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  با کاربران دگاهید از اصفهان یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه خدمات تیفیک یابیارز

 DigiQUAL مدل از استفاده

 

 3انیهاشم رضایعل ،2یمانیرضا سل محمد ،1یمیرح رضایعل

 
 

  چكيده
با پژوهش حاضر ، ای که این امر باعث تغییر در نحوه ارایه خدمات شده است. بنابراینگونه آوری اطالعات قرار گرفته؛ بهشدت تحت تأثیر فنها به امروزه خدمات کتابخانه مقدمه:

 .گردیدانجام کاربران  دیارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دهدف 

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که به روش أنفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای هی 331 آن شاملجامعه آماری  وپیمایشی  این مطالعه از نوع :بررسيروش 

افزار در نرم t و ANOVA هایاز آزمونبا استفاده ها داده .بود DigiQUALنامه پرسش تحقیق،. ابزار شدندانتخاب  Morganگیری گیری تصادفی بر اساس جدول نمونهنمونه

SPSS  قرار گرفت تحلیلمورد تجزیه و. 

به به ترتیب علمی  تأمیانگین کیفیت خدمات در گروه اعضای هیو کمترین بیشترین بود.  4از حد متوسط  ترنییپا DigiQUAL میانگین کیفیت خدمات در همه ابعاد مدل ها:يافته

( و سودمندی 56/4دقت و صحت ) دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز مربوط به بینمیانگین و کمترین . بیشترین اختصاص داشت( 07/3( و سودمندی )56/4پوشش موضوعی )

 . شتدا و مقطع تحصیلی وجود سیتسن، جن متغیرهای داری بین کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال وارتباط معنی ،. همچنینبود( 96/2)

فیت خدمات دیجیتال و با توجه به پایین بودن میانگین کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال، ضروری است تا کتابداران و مسؤوالن کتابخانه توجه بیشتری به بهبود کی گيري:نتيجه

 .های دیجیتال مفید باشداز کتابخانه کنندگانتواند برای استفادهکاربران داشته باشند. نتایج به دست آمده از مطالعه می شتریبآموزش  همچنین،

 های کامپیوتری؛ ارزشیابی سیستمتیفیککنترل  دیجیتال؛ کتابخانه هاي کليدي:واژه

 
 15/1/1397تاریخ چاپ:  15/1/1397 پذیرش مقاله: 2/7/1396 مقاله: دریافت

 از استفاده با کاربران دگاهید از اصفهان یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه خدمات تیفیک یابیارز .رضایعل انیهاشم ،رضا محمد یمانیسل ،رضایعل یمیرح ارجاع:

 49-46(: 1) 15؛ 1397مدیریت اطالعات سالمت . DigiQUAL مدل

 

 مقدمه
 منابع بودن دارا بای و آموزش منبع نیترمهم عنوان به یدانشگاه یهاکتابخانه
 یآموزش تیفیک شیافزا در یمؤثر نقش توانندیم ی،غن امکانات و یاطالعات
آوری اطالعاتی و ایجاد توجه به گسترش فن . با(1) باشند داشته هادانشگاه
ها نیز تغییراتی ایجاد شده ی دیجیتال، در نحوه ارایه خدمات کتابخانههاکتابخانه

رسانی تحول عظیمی در امر اطالع هاسازمان (. این تغییر در همه2، 3) است
اما با  ،(4)ساخته  ایجاد کرده و روند دسترسی مخاطب به اطالعات را دگرگون

 تیفیک یابیکمتر به ارز ،هاکتابخانه نیاو فراگیر شدن توجه به نوظهور بودن 
 باداشتن کتابخانه  که نیابنابراین، با توجه به  شده است. ها پرداختهآن خدمات

باعث توسعه پایدار در کشور گردد، ارزیابی کیفیت خدمات  تواندیمباال  تیفیک
 .رسددیجیتال امری ضروری به نظر می

نیز متحول  هاآنبا توجه به تغییر در شیوه ارایه خدمات، شیوه سنجش 
های جدیدتر برای سنجش و ارزیابی ها و مدلگردیده است و نیاز به شاخص

ی رایج در ارزیابی هامدل جمله از(. 5) دینمایمکیفیت خدمات را ضروری 
 DigiQUALی دیجیتال از دیدگاه کاربران، مدل هاکتابخانهکیفیت خدمات 

، DigiQUALالی با عنوان . مبنای ایجاد مدل ارزیابی کتابخانه دیجیتباشدیم
 2۰۰3تا  2۰۰۰های در سال LibQUALشده در زمینه مدل  های انجامبررسی

 (. 6) باشدیم
در داخل، در  DigiQUALی صورت گرفته با استفاده از مدل هاپژوهش

نتایج  .دهدیمبرخی موارد نتایج یکسان و در بعضی موارد نتایج متفاوتی را نشان 
نشان داد که میزان تأثیر ابعاد خدمات الکترونیکی بر  نجدیزاده مطالعه یوسف

های . یافته(7) کیفیت این خدمات از دیدگاه دانشجویان و کتابداران تفاوت دارد
های قابلیت کاوش، مؤلفهتحقیق جعفربیگلو و همکاران حاکی از آن بود که 

 خودکفایی، های مؤلفهقابلیت استفاده، کمترین شکاف و  ،پوشش موضوعی
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  و همکاران یمیرح رضایعل

موجود و بین دو وضعیت  را بیشترین شکاف ،پیوندهای فعال و رضایتمندی
به این نتیجه رسید که سطح کیفیت خدمات پژوهش امینی (. 1داشت )مطلوب 
دولتی شهر تهران در حد متوسط و باالتر  هایهای دیجیتال دانشگاهکتابخانه

 (.8) باشدمی
 یهاکتابخانهکه  نداثبات کردای مطالعهدر  زینو همکاران  یالهامان
 جهانی استانداردهای از منابع غنای لحاظ از ایران پژوهشی یهاسسهؤم دیجیتال

DigiQUAL (. 9) دارند یبسیار فاصلهKyrillidou و همکاران در پژوهش خود 
های هایی را بین سیستم کتابخانه دیجیتال آستین تگزاس و مؤلفهشباهت

DigiQUAL تحقیق(. نتایج 1۰) عنوان نمودند Kyrillidou  و همکاران نشان
داد که جامعیت داشتن محتوای سایت، سهولت در دسترسی و طراحی که به 

و  Ahmad(. 11باشد )سهولت کاربر را راهنمایی کند، دارای بیشترین اهمیت می
Abawajy  ه خود مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات ایجاد کردند ک مطالعهدر

ا هدف ب(. پژوهش حاضر 3رساند )کاربران را در فهم کیفیت خدمات یاری می
قوت و ضعف کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و  نقاطشناسایی 

ارزیابی کیفیت خدمات  منظور به DigiQUAL آگاهی از دیدگاه کاربران از مدل
 .انجام شد

 

 روش بررسی
 علمیاعضای هیأت  نفر از 331را جامعه تحقیق  .بوداین مطالعه از نوع پیمایشی 

علوم پزشکی اصفهان که به روش  دانشگاهو دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
، شدندانتخاب  Morganگیری گیری تصادفی بر اساس جدول نمونهنمونه

از خدمات  و استفادهتشکیل داد )ضرورت انتخاب نمونه بر اساس حداقل آشنایی 
بندی نسبتی و طی دو صورت طبقهانتخاب نمونه به  کتابخانه دیجیتال بود(.

که از هر دانشکده باید وارد تحلیل  مرحله صورت گرفت. ابتدا تعداد کاربرانی
بر اساس مقاطع تحصیلی )اعضای  شوند، برآورد گردید و سپس در هر دانشکده

ای که باید میزان حجم نمونه علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی(، هیأت
 اینامه محقق ساختهابزار پژوهش، پرسشوارد تحلیل شود، مشخص شد. 

لیکرت بود که بر اساس ای مؤلفه در مقیاس هفت درجه 62بعد و  12متشکل از 
 نامهیی محتوایی پرسشروا گردید. طراحی DigiQUALاستانداردهای مدل 

پایایی آن با استفاده از ضریب نی و رساتوسط متخصصان کتابداری و اطالع
Cronbachs alpha( ،8۰/۰ .مورد تأیید قرار گرفت )صورت به نامهپرسش 

توجیه  کنندهعیتوزتوسط  کنندگانتوزیع گردید و شرکت هانمونهحضوری بین 
افزار در نرم Independent t و ANOVA یهااز آزمونبا استفاده ها دادهشدند. 
SPSS  22نسخه (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY تجزیه و )
 .شد تحلیل

 

 هايافته
( را درصد 4/38نفر ) 123زنان و  کنندگان رامشارکت ( ازدرصد 4/59)نفر  18۰

نفر  222علمی و  درصد( عضو هیأت 73/26نفر ) 81مردان تشکیل دادند. 
 ی تحصیالت تکمیلی بودند.درصد( دانشجو 24/73)

کمتر  4 نیانگیم، وضعیت کیفیت خدمات از حد 1جدول  هایدادهبر اساس 
ی را بین میانگین کیفیت داریمعنارتباط  Independent tبود. نتایج آزمون 

، ANOVAمطابق با نتایج آزمون  جنسیت و مقطع تحصیلی نشان داد.خدمات با 

 مشاهده شد. سن بای بین میانگین کیفیت خدمات داریمعنارتباط 
 

های ديجیتال دانشگاه علوم کیفیت خدمات کتابخانه تیوضع :1 جدول

 پزشکی اصفهان

 

 بحث
 باشدیم 7نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات کمتر از حد متوسط 

( همخوانی 12در بعد سودمندی ) ی تحقیق نائیچ و همکارانهاافتهکه با ی
توان نتیجه نداشت. با توجه به نوع جامعه مورد مطالعه نائیچ و همکاران، می

گرفت که میزان رضایت کاربران با توجه به نوع دانشگاه، میزان انتظارات 
 پژوهش و میزان منابع موجود متفاوت است. همچنین، با نتایج کاربران

به  تواندیم امر نیا. نبود مسوه (1) مرور تیدر بعد قابلو همکاران  گلویبجعفر
 .باشد تهران دانشگاه تالیجید کتابخانهموجود در و امکانات کتابخانه نوع لیدل

تحقیقات های با یافته در زمینه پوشش موضوعی بررسی حاضر نتایج
Gohain (14 )و  Mahmood (13،) Saikiaو  Mirza(، 7جعفربیگلو و همکاران )

ی و همکاران در الهامان( مشابهت داشت و با نتایج مطالعه 15و همکاران ) Ng و
های به بافت کتابخانه ( مطابقت نداشت. با توجه9زمینه پوشش موضوعی )

ها به الهی و همکاران و نوع کاربرانی که این کتابخانهی امانبررس مورددیجیتال 
ربران با توجه توان نتیجه گرفت که انتظارات کادهند، میها خدمات ارایه میآن

 (.9) باشدکننده متفاوت میبه نوع کتابخانه و جامعه استفاده
 نبود نییپا و منابع پوشش بعد تیفیک نیانگیم بودن باال به توجه با

 یعلوم پزشک دانشگاه تالیجید منابع که رسدینظر م به ی،سودمند بعد نیانگیم
 عدم همچون یموانع با کاربران اما ،باشدیم یمطلوب تیفیک یدارااصفهان 

 ازین از منابع مورد یآگاه عدم خود، رشته یاطالعات یهاگاهیپا از یکاف شناخت
 جمله رو هستند. ازهموقع به اطالعات روببه یجهت پژوهش و عدم دسترس

و ضرورت  هانمونهعدم همکاری برخی  توان بهی مطالعه حاضر میهاتیمحدود

 ابعاد
 کاربران

 ±)ميانگين  علمي هيأت

 انحراف معيار(

 تکميلي تحصيالت دانشجويان

 انحراف معيار( ±)ميانگين 

 27/3 ± 19/1 37/3 ± 38/1 رضایتمندی

 10/3 ± 94/1 13/3 ± 59/1 قابلیت استفاده

 35/3 ± 20/1 29/3 ± 26/1 اطمینان

 96/2 ± 40/1 07/3 ± 57/1 سودمندی

 82/3 ± 43/1 97/3 ± 42/1 یریپذدسترس

 87/3 ± 61/1 87/3 ± 14/1 فعال وندیپ

 82/3 ± 71/1 75/3 ± 48/1 اعتبار

 56/4 ± 32/1 20/4 ± 01/1 دقت و صحت

 20/4 ± 18/1 56/4 ± 97/0 پوشش موضوعی

 95/3 ± 85/1 95/3 ± 18/1 یافتگیسامان

 12/3 ± 49/1 11/3 ± 23/1 قابلیت مرور

 66/3 ± 56/1 65/3 ± 29/1 قابلیت کاوش

 64/3 ± 63/1 66/3 ± 34/1 وضعیت کلی
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  کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال

با خدمات کتابخانه دیجیتال اشاره نمود که این  هانمونه آشنایی در حد متوسط
 .حل شد هانمونهمشکل با جایگزینی برخی 

 

 گیرینتیجه
ال جیتنتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت کیفیت خدمات کتابخانه دی

 وجه بهن، ت. بنابرایباشدیمدانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمتر از حد متوسط 
 نمسؤوال و کتابداران برای تواندیم دیجیتالبهبود کیفیت خدمات کتابخانه 

 قاط قوت نشناسایی  منظور بهاصفهان  پزشکی علوم دانشگاه یهاکتابخانه
 هاانهکتابخآوری در باشد تا بتوانند با رشد سریع فن مفید و ضعف کتابخانه

 .همگام شوند
 

 پیشنهادها
 یضرور ،تالیجید یهاخدمات کتابخانه تیفیک نیانگیبودن م نییتوجه به پا با

 آموزشی هایکارگاه و اطالعاتی هایپایگاه راهنمای از استفاده بر عالوه تا است
 درسی هبرنام در اطالعاتی نیز هایپایگاه با آشنایی عنوان با درسی زمینه، این در
سایت بو در اطالعاتی مشاوره بخش وجود همچنین،. شود داده رشته قرار هر

 .گرددمی پیشنهاد کاربران راهنمایی منظور به نیز کتابخانه
 

 تشکر و قدردانی
وسیله نویسندگان از کلیه افرادی که در انجام این پژوهش همکاری نمودند، بدین

 . آورندتشکر و قدردانی به عمل می
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Quality Assessment of Digital Library Services in Isfahan University of Medical Sciences, 

Iran, from the Users' Perspectives 

 

Alireza Rahimi1, Mohammad Reza Soleymani2, Alireza Hashemian3 

 

Abstract 
Introduction: Today, library services are heavily influenced by information technology, in a way that has changed the manner 

services are provided. The purpose of study was to assess the quality of digital library services in Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran, from the users' perspectives. 

Methods: In this survey, the statistical population consisted of 331 postgraduate students and faculty members of Isfahan 

University of Medical Sciences who were selected using random sampling method based on Morgan sampling table. The research 

tool was DigiQUAL questionnaire. Data were analyzed using ANOVA and t tests via SPSS software. 

Results: The mean service quality was less than the average level of 4 in all the dimensions of DigiQUAL. The highest and the 

lowest means of service quality from the faculty members’ perspectives were related to the coverage (4.56) and usefulness (3.07), 

respectively. From the graduate students’ perspectives, the highest and the lowest means of service quality were related to the 

accuracy and validity (4.56) and usefulness (2.96), respectively. There was also a significant relationship between the quality of 

digital library service and age, sex, and educational level. 

Conclusion: According to the low average of the quality of digital library services, librarians and library officials need to pay 

more attention to improve the quality of services, and educating the users. 
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