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 چکیده
ديجیتال انستیتو  ی فنی سايت در کتابخانههاجنبهاين پژوهش با هدف ارزيابی کیفیت تعامل کاربر و سیستم از 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و  از ابزار ديجی کوآل به انجام رسیده است. ايران با استفاده پاستور

است. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه آماری پژوهش  بوده پیمايشی –توصیفی  هادادهبه لحاظ گردآوری 

ده از فرمول . با استفااستبوده نفر  177که تعداد آنان  دادندیأت علمی انستیتو پاستور تشکیل هاعضاء  شامل را

گردآوری  منظوربهنمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر از اعضاء جامعه آماری  111کوکران تعداد  گیرینمونه

پرسشنامه حاضر برگرفته از  .ای( استفاده شده استپرسشنامه) یدانیماز روش پژوهش های اولیه داده

شده  سازیومیباستانداردهای ديجی کوال بوده که برای ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانه انستیتو پاستور 

های پژوهش نشان داد که کاربران هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب از . يافتهبود

قابلیت مرور و ، وندهای فعالپی، پوشش موضوعی، دقت و صحت، قابلیت اعتبار، پذيریدسترس

ين اختالف میانگین بین یشترب کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور از جنبه فنی رضايت دارند. يافتگیسازمان

دقت و صحت با و کمترين اختالف به متغیر  12/1وضعیت موجود و مطلوب به متغیر به پیوندهای فعال با 

ز ای در سطح مراکيسهمقاوهش ضرورت دارد مطالعاتی به شکل های پژبر اساس يافته .اختصاص يافت 21/8

به  هاکتابخانهين های ايرساختزدانشگاهی و تحقیقاتی صورت پذيرد تا شناخت بیشتری نسبت به امکانات و 

 دست آيد.

 کتابخانه دیجیتالی ، ی فنیهاجنبه، انستیتو پاستور، ارزیابی واژگان کلیدی:

                                                           

ايران. ، دورود، یدانشگاه آزاد اسالم، علم اطالعات و دانش شناسی ارشد یکارشناس. 1

farzanehm@yahoo.com 

3. ايران، دورود، یدانشگاه آزاد اسالم، یگروه علم اطالعات و دانش شناس ياراستاد .
torkiantabar@yahoo.com 
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 مقدمه

اکز و مر هادانشگاهاجزاء و ارکان  نيترمهمی ديجیتالی يکی از هاکتابخانهدر جهان امروز 

 رفتهفتهريی تا حدی است که هاکتابخانهروند. اهمیت چنین یمپژوهشی و تحقیقاتی به شمار 

ائه ی به کاربران ارترمتنوع مراتببهشوند و خدمات یمی سنتی هاکتابخانهجايگزين 

، روزآمد بودن، ارائه اشکال مختلف منابع اطالعاتی، انآس پذيریدسترس کنند.یم

ا و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ر هادانشگاههستند که گرايش  یليدال ازجمله یريپذانعطاف

 يی سرعت بخشیده است.هاکتابخانهبه سمت چنین 

های ديجیتال از کتابخانه غیررسمیتعريف رسمی و  21شوارتز معتقد است در حدود 

 ی ديجیتال داردهاکتابخانهماهیت  بودن زیبرانگچالشوجود دارد که اين خود نشان از 

 (.3881، 1)شوارتز

، بکارکنان متخصص به انتخا هاآنهايی هستند که در ی ديجیتالی سازمانهاکتابخانه

، فسیرازند و فرآيند تپردو کمک برای دسترسی فکری به منابع اطالعاتی می دهیسازمان

از آثار  ایحفاظت از يکپارچگی اطالعات ديجیتالی و نیز اطمینان از وجود مجموعه، توزيع

 گیرد تا از اين طريق بتوان منابع اطالعاتیقرار می موردتوجهطوالنی  زمانمدتديجیتالی در 

بران يا عه کاربرای استفاده جام صرفهبهمقروناقتصادی  ازلحاظديجیتالی را با سرعت و 

 (.1217، )طاهری ی از جوامع در دسترس قرار دادامجموعه

های گوناگونی از منابع اطالعاتی را برای کاربران متعدد ی ديجیتالی مجموعههاکتابخانه

های و کاربردی در بر دارند و در اندازه تحقیقاتی، های مختلف علمیها و گرايشدر رشته

ابزار ورود اطالعات و  هر نوعاز  هاآنشوند. یمبندی متفاوتی از کوچک و بزرگ دسته

 اطالعات در دسترس دهیسازمانکنند و اين ابزارها را برای مناسب استفاده می افزارهاینرم

شوند گیرند و باعث میکار می خطوط پیوسته ديجیتالی به یبر رورا  هاآن دهند وقرار می

 (.1217، )اسفندياری مقدم کنندگان قرار گیرندکه در اختیار استفاده

                                                           

1. Schwartz 
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یون های ديجیتال از فدراسدر مورد کتابخانه شدهارائهتعاريف  نيپر استنادتريکی از 

فاده تاند که با اسهايیسازمان، های ديجیتالکتابخانه» ارائه شده است: 1های ديجیتالکتابخانه

 ریفک یساز ريپذدسترس، ساختاردهی() دهیسازمان، از کارکنان متخصص به انتخاب

، ار ديجیتالداشت بلندمدت آثحفاظت از يکپارچگی و تضمین نگه، توزيع، تفسیر، )معنوی(

جامعه  برای استفاده يک، اين منابع کهطوریبهپردازند فراهم آوری و ارائه منابع اطالعاتی می

، 2لئو) «گیرنددر دسترس قرار می صرفهبهآسان و ، سريع، ی از جوامعامجموعهمعین يا 

3881.) 

بايد تدابیر  ،های ديجیتالی پويا و کارآمدیبرای دستیابی به کتابخانه، گريدیعبارتبه

زارها افنرم گونهاينکاربرمداری  ازجملههای مختلف درست و صحیحی را در زمینه تحلیل

 (.3887، 3جوزآمد )از طريق بازبینی و ارزيابی مداوم به دست خواهد  داشت که اين امر

مات خد کنندگانفراهم( کیفیت خدمات بر تعامل میان کاربران و 3881) 4هرنون ازنظر

یت یفک دارد. تأکیدو همچنین فاصله میان انتظارهای کاربرو درک نحوه ايجاد خدمات 

 شدهینیبشیپيا به عبارتی خدمات ، فتیخدمات به مقايسه خدمات مطلوب و خدمات دريا

 پردازداست بايد دريافت کند( و خدمات دريافتی می کاربر معتقد)سطح خدماتی که 

 (.3888، هرنون)

، هاتدولی ديجیتال به يکی از اهداف بزرگ هاکتابخانهاز  یبرداربهرهايجاد و ، امروزه

شده است. واقعیت اين است که افزايش مراکز تحقیقاتی دنیا تبديل  و صنايع، هادانشگاه

منابع چاپی موجب شده  یسينوفهرستو  سازیآماده، سفارش، های اشتراکهزينه

ات دستیابی به اطالع یرا براهای ديجیتال های ديگری مانند کتابخانهروش هاکتابخانه

 (.3888، 5)پیترز برگزينند

                                                           

1. digital library federation 

2. Liu 

3. Jose 

4. Herrnon 

5. Peters 



 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
9، 

ن 
ستا

زم
99

 

004 

ی و و مراکز پژوهش هادانشگاهدر ی ديجیتالی هاکتابخانهبدون شک استفاده از خدمات 

ا برای ر هاکتابخانهاز خدمات اين  یبرداربهرهتحقیقاتی مستلزم سازوکارهايی است تا 

که  جنبه فنی آنان است، يیهاکتابخانهی چنین هاجنبه نيترمهميکی از  کاربران آسان سازد.

 کاربران از خدمات آنان دارد. بهترچههر  یریگبهرهنقش مهمی در 

 يجیتالتابخانه دک ينترو بزرگ ینعنوان اولبه يرانپاستور ا یتوانست يجیتالکتابخانه د

 یناورو ف یپزشک يهعلوم پا هایینهدر زم، کشور یو دانشگاه یدر مراکز دولت یتخصص

ساله با استفاده از توان متخصصان  2دوره  يک یط یککتابخانه الکترون ينا .کندیم یتفعال

به حجم انبوه اطالعات  یابیدست یآن برا یدهساختار و سازمان یطراح یبرا یداخل

دسترس قابل هاییستمها از سکتابخانه ينا، یزن یافزارسخت يدگاهشده است. از د یاندازراه

راکز م يرانتقال به ساقابل یالگو يجادمنظور ابه، قیمتگران هایيانهرا یجابه ایيانهرا

الوه بر بار ع یناول ی. بعالوه براکنندیمدارس کشور استفاده م و یدانشگاه، یقاتیتحق

خود را با  یشبکه داخل، ينترنتا يقتوانسته است از طر، یاکتابخانه ینو نصب چن یستأس

 برقرار کند. طارتبا یادن یقاتیاز مراکز عمده تحق یبرخ

 استفادهموردهدف از انجام اين پژوهش شناسايی نقاط قوت و ضعف کتابخانه ديجیتالی 

در انستیتو پاستور از جنبه فنی است تا از اين طريق راهکارهای مناسبی برای ارتقاء سطح 

اء به اينکه دانشجويان تحصیالت تکمیلی و اعض با توجه خدمات کتابخانه مذکور ارائه شود.

رزيابی اکنند؛ بنابراين یمپاستور ايران از خدمات اين کتابخانه استفاده  یأت علمی انستیتوه

يکی از  که 1ديجی کوال کیفیت خدمات کتابخانه ديجیتالی اين مؤسسه با استفاده از ابزار

اء خدمات تواند زمینه را برای ارتقیميی است هاکتابخانهارزيابی چنین  یابزارهاين ترشناخته

 آن فراهم سازد. در ادامه به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شده است.

( در پژوهش خود با عنوان: ديجی کوال ابزاری برای 1293حمیدی )نوروزی و ، نائیج

ی ديجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به اين هاکتابخانهسنجش رضايت کیفیت 

ين پوشش موضوعی ا، اند که از ديدگاه کاربران میزان رضايت فردینتیجه دست يافته

                                                           

1. Digiqual 
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، حتدقت و ص، اعتبار، قابلیت انجام، سودمندی، کتابخانه در حد متوسط و میزان اطمینان

وند فعال و پی، جستجو پذيری، پذيریدسترسباالتر از حد متوسط و میزان  یافتگيسامان

 قابلیت مرور کمتر از حد متوسط است.

الی ی ديجیتهاکتابخانه( در پژوهشی به ارزيابی رابط کاربر 1292نوروزی و متظهری )

ديجیتالی  یهاکتابخانههای پژوهش آنان نشان داد از میان هملی برگزيده جهان پرداختند. يافت

ترين امتیاز را صربستان و ايتالیا کم، فرانسه و استرالیا بیشترين و افغانستان، آمريکن مموری

 72/12و  15/91، 22/91سادگی و انسجام به ترتیب با ، کسب کردند. معیارهای زبان رابط

درصد کمترين فراوانی در کتابخانه ديجیتالی را رعايت  27بیشترين و کنترل کاربر با 

 .اندکرده

های ديجیتال ارزيابی کتابخانه»( در پژوهشی تحت عنوان 1292علیپورحافظی )

با هدف تعیین کیفیت خدمات « کوالپروتکل ديجی بر اساسهای پژوهشی ايران سسهؤم

داده کوال انجام  های پژوهشی ايران بر اساس مدل ديجیی ديجیتالی مؤسسههاکتابخانه

گونه هیچ موردمطالعههای ديجیتال اغلب کتابخانهنشان داد که پژوهش ی هاافتهي است.

اند. به دلیل عدم رعايت کامل امکاناتی را برای ارتباط میان کاربران مختلف خود قرار نداده

تولید  ناشران تمايل کمی برای، های ديجیتالاربران و کتابخانهحق مالکیت معنوی از سوی ک

سازی های ديجیتال برای مجموعهشود کتابخانههای الکترونیکی دارند اين امر باعث مینسخه

تی و ايجاد های اطالعاکاربران خود بیشتر از طريق اشتراک در پايگاه موردنیازو تأمین منابع 

ويژه به دسترسی به منابع پیوسته اقدام کنند و کمتر قادر به استفاده از ساير منابع اطالعاتی به

 .زبان فارسی باشند

 یهاکتابخانهدر پژوهشی به ارزيابی کیفیت خدمات  (1292) جعفربگلو و همکاران

آنان  يج حاصل از پژوهشنتا انشگاه تهران بر اساس مدل ديجی کوال پرداختند.ديجیتالی د

پوشش موضوعی و قابلیت استفاده کمترين شکاف و ، ی قابلیت کاوشهامؤلفه نشان داد که

پیوندهای فعال و رضايتمندی بیشترين شکاف بین دو وضعیت موجود و ، در خودکفايی

 مطلوب وجود دارد.
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ی هامؤلفه، ( در پژوهشی با انتخاب تعدادی سايت3811) 1کوکتامسون و  ،کريلیدو

، جامعیت داشتن سايت، سنجی از کاربران ازنظر پس ديجی کوال را در آنان پیاده کردند.

 راهنمايی مناسب کاربر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بودند.، سهولت دسترسی

کیفیت خدمات ارائه شده ( نیز در پژوهشی به ارزيابی 3811همکاران )و  2وينجری

وی زيت هامل و بر اساس الگ آنان کنسرسیوم کتابخانه ديجیتال در پرتغال پرداختند. وسیلهبه

دهد که سه نوع شکاف یمين الگو نشان ا همکارانش يک الگوی جديد ارائه کردند.

 قرار دارد. موردمطالعهی هاکتابخانهطراحی و ارتباطی در خدمات ، اطالعاتی

 وی در بررسی ی ديجیتال پرداخت.هاکتابخانه( در پژوهشی به ارزيابی 3882) 3زای

کیفیت  تیبر اهمکاربران  درصد 77کاربر به اين نتیجه دست يافت که نزديک به  11ديدگاه 

اهمیت هر يک از معیارهای  اين پژوهش در دارند. تأکیدی ديجیتال هاکتابخانهمجموعه 

درصد؛  21درصد؛ اعتبار به میزان  18یار دامنه با میزان ارزيابی شد که مع کیفیت مجموعه

درصد  35درصد؛ و روزآمدی به میزان  21کامل بودن به میزان ، درصد 25صحت به میزان 

 قرار گرفت. تأکیدمورد 

کی ی الکترونیهامجلهبه بررسی میزان استفاده از  ( در پژوهشی3883) 4مگابازی و اوچاال

ز دهد که سطح استفاده ایم. نتايج حاصل نشان اندپرداختهولواند ی ناتل و زهادانشگاهدر 

ی مختلف تفاوت زيادی با يکديگر ندارند و در هر دو هارشتهی الکترونیکی در هامجله

آموزشی  یهاکالسدانشگاه پايین است. کمبود منابع مناسب و تسهیالت الکترونیکی چون 

 در اين زمینه شده است. رسانیاطالعالکترونیکی باعث مختل شدن 

ی های ديجیتالپژوهشی با عنوان ارزيابی کاربر محور از کتابخانه( در 3883) 5مونوپولی

ی مجالت الکترونیکی به ارزيابی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی در کتابخانه موردمطالعه 

م استفاده از نتايج مربوط به حج دانشگاه پاتراس يونان پرداخت. رسانیاطالعو خدمات 

                                                           

1. Kyrillidou, Thampson & Cooc 

2. Vinagre 

3. Zai 

4. Mgobozi & Ochala 

5. Monopouli 
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روزانه هفتگی و ماهانه از اين  صورتبه %91 کهیطوربهبود  کنندهدلگرممجالت الکترونیکی 

ذيرفتند پ هاآنکردند در بررسی رفتار جستجوی کاربران نهايی دانشگاه یمخدمات استفاده 

 هافرادی که در جستجو خبره نیستند و از عملگرهای بولی و ديگر دستورات کمتر استفاد

کنند. جستجوی مستقیم در سايت و استفاده از کلمات کلیدی را در جستجوی مقاالت بیشتر می

را جستجو  هاآنتواند دهند. همچنین تعداد کاربرانی که از تابع کمکی آنالين که میترجیح می

 کنند.زيرا آنان نیاز به حمايت را احساس نمی استپشتیبانی کند اندک 

های به ويژگی هاآنشود که تعدادی از پیشین مشاهده می هایپژوهش یدر بررس

اند. بعضی هتوسعه پرداخت نديبر فراهای موجود کتابخانه ديجیتال و چگونگی توسعه و چالش

 يیهامؤلفهکوآل و شناسايی ی در بازسازی مدل لیباعمده هایپژوهشنیز  پژوهشگراناز 

ه نظرات کوآل کمدل اختصاصی به نام ديجی کيبا ی ديجیتال هاکتابخانهکه در ارزيابی 

 بخشی و در اندکردهکاربران را درباره خدمات موجود و خدمات مطلوب جويا شود معرفی 

یتال ی ديجهاکتابخانهی خدمات هامؤلفهکوال با ای بین مقیاس ديجیاز مطالعات مقايسه

در  دهآمعملبههای پژوهشمبین آن است که  پژوهشهای پیشینه طورکلیبهاند. انجام داده

گران را در های ديها و معیارهای ارزيابی و ديدگاههای ديجیتال بیشتر شاخصزمینه کتابخانه

و بحث قرار داده است و ارزيابی موردی کتابخانه  موردبررسیهای ديجیتالی مورد کتابخانه

رفته در ای انجام گهبیشتر ارزيابی و ديآیمديجیتال حداقل در داخل کشور کمتر به چشم 

عمده اين  ها علتشايد قدمت اين کتابخانه، های منابع چاپی استکشور مربوط به کتابخانه

، ی دارندهايژوهشپبنابراين با توجه به نقش مهمی که کتابخانه ديجیتالی در فرايند ، امر باشد

های و خواسته یازهاويژه داشت تا هر چه بیشتر جوابگوی ن یتوجهها بايد به اين نوع کتابخانه

یأت علمی هتوجه به اينکه اکثر کاربران کتابخانه انستیتو پاستور تهران اعضاء  با کاربران باشد.

ه از خدمات از مطلوب و بهین یریگبهرهو  هستنداين مؤسسه و دانشجويان تحصیالت تکمیلی 

موزشی علمی و آهای یتفعالتواند کمک شايان توجهی به آنان در یمکتابخانه ديجیتالی 

لذا آگاهی از کیفیت خدمات کتابخانه ديجیتالی اين مؤسسه که تا به امروز نیز ، داشته باشد

ناسايی ی به شاارزندهتواند کمک یمو بررسی قرار نگرفته است  موردمطالعهبه روش علمی 
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م هنقاط قوت و ضعف کتابخانه مذکور داشته باشد و زمینه را برای ارائه خدمات بهتر فرا

 سازد.

 های پژوهش حاضر از قرار زير است:سؤال
 در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟ پذيریدسترساز ديدگاه کاربران  -1

 از ديدگاه کاربران قابلیت اعتبار در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟ -3

ن دقت و صحت مطالب در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار از ديدگاه کاربرا-2

 است؟

 ز انتظاراست؟سطحی ا درجهکاربران پوشش موضوعی در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور  دگاهياز د -1

 نتظار است؟ا از ديدگاه کاربران پیوندهای فعال در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از-5

 از ديدگاه کاربران قابلیت مرور در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است -2

 در کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور در چه سطحی از انتظار است؟ یافتگيسازماناز ديدگاه کاربران -7

 روش پژوهش

رای . باستپیمايشی و به لحاظ هدف کاربردی -اين پژوهش به لحاظ روش توصیفی  

 .پژوهش از پرسشنامه استاندارد ديجی کوال استفاده شده است موردنیازی هادادهگردآوری 

های فنی سايت طراحی جنبه (3( تعامل بین کاربرو سیستم.1، پرسشنامه در دو بخش سؤاالت

(. 3887، وتامسون )کايريلیدو رودکیفیت به شمار می دو گروهشده است که تعامل بین اين 

 يیخودکفا، (هيگو 5) قابلیت کاوش است کهگويه  58آن شامل  دهندهتشکیل مؤلفهدوازده 

، (هيگو 7) یتمنديرضا، (هيگو 2) قابلیت استفاده، (هيگو 2) قابلیت اطمینان، (هيگو 2)

پوشش ، (هيگو 2) دقت و صحت، (هيگو 2) قابلیت اعتبار، (هيگو 1) پذيریدسترس

 يافتگیو سازمان (هيگو 1مرور )قابلیت ، (هيگو 5فعال )پیوندهای ، (هيگو 2) موضوعی

امتیاز  7تا  1و امکان گزينش  مدنظرعملکرد شاخص نخست . در ستون هستند( هيگو 1) 

 7تا  1شاخص مدنظر و امکان گزينش « وضعیت مطلوب»دوم فراهم شده بود. در ستون 

فراهم شده بود. با مقايسه نتايج اين دو ستون فاصله بین انتظار کاربر و درک او از خدمات 

 ،قابلیت خودکفايی، قابلیت کاوش مؤلفه 7است. در اين پژوهش  سنجشقابلدريافت شده 

 قابلیت استفاده و رضايتمندی در رابطه با سنجش تعامل کاربر و سیستم، قابلیت اطمینان
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ور علمی انستیتو پاست أتیهگرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل اعضاء  قرار موردبررسی

وکران ک گیرینمونهبا استفاده از فرمول  نفر تعیین شده است که 177که تعداد آنان  است

همین تعداد ، هانمونهاز تعیین  پس نمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر از آنان  111تعداد 

 28عضاء جامعه آماری توزيع گرديد که پس از گذشت تصادفی بین ا صورتبهپرسشنامه 

تخراج و اس هاپرسشنامهاز گردآوری  پس دريافت شد. شدهلیتکم پرسشنامه 115 روز تعداد

برای نمايش اعداد و ارقام از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ، هاداده

از  میانگین و در بخش استنباطی، فراوانیدرصد ، یفراوان است؛ در بخش آمار توصیفی از

از  گیریبا بهره هاداده وتحلیلتجزيه گرديد. استفاده t آزمونهای تحلیل استنباطی و روش

 انجام گرفته است. 31نسخه  SPSSافزار آماری نرم

 های پژوهشیافته

 پاستور تویستان ديجیتالی در کتابخانه پذيریدسترس کاربران دگاهياز د :اول سؤالپاسخ به 

 ؟انتظاراست ازین سطح چه در

 یریپذدسترسدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر  t آزموننتیجه .1جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

 يریپذدسترس
 881/8 117 13/58 3/1 73/8 92/1 115 وضعیت موجود

     12/8 12/2 115 وضعیت مطلوب

 انگینیمبا  پذيریدسترسادراکات کاربران در متغیر  سطح 1بر اساس آمار و ارقام جدول 

قرار گرفته  12/2 یانگینمانتظار از وضعیت مطلوب با  چنینهمدر وضعیت موجود و  92/1

غیر شود که متیم گیرینتیجهبنابراين ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا است.

 انتظارات کاربران را برآورده ساخته است. پذيریدسترس

 در پاستور توکتابخانه ديجیتالی انستی در کاربران قابلیت اعتبار دگاهياز د :دوم سؤالپاسخ به 

 انتظاراست؟ چه سطح نیاز
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 اعتبار یتقابل یرمتغدر رابطه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  t آزموننتیجه .2جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

 ارقابلیت اعتب
 881/8 117 18/21 3/1 11/1 5 115 وضعیت موجود

     18/8 12/2 115 وضعیت مطلوب

 یانگینماعتبار با  یتقابل غیرادراکات کاربران در مت سطح 3بر اساس آمار و ارقام جدول 

 قرار گرفته است. 12/2 یانگینمبا  مطلوب تیوضعانتظار از  چنینهمدر وضعیت موجود و  5

 تیقابل ریمتغشود که یم گیرینتیجهلذا چنین ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا

 اعتبار انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.

ی ديجیتال در کتابخانهمطالب  و صحتکاربران دقت  دگاهياز د :سوم سؤالپاسخ به 

 انتظاراست؟ چه سطح نیاز در انستیتوپاستور

 و صحتدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر دقت  t آزموننتیجه .3جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

 و دقت

 صحت

 881/8 117 82/33 21/8 28/1 19/1 115 وضعیت موجود

     17/8 358/2 115 وضعیت مطلوب

 ینیانگمصحت با  و ادراکات کاربران در متغیر دقت سطح 2بر اساس آمار و ارقام جدول 

قرار گرفته  358/2 یانگینممطلوب با  انتظار از وضعیت چنینهمدر وضعیت موجود و  19/1

غیر شود که متیم گیرینتیجهبنابراين ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا است.

 دقت و صحت انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.

 تویانستی ديجیتال در کتابخانهکاربران پوشش موضوعی  دگاهياز د: چهارم سؤالپاسخ به 

 در چه سطحی از انتظار است؟ پاستور
 در رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر پوشش موضوعی t آزموننتیجه .4جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

پوشش 

 موضوعی

 881/8 117 12/19 11/1 27/8 28/5 115 وضعیت موجود

     21/8 11/2 115 وضعیت مطلوب
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با  یپوشش موضوعادراکات کاربران در متغیر  سطح 1ارقام جدول بر اساس آمار و 

قرار  11/2 یانگینمبا  مطلوب تیوضعانتظار از  چنینهمدر وضعیت موجود و  28/5 یانگینم

ه شود کیم گیرینتیجهبنابراين ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا گرفته است.

 ن را برآورده ساخته است.متغیر پوشش موضوعی انتظارات کاربرا

 پاستور توینستاديجیتالی  در کتابخانهکاربران پیوندهای فعال  دگاهياز د :پنجم سؤالپاسخ به 

 انتظاراست؟ چه سطح نیاز در

 فعال یوندهایپدر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر  t آزموننتیجه .5جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

 اختالف

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

پیوندهای 

 فعال

 881/8 117 15/12 12/1 13/1 21/1 115 وضعیت موجود

     92/8 11/2 115 وضعیت مطلوب

 انگینیمادراکات کاربران در متغیر پیوندهای فعال با  سطح 5بر اساس آمار و ارقام جدول 

قرار گرفته  11/2 یانگینمانتظار از وضعیت مطلوب با  چنینهمدر وضعیت موجود و  21/1

غیر شود که متیم گیرینتیجهبنابراين ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا است.

 پیوندهای فعال انتظارات کاربران را برآورده ساخته است.

در  پاستور توینستاکاربران قابلیت مرور در کتابخانه ديجیتالی  دگاهياز د: ششم سؤالپاسخ به 

 چه سطحی از انتظار است؟

 مرور یتقابل غیردر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مت t آزموننتیجه .6جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

 رمرو قابلیت
 881/8 117 11/22 18/1 72/8 28/1 115 وضعیت موجود

     15/8 18/2 115 وضعیت مطلوب

 گینیانممرور با  یتقابل غیرسطح ادراکات کاربران در مت 2بر اساس آمار و ارقام جدول 

قرار گرفته  18/2 یانگینممطلوب با  انتظار از وضعیت چنینهمدر وضعیت موجود و  28/1
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 ریتغمشود که یم گیرینتیجهبنابراين ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا است.

 مرور انتظارات کاربران را برآورده ساخته است. تیقابل

 پاستور تویانست ديجیتالی در کتابخانه یافتگيسازمانکاربران  دگاهياز د :هفتم سؤالپاسخ به 

 انتظاراست؟ چه سطح نیاز در

 یافتگیسازماندر رابطه با وضعیت موجود و وضعیت مطلوب متغیر  t آزموننتیجه .7جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

معیار 

 تصمیم

 يافتگیسازمان
 881/8 117 18/21 11/1 13/1 21/1 115 وضعیت موجود

     92/8 11/2 115 وضعیت مطلوب

 یانگینمبا  یافتگيسازمانادراکات کاربران در متغیر  سطح 7ارقام جدول  بر اساس آمار و

قرار گرفته  11/2 یانگینمبا  مطلوب تیوضعانتظار از  چنینهمدر وضعیت موجود و  21/1

د که شویم گیرینتیجهبنابراين چنین ، معنادار است درصد 95 یناناطمين مقدارها با ا است.

 انتظارات کاربران را برآورده ساخته است. یافتگيسازمانمتغیر 

 گیرینتیجهبحث و 

ين نوع ا هستند. یآورفنی ديجیتالی از مظاهر بارز توسعه علم و دانش در حوزه هاکتابخانه

ی به تسريع در دستیاب، روزآمد بودن، به دلیل حذف محدوديت زمانی و مکانی هاکتابخانهاز 

فیزيکی و تسهیل فرآيند مديريت حجم عظیم  ازلحاظدر فضا  يیجوصرفه، اطالعات

و  هااهدانشگدر  ويژهبه، ی سنتیهاکتابخانهيک رقیب سرسخت برای  عنوانبهاطالعات 

، يی گردآوریهاکتابخانهاصلی چنین  هدف .اندگرفتهقرار  موردتوجهمراکز پژوهشی 

عات را برای که دسترسی به اطال استو اشاعه اطالعات به شکل ديجیتال  دهیسازمان

ی وجود ضرورت کند.یمان و پژوهشگران تسريع و تسهیل پژوهشگر ازجملهکاربران 

 هاتابخانهکآنان سبب شده است تا کیفیت خدمات اين  ازی ديجیتالی و استقبال هاکتابخانه

ان و پژوهشگران قرار گیرد و توانمندی آنان پژوهشگر موردتوجهی مختلف هاجنبهاز ابعاد و 

 ارزيابی قرار گیرد.مورد 
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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 

قابلیت ، يریپذدسترس مؤلفهاين بررسی هفت  در رابطه با مسئله پژوهش مدنظر قرار گرفت.

 یتگافيسازمانقابلیت مرور و ، پیوندهای فعال، پوشش موضوعی، دقت و صحت، اعتبار

 و ارزيابی قرار گرفت. موردمطالعه

کاربران از خدمات کتابخانه  پذيریدسترسپژوهش در رابطه با متغیر  سؤالاولین 

ستیتو نديجیتالی انستیتو پاستور مطرح شد. نتايج پژوهش نشان داد که کتابخانه ديجیتالی ا

پاستور هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب انتظارات کاربران خود را برآورده 

( که میزان 1291نوروزی و حمیدی )، ساخته است. نتايج اين پژوهش با نتايج حاصل از نائیج

در کتابخانه ديجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد را کمتر  پذيریدسترسرضايت از 

 همسو نیست.، اندکردهوسط ارزيابی از حد مت

 پژوهش در رابطه با قابلیت اعتبار کتابخانه ديجیتالی مؤسسه انستیتو پاستور سؤالدومین 

های پژوهش نشان داد که هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب مطرح شد. يافته

ز اين يج حاصل انتا اين کتابخانه توانسته است انتظارات کاربران خود را برآورده سازد.

( 1292) یمتظهر( و نوروزی و 1292) یحافظپژوهش با نتايج حاصل از پژوهش علیپور 

 همسو بوده است.

پژوهش در رابطه با دقت و صحت مطالب کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور  سؤالسومین 

 مطرح شد. نتايج پژوهش نشان داد که هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب اين

ج اين پژوهش ينتا و انتظارات کاربران خود را برآورده سازد. هاخواستهکتابخانه توانسته است 

 هموردمطالع( که صحت و دقت در کتابخانه ديجیتالی 3882) یزابا نتايج حاصل از پژوهش 

 تر از حد متوسط ارزيابی کرده است با نتايج اين پژوهش همسو نبوده است.يینپارا 

پژوهش در رابطه با پوشش موضوعی کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور  سؤالچهارمین 

های پژوهش نشان داد که اين کتابخانه هم در وضعیت موجود و هم در مطرح شد. يافته

يج تان و انتظارات کاربران خود را برآورده سازد. هاخواستهوضعیت مطلوب توانسته است 

رضايتمندی کاربران در رابطه با پوشش موضوعی حاصل از اين پژوهش نشان داد که میزان 



 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
9، 

ن 
ستا

زم
99

 

024 

نتیجه با نتايج  اما اين کتابخانه ديجیتال انستیتو پاستور از وضعیت مطلوبی برخوردار است

( که پوشش موضوعی کتابخانه ديجیتالی 3883اوچاال )حاصل از پژوهش مگابازی و 

 همسو نیست. اندکردهخود را ضعیف ارزيابی  موردمطالعه

 پژوهش در رابطه با پیوندهای فعال کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور مطرح ؤالسپنجمین 

های پژوهش نشان داد که اين کتابخانه هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت شد. يافته

اين  يج حاصل ازنتا و انتظارات کاربران را برآورده سازد. هاخواستهمطلوب توانسته است 

ی هاکتابخانه( که پیوندهای فعال 1292) فربگلو و همکارانپژوهش با نتايج پژوهش جع

 .استهمسو  اندکردهديجیتالی دانشگاه تهران را از ديدگاه کاربران مطلوب ارزيابی 

پژوهش در رابطه با قابلیت مرور کتابخانه ديجیتالی انستیتو پاستور مطرح  سؤالششمین 

م در وضعیت موجود و هم در وضعیت شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که اين کتابخانه ه

هش با يج اين پژونتا و انتظارات کاربران را برآورده سازد. هاخواستهمطلوب توانسته است 

های ديجیتالی خدمات کتابخانه( که قابلیت مرور در 3883) یمونوپولنتايج حاصل از پژوهش 

 همسو نیست.، الکترونیکی کتابخانه پاتراس يونان را دشوار ارزيابی کرده است

استور مطرح کتابخانه ديجیتالی انستیتو پ یافتگيسازمانپژوهش در رابطه با  سؤالهفتمین 

شد. نتايج پژوهش نشان داد که اين کتابخانه هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب 

ش با يج حاصل از اين پژوهنتا و انتظارات کاربران را برآورده سازد. هاخواستهتوانسته است 

 یافتگيسازمان( که رضايت کاربران از 1291همکاران )نتايج حاصل از پژوهش نائیج و 

کتابخانه ديجیتالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد را باالتر از حد متوسط ارزيابی 

 .استهمسو  اندکرده

 پاستور تویتانسيجیتالی نتايج حاصل از اين پژوهش نشان از رضايت کاربران کتابخانه د

اما ، ی فنی اين کتابخانه داردهاجنبهتهران هم در وضع موجود و هم در وضع مطلوب از 

از اين رضايت بايد به اين نکته توجه داشت که سطح انتظارات کاربران از خدمات  نظرصرف

تر شيی يکسان نیست و همین مسئله ضرورت توجه به ارزيابی هر چه بیهاکتابخانهچنین 

ر موجود د یتالیجيدی هاکتابخانهکند. از عمر یمی ديجیتالی را دوچندان هاکتابخانه

گذرد و تاکنون ینمزيادی  زمانمدتو مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور  هادانشگاه
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مطالعات علمی چندانی نیز در اين زمینه صورت نگرفته است که نقاط قوت و ضعف آنان 

در سطح  ایيسهمقاالزم است مطالعاتی به شکل  رونيازاشود؛ و مشخص  نییتب یدرستبه

ی صورت پذيرد تا شناخت بیشتری نسبت به امکانات و هايپژوهشمراکز دانشگاهی و 

 حاصل شود. هاکتابخانههای اين يرساختز
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