
 

 

 

های دیجیتالی بر درک کاربران از کتابخانه مؤثر بررسی عوامل 
 موردی:کتابخانه دیجیتالی دانشگاه عالمه طباطبایی()مطالعه 

 2حمیدرضا رادفر، 1* حسین ادبی فیروزجاه 

 شناسیمطالعات دانش 

 89تا   71ص   ،98، زمستان 21سال ششم، شماره  

 07/98/ 06تاريخ دريافت: 

 10/98/ 22تاريخ پذيرش: 
 چکیده
بر کتابخانه   تأکید با    های ديجیتالی بر درک کاربران از کتابخانه   مؤثر عوامل    بررسی   پژوهش حاضر هدف از  

لحاظ هدف کاربردی  و به    تحلیلی   - توصیفی از نوع  ،  پژوهش روش  .  بود ديجیتالی دانشگاهی عالمه طباطبايی  
 کهدانشجو(    18000)   دهند تشکیل می همه دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی جامعه آماری اين پژوهش را  .  بود 

ابزار . اند انتخاب شده تصادفی ساده   گیری نمونه دانشجو با استفاده از جدول کرجسی و به روش  378از اين بین 
اطالعات  ساخته    پرسشنامه   گردآوری  شناخ   سؤال   3شامل  که  محقق  )جنسیت جمعیت  از ،  تی  استفاده  تجربه 

، کیفیت اطالعات ،  کیفیت سیستم بسته عبارت از    سؤال   25با    مؤلفه   8کتابخانه ديجیتالی و مقطع تحصیلی( و  
، بود   رضايت کاربر و وفاداری کاربر،  وابستگی کتابخانه ديجیتالی ،  سهولت استفاده ،  سودمندی ،  کیفیت خدمات 

شد  آزمون    هاداده   وتحلیل تجزيه برای  .  استفاده  نمونه از  تک  واريانس ،  ای تی  تحلیل  و  مستقل  سطح   در   تی 
  های مؤلفه های پژوهش نشان داد با توجه به سطح معناداری محاسبه شده همه  يافته   استفاده شد.   α= 0/ 05معناداری  

کیفیت ،  ( - 39/ 800بر درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی شامل کیفیت سیستم )   مؤثر 
 ( ) ،  ( - 57/ 425اطالعات  خدمات  ) ،  ( - 57/ 721کیفیت  ) ،  ( - 66/ 320سودمندی  استفاده  ، ( - 49/ 587سهولت 

 ( ديجیتالی  کتابخانه  ) ،  ( - 60/ 944وابستگی  کاربر  کاربر - 61/ 497رضايت  وفاداری  و  تفاوت   (- 60/ 488)   ( 
( و مقطع تحصیلی 0/ 546سطح معناداری محاسبه شده عوامل جنسیت )   ازلحاظ معناداری وجود دارد. همچنین  

اما ؛  داری وجود ندارد از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی تفاوت معنی   بر درک دانشجويان   ( 0/ 064) 
دانشجويان   نگرش  ديجیتالی بین  کتابخانه  از  درک  طباطبايی   بر  عالمه  کتابخانه و    دانشگاه  از  استفاده  تجربه 

. نتايج حاصل از بررسی داری وجود دارد تفاوت معنی   با توجه به سطح معناداری محاسبه شده   ( 0/ 000ديجیتالی ) 
  های مؤلفه و هر کدام از اين    است کلی متغیر درک بر کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    تأثیرنشان دهنده  

 های گوناگون تعريف شوند. های مختلف در محیط تواند با توجه به مدل درک می 

  درک   مؤثر عوامل    ، درک کاربر، کتابخانه دیجیتالی، دانشجویان، دانشگاه عالمه طباطبایی های کلیدی:  واژه 

 
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان، کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و   * .1

 hafirozjah@gmail.comمطالعات فرهنگی 

ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، عضو هیئت علمی پ. 2
Hamidreza_radfar@yahoo.com 
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 مقدمه
انقالبی در شیوه تولید و انتشار اطالعات    1ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات )آی تی سی( 

های کاغذی خود را  سامانه  ها سازماناين فناوری بسیاری از    درنتیجه به وجود آورده است.  

ها نیز مشاهده  اند. اين موج تغییر در کتابخانههای ديجیتال تبديل شدهاند و به سازمانتغییر داده

ها در قرن بیستم است  يکی از محصوالت جانبی اين فناوری  2های ديجیتالی کتابخانه،  شودمی

را  (. کتابخانه1395،  )صمیعی ديجیتالی  اطالعات  منابع  ديجیتال  و  می  آوریجمعهای  کند 

ذخیره  ،  سازد. با رشد سريع پردازش ابریمی  دسترس قابلرا برای جامعه خاص و عام    هاآن

فناوری ديگر  و  اطالعات ابری  ديجیتالی  هکتابخانه،  های  حال    طوربهای  در  فزاينده 

از راه دور    شدهعيتوزتوانمندسازی کاربران برای دسترسی حجم عظیمی از منابع اطالعات  

های  (. کتابخانه2013،  3کومار و کبیر ،  بدون مالحظه شرايط ذخیره فیزيکی هستند )شروکدان

می روش    عنوانبهتوانند  ديجیتالی  توزيع    دهیسازمانجهت    مؤثريک  و  اطالعات  منابع 

ها و  تئوری،  خدمات مربوط به کاربران مالحظه شوند. پس از گذشت دو دهه از پیشرفت

از کتابخانهشیوه يافتههايی  به سرعت و در سطح جهانی توسعه  با های ديجیتالی  اند. همراه 

تارهای اطالعاتی کاربران  نیازها و رف،  های ديجیتالیپیشرفت سريع فناوری اينترنت و کتابخانه

بر راحتی و سودمندی دسترسی به منابع اطالعات و انتظار جهت تعامل با فراهم    تأکیدشامل  

  طوربههای ديجیتالی  عملکردهای کتابخانه،  درنتیجه خیلی تغییر کردند.  ،  آورندگان اطالعات

نابع اطالعات  چشمگیری تغییر نکردند و يک کتابخانه ديجیتال ديگر فقط يک مجموعه از م

يادگیری و پژوهش الکترونیکی برای کاربران  ،  نیست بلکه يک جامعه ديجیتالی جهت ارتباط

 (. 2014، 4هو و يان ، )هو است

کتابخانه ،  زمان هم  ديجیتالی  امروزه  رقابت   کننده فراهم يک    عنوان به های  با  های  اطالعات 

ها  تعدادی از پژوهش ،  بیشتری شود. برای نمونه دشوار مواجه هستند و بايد به ارزيابی کیفیت توجه  

آوردن    به دست يعنی برای  ،  اند های ديجیتالی را کنار گذاشته کتابخانه   نشان داد که کاربران بالقوه 

 
1. Information Technology and Communication (ITC) 
2. Digital Libraries (DLs) 
3. Cherukadan, Kumar & Kabir 
4. Hu, Hu & Yan 
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های ديجیتالی  اطالعات پیوسته و رفع نیازهای اطالعاتی خود موتورهای جستجو را به کتابخانه 

دادند  ف ،  بنابراين ؛  ترجیح  کاربری  اطالعات  کر  اگر  مرکز  ديگر  ديجیتالی  کتابخانه  که  کند 

نیست ديجیتالی  به آن کاهش می ،  اش  نسبت  يابد که آن زماِن آغاز نگرانی در مورد  وفاداری 

(. نکته  2015،  1فراشبندی و گرايی ،  های ديجیتالی است )کشوری وفاداری کاربر برای کتابخانه 

دانشجويان  ،  استادان ،  هستند که خود شامل کتابداران   کاربران ،  های ديجیتال قابل توجه در کتابخانه 

به شمار    رسانی اطالع عنصر اصلی مراکز    درواقع شود. کاربران  می   ها آن و پژوهشگران و نظاير  

ها در مفهوم عام به استقبال کاربران و استفاده از منابع گنجانده  روند زيرا پويايی و بقای کتابخانه می 

 (. 1387،  وابسته است )اسفندياری مقدم و بیات   ها آن در  

هستیم    بر درک کاربر از کتابخانه ديجیتالی  مؤثربررسی عوامل    به دنبال  پژوهش ما در اين  

ارزيابی کتابخانه برای  اساسی و مهم  از عوامل  ديجیتالی محسوب    زيرا درک کاربر يکی 

و فراهم آوری خدمات    دهیسازمانتوانند در  می  بر درک کاربر  مؤثرشود که اين عوامل  می

کتابخانه ديجیتالی کمک کنند. با توجه به آنچه که در مورد اهمیت درک کاربر از کتابخانه  

شد گفته  بررسی  ،  ديجیتالی  جهت  موردی  مطالعه  اين  )کیفیت    مؤلفه  8در  يعنی  مربوط 

اطالعات ،  2سیستم  خدمات ،  3کیفیت  استفاده ،  5سودمندی ،  4کیفیت  وابستگی  ،  6سهولت 

ديجیتالی کت  کاربر،  7ابخانه  کاربر  8رضايت  وفاداری  از  9و  که  )مقاله(  موجود  های  متون 

حوزه  موردمطالعه اين  در  گرديد  موردبررسی  هایمؤلفه  عنوانبه(  کتابخانه  ،  استخراج  از 

است شده  استفاده  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  عالمه    .ديجیتالی  دانشگاه  ديجیتالی  کتابخانه 

های ديجیتالی  ترين و نیز معدودترين کتابخانهاست و يکی از غنی  10ی دووجه طباطبايی از نوع  

کاربران   دسترسقابلآيد. در حال حاضر ارائه خدمات متنوع و  استاندارد کشور به شمار می

 
1. Keshvari, Farashbandi & Geraei 
2. system quality 
3. information quality 
4. service quality 
5. usefulmess 
6. ease of use 
7. digital library affinity 
8. user satisfaction 
9. user loyalty 
10. hybrid 
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می که  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  اعضای  تمامی  از    کامالا   صورتبهتوانند  شامل  عملیاتی 

در ادامه جهت توضیح بیشتر به    (.1394،  کتابخانه ديجیتالی دانشگاه استفاده نمايند )زرگری

تئوری و روشارائه  می  ها  عوامل  اين  به  که  مربوط  مطرح   عنوانبهپردازيم  مطالعه  ادبیات 

تئوریمی گرامی  داوران  توجه  )قابل  از  گردند.  و ضروری  بسیار خالصه  تعريفی  زير  های 

 که آورده شده است(. استمباحث مربوط 

( ارائه شده است 1992)  2که توسط دلون و مک لین  1تئوری موفقیت سیستم اطالعاتی 

سیستم   کاربرد  و  کاربر  رضايت  بر  اطالعات  و  سیستم  کیفیت  چطور  اينکه  بررسی  برای 

اين  مؤثر  اطالعات ترکیب  از  بعد  سیستم   است.  کیفیت  درباره  خدمات  کیفیت  با  ،  مدل 

گسترده بکار رفته    طوربهبر کاربرد و رضايت بحث شد. اين تئوری    مؤثر اطالعات و خدمات  

همچنین   زمینه  صورتبهو  در  مثالتجربی  برای  است.  شده  تائید  گوناگون  رضايت  ،  های 

  تأثیرها تحت  ذخیره داده  زارافنرمسهولت استفاده و رفتار استفاده از  ،  درک سودمندی،  کاربر

گرفته قرار  اطالعات  و  سیستم  اخیرااکیفیت  کیفیت  ،  اند.  درک  و  انسان  تجربه  بین  رابطه 

منظوره   چند  تلويزيون  در    شدهیبررسخدمات  تجربه  کیفیت  برای  مفهومی  مدل  يک  و 

ان کاربرد تئوری موفقیت سیستم  پژوهشگرها  تلويزيون چند منظوره پیشنهاد شد. در اين سال

مطالعه کتابخانه ديجیتالی آغاز کرده برای  را  فاکتورهای کیفیت    درنتیجهاند که  اطالعاتی 

مشکل و فايده    جهت ارزيابیاطالعات و سیستم بر درک کاربر کتابخانه ديجیتالی  ،  خدمات

باشد يک کتابخانه ديجیتال  ؛  گذاردمی  تأثیرکتابخانه ديجیتال   يعنی اگر يک کاربر معتقد 

متوجه خواهد شد  ،  ناوبری ناکارآمد و طرح نامشخص باشد،  دارای مشکالت ناشی از وقفه

نشده بروز  آن  اگر  و  دارد  مشکل  استفاده  برای  ديجیتال  کتابخانه  ي،  که  دارای  نادرست  ا 

می نظر  در  کاربر  آنگاه  باشد  ناقص  کمی  اطالعات  فايده  از  ديجیتال  کتابخانه  که  گیرد 

 .برخوردار است

 
1. Information System Success Theory 
2. Delone & Mclean 
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تئوری عمل منطقی )تی آر ِای(،  1(ام ای روش پذيرش فناوری )تی   بر  )فیشبن و   2مبتنی 

برای بررسی پذيرش و کاربرد فناوری اطالعات پیشنهاد  ( 1989)   4را ديويس   ( 1975،  3آژدن

استفاده دو معیار مهم روی  کرد. اين روش نشان داد که درک سودمندی و درک سهولت 

يک مدل دارای   عنوانبه پذيرش کاربر از يک فناوری اطالعات بودند. روش پذيرش فناوری  

بعالو  است.  اطالعات  فناوری  پذيرش  بررسی  برای  قدرت  و  جهت ،  ه نفوذ  در  روش  اين 

وب    بینیپیش  و  ايمیل  مانند  اطالعات  فناوری  از  استفاده  و  تجارت ،  گستر جهان پذيرش 

اند. يک مدل مفهومی برای های آنالين و يادگیری الکترونیکی بکار رفته بازی ،  الکترونیکی 

ای و   رسانی شخصی ارائه شده بود که مبتنی بر تی آر در اطالع   5کیفیت تجربه )کیو او ايی(

های ديجیتالی در زمینه کتابخانه   ام ای تی  ، بود. اخیراا  6)تی پی بی(  شدهی زي ر برنامه تئوری رفتار  

رفته  سودمندی   بکار  درک  يک   ی ا اندازه به ،  است.  از  استفاده  است  معتقد  کاربر  يک  که 

می  ديجیتالی  کاری کتابخانه  عملکرد  و  کارايی  و  تواند  ببخشد  بهبود  را  همچنین درک اش 

تواند کند استفاده از يک کتابخانه ديجیتالی چیزی می سهولت استفاده را که يک کاربر فکر می 

نیاز ندارد   وقت   به باشد که   درک سودمندی و سهولت   تأثیر تعريف کرد.  ،  و تالش زيادی 

روی فاکتورهای  تأکید عدم ، بنابراين ؛ استفاده بسته به پذيرش کاربر از فناوری اطالعات است

های ديجیتالی وجود دارد که ممکن روی درک سودمندی و سهولت استفاده از کتابخانه   مؤثر 

اطالعات و خدمات روی درک کاربر در ،  که گفتیم ممکن کیفیت سیستم   ازآنچه.  اثرگذارند 

اثر بگذارند.  راستای کتابخانه  بر ارزيابی  اين فاکتورها می   درنتیجه های ديجیتالی  کاربر تواند 

 باشد.  مؤثر های ديجیتالی  روی دشواری و سودمندی کتابخانه 

های فرد نسبت به يک رسانه و محتوای  برای ارزيابی نگرش  7ای تئوری وابستگی رسانه

می بکار  رسانهآن  وابستگی  فردی    عنوانبهای  رود.  زندگی  در  رسانه  يک  اهمیت  درک 

  استفاده  اهداف  و  ها رسانه  وابستگی   بر  تأثیرگذار   مهم   عامل  شده و همچنین يک   یساز مفهوم

 
1. Technology Acceptance Model (TAM) 
2. Theory of Reasoned Action (TRA) 
3. Fishben & Ajzden 
4. Davis 
5. Quality of Experience (QoE) 
6. Theory of Planned Behavior (TPB) 
7. Media Affinity Theory 
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ساختار برای    تريندقیق،  های ديجیتالوابستگی با کتابخانه،  موردنظراست. در مطالعه    آينده

های  های ديجیتالی است. چنانچه اهمیت درک کاربر از کتابخانهبررسی سودمندی کتابخانه

علمی زندگی  در  کتابخان ديجیتالی  وابستگی  به  نظر هشان  اين  از  که  است  ديجیتالی  های 

منابع  دهیسازمانبرای ايجاد و  توجهیقابلهای خدمات به تالش دهندگانارائهکتابداران و 

ديجیتالی   و  ،  ایاطالعاتی چکیده  هایپايگاه  ازجملهاطالعاتی  دارند  نیاز  ويژه  و  متن  تمام 

اطالعات  ،  کیفیت سیستم  رو ازاين ،  کاربرانهمچنین جهت ارائه خدمات با کیفیت باال برای  

بگذارد.    تأثیرهای ديجیتالی  و خدمات ممکن است بر روی اهمیت درک کاربر از کتابخانه

ديجیتال  ،  مثالعنوانبه باشد  ازنظراگر يک کتابخانه  پايین  ،  ارائه کیفیت خدمات در سطح 

توانايی کنند که کتابخانه  احساس  ممکن  منابع    کاربران  با  ارائه  يا  باال  کیفیت  با  اطالعاتی 

 کیفیت مطلوب را ندارد.

های اطالعاتی است.  يک ساختار مهم در تئوری موفقیت سیستم  1ضايت . رتئوری رضايت

يک متغیر خارجی    عنوانبهشود و معموالا    بینیپیش رسد که رضايت مستقیماا  می  به نظربعید  

های رفتاری  تواند از طريق باورها و نگرشگیرد. رضايت میقصد و رفتار قرار می  تأثیر تحت  

بودن کتابخانه اطمینان  قابلیت  به  نسبت  تفسیر شود. رضايت کاربران  ،  های ديجیتالیکامالا 

باورهای مربوط  ، حالبااين گذارد. نمی تأثیرجهت استفاده   ها آنمستقیماا بر روی هدف دائم 

گذارند که  می  تأثیرهای ديجیتالی قطعاا بر نگرش کاربران  ینان بودن کتابخانهبه قابلیت اطم

در   رفتاری  باورهای  کتابخانه  مورداستفادهاين  از  از  استفاده  سهولت  )مانند  ديجیتالی  های 

مستقیم بر روی    طوربههای ديجیتالی( را شکل خواهد داد. باورهای رفتاری سیستم  کتابخانه

گذارند و ممکن است رضايت کاربر می  تأثیراستفاده از کتابخانه ديجیتالی تمايل کاربران به  

کتابخانه ديجیتالیاز  تعامل  ،  های  و  استفاده  شیوه  روند  در طول  که  باشد  تجمعی  احساس 

يک شکاف    عنوانبهتواند  های ديجیتالی ايجاد شده باشد. اين همچنین میکاربران با کتابخانه

های ديجیتالی مورد  های ديجیتالی درک شده کاربران و کیفیت کتابخانهبین کیفیت کتابخانه

 قرار گیرد. موردتوجهانتظار کاربران 

 
1. Satisfaction 
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محصوالت يا خدمات  ،  يک احساس وابستگی به افراد  عنوانبه  1وفاداری .  تئوری وفاداری

دلبستگی به منابع اطالعاتی  يک احساس   عنوانبهممکن ، . وفاداری کاربراستيک شرکت  

کتابخانهکتابخانه به  کاربران  وفاداری  شود.  تعريف  مربوطه  خدمات  و  ديجیتالی  های  های 

بدون ،  پیشنهادات آن به ديگران،  های ديجیتالديجیتالی از طريق استفاده مداوم از کتابخانه

ين روش کار خواهد  منابع اطالعات جديد و غیره به چند  عنوانبهتالش برای يافتن جايگزين  

مجموعه کیفیت  نظیر  عواملی  گاهی  شده،  بود.  درک  مشتری،  ارزش  ،  امکانات،  رضايت 

و   خدمات  کتابخانه  پذيریدسترساثرات  در  کاربر  وفاداری  بر  که  و  را  دانشگاهی  های 

داده  موردبررسی،  گذاشته  تأثیرعمومی   جنبه  قرار  طرفی  از  کاربر  و  خدمات  انسانی  های 

 (.2018، 2وفاداری کاربر است )ژو و دو  کنندهتعیین عامل  ترينمهم

در داخل کشور پژوهشی که بر مطالعه و  ،  هايی در خارج از کشور علیرغم وجود پژوهش 

در ادامه   يافت نشد. ،  در داخل ايران متمرکز شده باشد  درک کاربر از کتابخانه ديجیتالی بررسی 

 : شود می در پژوهش تا حدی اشاره    موردبررسی   های مؤلفه های انجام شده شامل  به پژوهش 

( همکاران  و  بگلو  خدمات  1393جعفر  کیفیت  ارزيابی  بررسی  به  پژوهشی  در   )

: کتابخانه ديجیتال دانشگاه  موردمطالعههای ديجیتال بر اساس الگوی ديجی کوال )کتابخانه

يافته که  پرداختند  و  تهران(  موجود  وضعیت  دو  بین  خدمات  کیفیت  شکاف  داد  نشان  ها 

در   کاوش  هایمؤلفهمطلوب  در  ،  قابلیت  و  کمترين  استفاده  قابلیت  و  موضوعی  پوشش 

،  ساززرهپیوندهای فعال و رضايتمندی بیشترين شکاف وجود دارد.  ،  خودکفايی  هایمؤلفه

ابی کیفی خدمات تحويل  ( در پژوهشی ديگر به بررسی ارزي 1395نوکاريزی و صنعت جو )

مدرک الکترونی در کتابخانه ديجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی پرداختند  

که نتايج نشان داد وضعیت نظام خدمات تحويل مدرک الکترونیکی آستان قدس رضوی در  

ای به بررسی  ( در مطالعه1396سلطانی و سلطانی نژاد )،  مناسب قرار دارد. مظلوم  نسبتاا وضعیت  

ارزش    تأثیر بر  شده  ارائه  کتابخانه،  شدهادراکخدمات  کاربران  وفاداری  و  های  رضايت 

( کشور  يافتهعمومی  که  پرداختند  رشت(  شهر  موردی:  ارزش  مطالعه  که  داد  نشان  ها 

 
1. Loyalty 
2. Xu & Du 
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ارائه شده موجب ايجاد حس رضايت و    شدهادراک وفاداری    درنتیجه کاربران از خدمات 

 شود. برداری مجدد از خدمات کتابخانه میر و بهرهنسبت به حضو هاآن

های يادگیری  ( در پژوهش خود در رابطه با معیارهای تمايل مداوم سیستم2013)  1چانگ

کتابخانه در  دانشگاهی الکترونیکی  سیستم،  های  کیفیت  که  و خدمات  ،  دريافت  اطالعات 

تم يادگیری الکترونیکی در  بر درک ارزش و رضايت کاربر روی سیس  ایمالحظهقابل  طور به

  مؤثرای به بررسی عوامل  ( در مطالعه2014هو و يان )،  های دانشگاهی موثرند. هوکتابخانه

کتابخانه از  کاربر  يافتهدرک  که  پرداختند  چین  در  دانشگاهی  ديجیتالی  داد  های  نشان  ها 

هستند    تأثیرم  خدمات بازيابی اطالعات و خدمات ويژه عوامل مستقی،  خدمات ارائه اطالعات

و    دهیسازمانخدمات    کهدرحالی اطالعات  بازيابی  خدمات  طريق  از  مستقیماا  اطالعات 

( در پژوهشی به بررسی  2014)  2ژيااو و ژانگ ،  است. ژا  مؤثرخدمات ويژه بر درک کاربر  

های ديجیتالی پرداختند که در اين  و وابستگی کتابخانه  3درک کاربر از کیفیت الکترونیکی

به کیفیت اطالعات استفاده شده  الکترونیکی  از اصطالح کیفیت  مولفان  و ،  مطالعه  سیستم 

کیفیت   که  يافتند  اطالعاتی  سیستم  موفقیت  تئوری  از  استفاده  با  و  دادند  ارجاع  خدمات 

 تشکیل وابستگی است.   بینیپیش فاکتور برای  ترين مهمخدمات 

چای  مطالعه2015)  4جوو  در  فاکتو (  بررسی  به  منابع    مؤثررهای  ای  انتخاب  درک  بر 

تصديق کیفیت منابع  ،  کتابخانه در امور علمی آنالين پرداختند که نتايج نشان داد سودمندی

کتابخانه در  کتابخانه  آنالين  منابع  از  استفاده  جهت  در  مداوم  تمايل  بر  رضايت  های  و 

معیارهای   سازیمدل( در پژوهشی به 2015فراشبندی و قرايی )، دانشگاهی موثرند. کشوری

کتابخانه در  کاربر  وفاداری  روی  يافتهنفوذی  که  پرداختند  عمومی  دادند  های  نشان  ها 

خدمات    تأثیرات،  امکانات،  رضايت کاربر،  درک ارزش،  معیارهايی مانند کیفیت مجموعه 

کتابخانه  پذيریدسترسو   در  کاربر  وفاداری  عمومی  بر  و    گذارند.می  تأثیرهای  ماسرک 

ای به بررسی رضايت کاربران با وب کتابخانه ديجیتالی پرداختند  ( در مطالعه 2016)  5گاسکین
 

1. Chang 
2. Zha, Xiao & Zhang 
3. E-Quality 
4. Joo & Chai 
5. Masrek & Gaskin 
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يافته نشان داد کیفیت اطالعات که  درک سهولت  ،  درک سودمندی،  خدمات،  سیستم،  ها 

 استفاده و جذب شناختی پیشگوی مهم رضايت کاربر با وب کتابخانه ديجیتالی هستند. 

رضايت و تمايل مداوم برای  ،  ای به بررسی انتظاردر مطالعه  (2017)  1پارک و شین،  جو

های درسی ديجیتالی پرداختند که نتايج نشان داد در سودمندی و رضايت استفاده از کتاب

کتاب از  استفاده  برای  مداوم  تمايل  )بر  دو  و  ژو  موثرند.  ديجیتالی  درسی  در 2018های   )

عوامل   بررسی  به  وف  مؤثرپژوهشی  و  رضايت  کتابخانهبر  در  در  اداری  ديجیتالی  های 

سیستم و خدمات؛  ،  کیفیت اطالعات  جایبههای چین پرداختند. نتايج نشان داد که  دانشگاه

استفاده سهولت  کتابخانه،  درک  وابستگی  و  سودمندی  ديجیتالی  درک    طور بههای 

وابستگی    تأثیرتحت    ایمالحظهقابل و  استفاده  سهولت  درک  همچنین  و  دارند  قرار 

درک سودمندی و وابستگی  ،  بنابراين ؛ های ديجیتالی روی درک سودمندی موثرندکتابخانه

 مهمی روی رضايت و شايد وفاداری کاربران دارند. تأثیراتهای ديجیتالی کتابخانه

وان رسید که در بررسی  ت می  یبندجمعهای فوق به اين  در مجموع از تئوری و پژوهش 

های  درک کاربر معیارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به موضوع کتابخانه  مؤثرعوامل  

مستقیمی در درک کاربر از کتابخانه ديجیتالی    تأثیر  ایگونهبهاين معیارها هر يک  ،  ديجیتالی

ی مانند کیفیت  هاي مؤلفه  تأثیر  توانمیهای ديجیتالی  يعنی در ارزيابی کاربر از کتابخانه؛  دارند

اطالعات،  سیستم خدمات،  کیفیت  سودمندی،  کیفیت  استفاده،  درک  سهولت  ،  درک 

آنچه که برای    درنهايت رضايت و وفاداری کاربر را سنجید تا  ،  وابستگی کتابخانه ديجیتالی

حاصل شود. ما نیز در اين پژوهش بر آنیم  ،  کاربر در مواجهه با کتابخانه ديجیتالی مهم است

ديجیتالی   کتابخانه  از  کاربر  درک  بهبود  در  شده  انجام  مطالعات  نتايج  از  استفاده  با  تا 

 م.گیريبهره

 در ادامه بیان شده است:  های پژوهش پرسش 

آيا بین کیفیت سیستم با درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    -

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

 
1. Park & Shin 
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عالمه    - دانشگاه  ديجیتالی  کتابخانه  از  دانشجويان  درک  با  اطالعات  کیفیت  بین  آيا 

 طباطبايی تفاوت معناداری وجود دارد؟

دانشجويان    - درک  با  خدمات  کیفیت  بین  عالمه  آيا  دانشگاه  ديجیتالی  کتابخانه  از 

 طباطبايی تفاوت معناداری وجود دارد؟

طباطبايی    - دانشگاه عالمه  ديجیتالی  کتابخانه  از  دانشجويان  با درک  بین سودمندی  آيا 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

عالمه    - دانشگاه  ديجیتالی  کتابخانه  از  دانشجويان  درک  با  استفاده  سهولت  بین  آيا 

 ی تفاوت معناداری وجود دارد؟طباطباي

آيا بین وابستگی کتابخانه ديجیتالی با درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه    -

 عالمه طباطبايی تفاوت معناداری وجود دارد؟

آيا بین رضايت با درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی تفاوت    -

 معناداری وجود دارد؟

طباطبايی    آيا  - عالمه  دانشگاه  ديجیتالی  کتابخانه  از  دانشجويان  درک  با  وفاداری  بین 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

آيا بین درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی تفاوت معناداری    -

 وجود دارد؟ 

 در ادامه بیان شده است:  های پژوهش فرضیه

جنسیت تفاوت   ازلحاظدرک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    -

 دارند. معناداری با يکديگر

مقطع تحصیلی    ازلحاظدرک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    -

 تفاوت معناداری با يکديگر دارند. 

تجربه استفاده    ازلحاظه عالمه طباطبايی  درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگا  -

 از کتابخانه ديجیتالی تفاوت معناداری با يکديگر دارند.
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 روش 
لحاظ هدف کاربردی است.  و به  بوده تحلیلی  -توصیفیاز نوع ، حاضر پژوهش روش انجام 

را   پژوهش  اين  آماری  جامعه  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  دانشجويان  میهمه    دهند تشکیل 

بین    کهانشجو(  د  18000) اين  روش   378از  به  و  کرجسی  جدول  از  استفاده  با    دانشجو 

ای با توجه به متغیر طبقه  گیرینمونهاند. همچنین از  تصادفی ساده انتخاب شده  گیرینمونه

داده با توجه به نبود  گردآوری )تجربه استفاده( برای فرضیه سوم استفاده شد. برای  موردنظر

ازپرسشنامه   زمینه  اين  در  ساخته    پرسشنامه  استاندارد  طريق    پژوهشگرکه  محقق  از  را  آن 

تنظیم کرده مربوطه  منابع  و گردآوری  پرسشنامه شامل  ،  1مطالعه  اين    سؤال   3استفاده شد. 

،  (سؤال  3ها شامل کیفیت سیستم ). اين مولفهاستبسته    سؤال  25با    مؤلفه  8جمعیت شناختی و  

درک  ،  (سؤال  3درک سودمندی )،  (سؤال  4کیفیت خدمات )،  (السؤ  3کیفیت اطالعات )

(  سؤال  3رضايت کاربر )،  ( سؤال  3وابستگی کتابخانه ديجیتالی )،  (سؤال  3سهولت استفاده )

ای  بندی پنج گزينه. برای پرسشنامه مذکور از مقیاس درجهاست ( سؤال 3و وفاداری کاربر )

موافقم و  ،  نظری ندارم،  مخالفم،  امالا مخالفمهای کلیکرت استفاده گرديده که شامل گزينه

شده است.    نظر گرفتهدر    هاآن( برای  5و    4،  3،  2،  1ی )کامالا موافقم بوده و به ترتیب نمره

(  942/0)پايايی  رای بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديد که  ب

پرسشنامه    گرديد  گزارش باالی  ثبات و همسانی درونی  بیانگر  و همچنین جهت    استکه 

  وتحلیلتجزيهبرای  چند تن از اساتید در اين حوزه استفاده شد.    از نظراتروايی پرسشنامه  

از آزمون و  ،  اینمونهی تی تک  هااطالعات  مستقل  )تی  د ANOVAتحلیل واريانس  ر  ( 

 . استفاده شد 21نسخه  SPSS افزارنرم و از طريق α =05/0سطح معناداری 

 هایافته
 نتايج زير حاصل شد: ، های پژوهش ها و فرضیهدر ادامه جهت پاسخ به پرسش 

 آورده شده است.  موردمطالعهجمعیت شناختی جامعه   سؤاالتنتايج  1در جدول 

 
1. Xu, F. & Du, J. T. (2018). Factors influencing users satisfaction and loyalty to 
digital libraries in Chinese universities. Computers in Human Behavior, 83: 64-72 
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 موردمطالعه . توزیع فراوانی و درصد جمعیت شناختی جامعه 1جدول  

يی 
طبا

طبا
مه 

عال
اه 

شگ
دان

ن 
ويا

شج
دان

 

 تعداد  جنسیت
درص

 د

تجربه استفاده از  

 کتابخانه ديجیتالی 
 درصد  تعداد 

مقطع 

 تحصیلی 
 درصد  تعداد 

 4/57 217 مرد 

 5/9 36 سال 1کمتر از 
 7/43 165 کارشناسی

 1/11 42 سال 2تا   1

 7/44 169 سال 3تا   2
  کارشناسی

 ارشد 
180 6/47 

 6/42 116 زن
 0/31 117 سال 4تا   3

 7/8 33 دکتری
 3/7 14 سال 4بیشتر از 

 100 378 جمع 100 378 جمع 100 378 جمع

جدول    طور همان می  1که  عالمه    378تعداد  ،  دهدنشان  دانشگاه  دانشجويان  از  نفر 

ارائه    1در جدول    هاآناند که مشخصات فردی  حاضر حضور داشته  پژوهشطباطبايی در  

درصد دانشجوی زن بودند    6/42درصد دانشجوی مرد و    4/57جنسیت    ازلحاظ شده است.  

  1،  درصد  1/11سال و    4تا    3،  درصد  31/،  درصد  7/44تجربه استفاده از اينترنت    ازلحاظو  

به ترتیب در    پژوهش های  های اول تا سوم قرار داشتند. همچنین آزمودنیسال در رتبه  2تا  

درصد( و   7/43مقطع تحصیلی کارشناسی )، درصد( 6/47ارشد ) مقطع تحصیلی کارشناسی

 باشند. درصد( می 7/8در دکتری ) بعدازآن

( 2در جدول )  موردمطالعهبر درک از ديد جامعه    مؤثرنتايج توصیفی مربوط به عوامل  

 آورده شده است. 

 بر درک از دید دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی   مؤثر. نتایج توصیفی عوامل 2جدول  
 انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل  تعداد  درک کاربر از کتابخانه ديجیتالی مؤثرعوامل 

 کیفیت سیستم 

378 

1 75/3 714 /0 53/3 
 39/3 0/ 544 5 1 کیفیت اطالعات
 39/3 0/ 541 5 1 کیفیت خدمات 

 44/3 0/ 454 5 2 سودمندی 
 49/3 0/ 590 5 75/1 سهولت استفاده

 42/3 0/ 503 5 1 وابستگی کتابخانه ديجیتالی 
 38/3 0/ 510 5 1 رضايت کاربر
 32/3 0/ 537 5 2 وفاداری کاربر 



83 

 ...  یجیتالید ی ها مؤثر بر درک کاربران از کتابخانه عوامل   یبررس 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

دهد که  را از ديد و نگرش دانشجويان نشان می  پژوهش نتايج توصیفی    2همچنین جدول  

سهولت استفاده و سودمندی به ترتیب در  ،  کیفیت سیستم،  بر درک  مؤثرعوامل    هایمؤلفه

ديجیتالیرتبه وابستگی کتابخانه  و  دارند  قرار  تا سوم  اول  اطالعات،  های  کیفیت  ،  کیفیت 

رتبه،  خدمات در  کاربر  وفاداری  و  عوامل  رضايت  از  بعدی  درک    تأثیرگذارهای  بر 

 (. 2جدول است ) دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی قرار گرفته 

بین عوامل   بر درک کاربران از کتابخانه ديجیتالی    مؤثرنتايج بررسی تفاوت معناداری 

 ( آورده شده است. 3( در جدول )9تا  1های دانشگاه عالمه طباطبايی )پرسش 

آن بر دانشجویان  هايمؤلفه بر درک و   مؤثراي در بررسی عوامل  . نتایج آزمون تی تك نمونه 3جدول  

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

بر درک کاربران از کتابخانه   مؤثرعوامل 

 ديجیتالی 
 تعداد 

میانگین و انحراف  

 معیار
 مقدار تی

سطح  

 داریمعنی

 کیفیت سیستم 

378 

714 /0 ±  53/3 800 /39 - 000 /0 

 0/ 000 - 57/ 425 39/3  ± 0/ 544 کیفیت اطالعات

 0/ 000 - 57/ 721 39/3  ± 0/ 541 کیفیت خدمات 

 0/ 000 - 66/ 320 44/3  ± 0/ 454 سودمندی 

 0/ 000 - 49/ 587 49/3  ± 0/ 590 سهولت استفاده

 0/ 000 - 60/ 944 3/ 42±0/ 503 وابستگی کتابخانه ديجیتالی 

 0/ 000 - 61/ 497 3/ 38±0/ 510 رضايت کاربر

 0/ 000 - 60/ 488 3/ 32±0/ 537 وفاداری کاربر 

 0/ 000 - 94/ 527 3/ 42±0/ 323 درک

يافته بخش  استنباطیدر  نمونه،  های  تک  تی  آزمون  سطح  نتايج  مقدار  داد  نشان  ای 

بودن    منفی باشد و با توجه به  می  α=05/0از سطح آزمون    ترکوچکمعناداری محاسبه شده  

معناداری    مؤثرتمامی عوامل  ،  مقدار تی تفاوت  از کتابخانه ديجیتالی  بر درک دانشجويان 

ت که با  در جدول ذيل ارائه شده اس  9تا    1  هایسؤالنتايج مربوط به    (.3)جدول  اند  داشته

 گردد. ها تائید میآمده تمامی فرضیه به دستتوجه به سطح معناداری و مقدار تی 
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جنسیت    ازلحاظدرک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    -1  هی فرض

 دارند.  تفاوت معناداری با يکديگر

. نتایج آزمون تی مستقل براي بررسی تفاوت بین نگرش دانشجویان مرد و زن نسبت به درک  4جدول  

 آن  هايمؤلفه از کتابخانه دیجیتالی و 

 متغیر
 ها شاخص 

 جنسیت
 سطح معناداری  درجه آزادی میزان تی میانگین  تعداد 

درک از کتابخانه  

 ديجیتالی 

 43/3 217 مرد 
605 /0 376 546 /0 

 41/3 116 زن

داری بین دانشجويان مرد و زن بر درک  نتايج آزمون تی مستقل نیز نشان داد تفاوت معنی

(. به اين معنی که  sig=    546/0از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی وجود ندارد )

اين  (. نتايج  4اند )جدول  دانشجويان مرد و زن درک نسبتاا مشابهی از کتابخانه ديجیتالی داشته

 کند.را رد می 1جدول فرضیه 

طباطبايی    -2  هی فرض دانشگاه عالمه  ديجیتالی  کتابخانه  از  دانشجويان  مقطع    ازلحاظدرک 

 تحصیلی تفاوت معناداری با يکديگر دارند.

. خالصه محاسبات تحلیل واریانس براي نگرش دانشجویان به درک از کتابخانه دیجیتالی  5جدول  

 مقطع تحصیلی  ازلحاظ

 سطح معناداری  F درجه آزادی میانگین و انحراف معیار  تعداد  تحصیلی  مقطع

 38/3  ± 0/ 333 165 کارشناسی

 44/3  ± 0/ 315 180 کارشناسی ارشد  0/ 064 2/ 774 375

 52/3  ± 0/ 303 33 دکتری

 ازلحاظبه درک از کتابخانه ديجیتالی  برای بررسی نگرش دانشجويان  ،  5با توجه به جدول  

( استفاده گرديد که نتايج نشان داد ANOVAاز آزمون تحلیل واريانس ) ،  آنان   مقطع تحصیلی

دانشجويان   نگرش  ازبین  درک  ديجیتالی  به  تحصیلی و    کتابخانه  تفاوت   مقطع  دانشجويان 

 کند.را رد می  2نتايج اين جدول فرضیه    (. =0sig/ 064) داری وجود ندارد  معنی 
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تجربه استفاده    ازلحاظدرک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    -3

 از کتابخانه ديجیتالی تفاوت معناداری با يکديگر دارند.

  . خالصه محاسبات تحلیل واریانس براي نگرش دانشجویان به درک از کتابخانه دیجیتالی6جدول  

 تجربه استفاده از کتابخانه دیجیتالی ازلحاظ

 سطح معناداری  F درجه آزادی  میانگین و انحراف معیار  تعداد  تجربه استفاده از کتابخانه ديجیتالی 

 3/ 21  ±  0/ 384 36 سال   1کمتر از  

373 794 /9 000 /0 

 3/ 24  ±  0/ 454 42 سال   2تا    1

 3/ 48  ±  0/ 264 169 سال   3تا    2

 3/ 47±0/ 216 117 سال   4تا    3

 3/ 36  ±  0/ 613 14 سال   4بیشتر از  

جدول   به  توجه  دانشجويان  ،  6با  نگرش  بررسی  ديجیتالی  برای  کتابخانه  از  درک  به 

و سپس از    ی بندطبقه  گیرینمونهابتدا از  ،  آنان  تجربه استفاده از کتابخانه ديجیتالی   ازلحاظ 

يعنی جامعه مربوط به تجربه استفاده از کتابخانه ديجیتالی    کنیممیساده استفاده    گیرینمونه

ساده انجام شد که در جدول آورده   گیرینمونهتقسیم و بعد از هر طبقه    موردنظررا به طبقات  

( استفاده گرديد که نتايج نشان  ANOVAاز آزمون تحلیل واريانس )شده است. در ادامه  

دانشجويان   نگرش  بین  کتابخداد  از  درک  ديجیتالی به  کتابخانه  و    انه  از  استفاده  تجربه 

معنی  آنان  ديجیتالی )تفاوت  اين جدول فرضیه    .(=000/0sigداری وجود دارد  را    3نتايج 

 کند.می تأيید

 گیرینتیجه

عوامل   بررسی  به  حاضر  با    مؤثرپژوهش  دانشگاهی  ديجیتالی  کتابخانه  از  کاربر  درک  بر 

که   طورهمانمطالعه موردی روی کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی پرداخته است.  

سهولت استفاده و سودمندی در  ،  کیفیت سیستم  هایمؤلفههای پژوهش نشان داد ابتدا  يافته

رضايت و وفاداری  ،  کیفیت اطالعات،  لیهای اول تا سوم و وابستگی کتابخانه ديجیتارتبه

بر درک کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی از   مؤثرهای بعدی عوامل کاربر در رتبه
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ای  نتايج آزمون تی تک نمونه،  پژوهش   سؤاالتديد دانشجويان قرار گرفتند. سپس با توجه به  

شده   محاسبه  معناداری  سطح  مقدار  داد  کتابخانه    مؤثر  های مؤلفهنشان  از  کاربر  درک  بر 

تفاوت معناداری وجود دارد. در ادامه نتايج    درنتیجه   استديجیتالی کوچکتر از سطح آزمون  

  ازلحاظها نشان داد که درک دانشجويان از کتابخانه ديجیتالی  های مربوط به فرضیهآزمون

؛ های اول و دوم رد شدندجنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت لذا فرضیه

  درنهايت تجربه استفاده از کتابخانه ديجیتالی تفاوت معناداری وجود داشت که    ازلحاظاما  

های پیشینه در اين  های اين پژوهش را با نتايج پژوهش توان يافتهشد. می  تأيیدفرضیه سوم  

های پیشینه اشاره شد. جعفر  نیز در پژوهش   موردمطالعه  هایمؤلفهراستا دانست.  مطالعه هم  

( در موضوع کیفیت خدمات به عوامل قابلیت استفاده و رضايتمندی  1393بگلو و همکاران )

( در بررسی به ارزيابی کیفی خدمات  1395نوکاريزی و صنعت جو )، ساززرهاشاره کردند. 

مظلو پرداختند.  )،  متحويل مدرک  نژاد  مطالعه  1396سلطانی و سلطانی  خدمات    تأثیر( در 

به     ( در پژوهش2013رضايت و وفاداری کاربران پرداختند. چانگ )  های مؤلفهارائه شده 

اطالعات و خدمات بر درک ارزش و رضايت کاربر اشاره  ،  خود به عوامل کیفیت سیستم

به  ،  های ديجیتالیاربر از کتابخانهدرک ک  مؤثر( در بررسی عوامل  2014هو و يان )،  کرد. هو

ژا پرداختند.  اطالعات  خدمات  )،  کیفیت  ژانگ  و  از  2014زيااو  کاربر  درک  مطالعه  به   )

يعنی عوامل کیفیت اطالعات الکترونیکی  وابستگی  ،  کیفیت  سیستم و خدمات و همچنین 

بر درک    مؤثر ( در بررسی فاکتورهای  2015کتابخانه ديجیتالی اشاره کردند. جو و چوی )

،  کیفیت منابع و رضايت پرداختند. کشوری ،  سودمندی  هایمؤلفهانتخاب منابع کتابخانه به  

رضايت  ،  درک ارزش،  عواملی مانند کیفیت مجموعه  تأثیر( به  2015فراشبندی و گرايی )

های عمومی اشاره کردند. ماسرک و  خدمات روی وفاداری کاربر در کتابخانه  تأثیرکاربر و  

درک سودمندی و  ،  خدمات،  سیستم،  عوامل کیفیت اطالعات  تأثیر( باز به  2016گاسکین )

پارک و  ،  درک سهولت استفاده روی رضايت کاربر وب کتابخانه ديجیتالی پرداختند. جو

وم از  ( در مطالعه به بررسی عوامل سودمندی و رضايت بر تمايل استفاده مدا2017شاين )

( دو  و  ژو  اشاره کردند.  ديجیتال  عوامل  2018کتاب  بررسی  به  پژوهشی  در  نیز  بر    مؤثر( 
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درک سودمندی و وابستگی    هایمؤلفههای ديجیتالی يعنی  رضايت و وفاداری در کتابخانه

 کتابخانه ديجیتالی پرداختند. 

عوامل   بررسی  جهت  پژوهش  اين  کتابخانه  مؤثردر  از  کاربر  درک  ديجبر  یتالی  های 

گويهمی نقش  به  بیان  توان  با  هم  ديگر  طرف  از  کرد.  اشاره  پرسشنامه  در  موجود  های 

شود. لذا مشخص می  یروشن به  هامؤلفهاثر و میزان اين  ،  هامؤلفههای موجود مربوط به  تئوری

بر   مؤثردر بررسی عوامل  مؤلفه 8که هر  سیم رپژوهش به اين نتیجه می سؤاالت های از يافته

کاربر از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی تفاوت معناداری وجود ندارد و   درک

کلی متغیر درک کاربران از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی    تأثیراين نشان دهنده  

های مختلف  تواند با توجه به مدلبر درک کاربر می  مؤثر  هایمؤلفهاست که هر کدام از اين  

فرضیهمحیطدر   نتايج  همچنین  شود.  تعريف  گوناگون  که  های  داد  نشان  پژوهش  های 

مشابهی از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی دارند    نسبتاادانشجويان مرد و زن درک  

مقطع تحصیلی نیز تفاوت معناداری   ازلحاظبه درک ازکتابخانه ديجیتالی  هاآنو در نگرش 

برر در  و  نشد  دانشجويان  مشاهده  نگرش  در  ديجیتالی  کتابخانه  از  استفاده  تجربه  از  سی 

دانشگاه عالمه طباطبايی به درک از کتابخانه ديجیتالی تفاوت معناداری وجود نداشت که  

 اين نشان از میزان شناخت کاربران در مدت استفاده از کتابخانه ديجیتالی است. 

سط فناوری اطالعات و ارتباطات که  آمده تو  به وجوددر مرحله نخست تحول  ،  بنابراين 

های ديجیتالی شده است و نیز در نظارت و کنترل آن بايد به اين  کتابخانه  یاندازراهمنجر به  

اين موضوع قرار   رأسها و هم کتابداران در يعنی هم مديران کتابخانه، ها توجه داشتمولفه

تواند ارزش و اعتبار آن  تالی میگیرند که توجه و اهمیت به ملزومات طرح کتابخانه ديجیمی

کاربران آن واقع شود. بهترين راهبرد برای رسیدن به    موردپذيرشرا افزايش دهد و همچنین  

هستند و برای   موردپژوهش   هایمؤلفههای کلیدی که همان  اين مرحله استفاده از مشخصه

يکسان    طور بهد  کتابداران باي،  برطرف کردن نیازهای اين نوع از جستجوکنندگان اطالعات

، فرآيندهای ارائه خدمات جديد کامل با مشارکت کاربر را تطابق دهند و انواع موانع فناوری

 فیزيکی و انسانی برای جريان اطالعات را برطرف کنند. 
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 منابع 
های ارزيابی  های ديجیتال: پژوهش (. کتابخانه1387)  .بهروز،  علیرضا؛ بیات،  اسفندياری مقدم

 240-207 ،(3) 11، رسانیاطالعکتابداری و مباحث و مالحظات. ، محور

همکاران،  جعفربگلو و  کتابخانه1393)   .مريم  خدمات  کیفیت  ارزيابی  بر (.  ديجیتال  های 

تحقیقات  : کتابخانه ديجیتال دانشگاه تهران(. موردمطالعهاساس الگوی ديجی کوال )
 324-309 ،(2) 48، دانشگاهی رسانیاطالعکتابداری و 

. راهنمای استفاده از کتابخانه ديجیتالی دانشگاه عالمه طباطبايی(.  1394)  .محمدعلی،  زرگری

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ،  دانشگاه عالمه طباطبايی

(. ارزيابی کیفی خدمات  1395)  .اعظم  ،محسن و صنعت جو،  صديقه؛ نوکاريزی،  ساززره

مدل   اساس  بر  آستان قدس رضوی  ديجیتال  الکترونی در کتابخانه  تحويل مدرک 

 488-467 ،(3) 22، های عمومیو کتابخانه رسانی اطالعتحقیقات پیشنهادی.  

و    دهیسازمان(. تحلیل الگوی مرجع دلوس و چارچوب پنج اس در  1395)  .میترا،  صمیعی

 106-85 ،(6) 2، مطالعات دانش شناسیای ديجیتالی. هارزيابی کتابخانه

خدمات ارائه شده    تأثیر(. بررسی  1396)  .نیما  ،مرتضی و سلطانی نژاد،  جالل؛ سلطانی،  مظلوم

ارزش   کتابخانه،  شدهادراکبر  کاربران  وفاداری  و  کشور  رضايت  عمومی  های 

  ،(4)  22،  های عمومیو کتابخانه  رسانی اطالعتحقیقات  مطالعه موردی: شهر رشت(.  )

111-123 
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