  پایان   .

 اه پیام نور مشهد.  دانشگ

آزاده کتابخانه 1395).عابدینی،  ارزیابی  اینترنت.  (.  در  حوزوی  دیجیتال  فصلنامه  های 

- 67(:  57، )رسانی، آموزشی و مطالعات رایانه ای علوم اسالمی، ره آورد نوراطالع

71  . 

مهدی قابلیت 1392).کریمی،  مقایسه  و  ارزیابی  کتابخانه(.  در  اطالعات  نمایش  های  های 

ملی.  د محتوای  دیجیتالی  یجیتالی عضو کنسرسیوم  ملی کتابخانه  نخستین کنفرانس 

 .  347-331، ()ایرانداک
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تبار  ،فرزانه  ،میرزایی جنبه1395).منصور  ، ترکیان  ارزیابی  کتابخانه(.  فنی  دیجیتالی    های 

کاربران دیدگاه  از  کوآل  دیجی  ابزار  از  استفاده  با  ایران  پاستور  فصلنامه   .انستیتو 

 . 120-101: (9)، مطالعات دانش شناسی

زاده میرسعید  ،یوسفیان  قاضی  جو  ،امید،  مرادی  کتابخانه  ( 1394).محمد  ،جواد،  ارزیابی   .

دیجیتالی   کتابخانه  ساختار  استانداردهای  با  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دیجیتال 

 . ۸2-91( : 61) 1۸. فصلنامه مدیریت سالمتدانشگاهی. 
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