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مقدمه
سنجش كيفيت ختمات در سيستم هتت آاوزشت بتای بهبتود یریئت ختمات یهميت ويته ی دیرد
(عل راضتن و همکترین  )112 :1387و یرزيتب شتيم به اجموع كمتبختن ديجيمتل ستخمتر و طایحت
آن یسمتنمیردهت و نظتمهت بهكتررفمه ايزین رضتيممنم نوع خما و اتننم آن اابوط بتشم (غفتر و
عل پور  )107 :1387و بت توجه به یينکه یرزيتب كيفي در اطتلعت گذشتمه چنتمین اتورد توجته قتایر
نگافمه یس یریئ خمات كيف به كترباین یز دغمغههت پهوهشتگاین بتهشتمتر ات رود (یستفنميتر
اقمم بيت  .)46 :1390بای دسميتب به كمتبختنههت ديجيمتل پويت و كترآام بتيتم تتمیبيا درست و
صحيح ری در زاين تحليل هت اخملف یز جمله كترباامیر یينگونه نام یفزیرهت دیش كته یيتن یاتا یز
طايق بتزبين و یرزيتب امیوم بهدس خویهم آام (جوز .)232 :2007
بت توجه به یينکه یفاید بت سطوح علم و ديتمگت هتت امفتتو یز ختمات كمتبختنت ديجيمتت
دینشگت تهاین یسمفتد ا كننم یين گنجين بت یرزش و انحصا بهفتاد در كشتور بتت حتمود 25000
عنوین یز اعمباتاين كمتبهت یلکماونيک یز نتشاین باتا دنيت و بتلغ با  22ايليون عنوین چکيم نتاه
در انتبع اوجود و تعمید كترباین عضو در آن (حمود  4000عضو فعت ) هسمنم بت یينحت كترباین
كمتبختنه بای اطتلعت و تحقيقت خود تتاجي ات دهنتم یز ستتي هتت نتشتاین یلکماونيکت در
اوتورهت جس وجو بها ببانم يت یز انتبع چتپ و اکموب یسمفتد كننم و كمما یولويت ختود ری
اایجعه به كمتبختن ديجيمت دینشگت قایر ا دهنم .بنتبایين پهوهش حتضا در نظا دیرد بته یرزيتتب
كيفي خمات كمتبختن ديجيمت دینشگت تهاین یز انظا كترباین بپادیزد.
امغيا اسمقل پهوهش حتضا ديمگت كترباین عضو كمتبختن ديجيمتت دینشتگت تهتاین و امغيتا
ویبسمه شتخصهت اوجود در ام ديج كوی یس  .پس یيتن پاستش اطتاح ات شتود كته آيتت
خمات رستن كمتبختن ديجيمت دینشگت تهاین در اقتيس بتت یبتزیر ديجت كتوی یز انظتا كتترباین
یزكيفي اطلوب باخوردیر یس ؟ و نيز یين فاضيه اطاح ا شود كه بين سط یدریک كتترباین و
سط ینمظتری آنهت یز كيفي خمات كمتبختن ديجيمت دینشگت تهاین شکتف كم وجود دیرد و
خمات اوجود در هايک یز شتخصهت یبزیر ديج كوی ینمظتری كترباین ری باآورد ا كنم.

پيشينۀ پژوهش
بت توجه به یينکه ظهور كمتبختنههت ديجيمتت قتما چنتمین نتمیرد و بتهانظتور یرزيتتب كيفيت
خمات آنهت تحقيقت عمم ی صور نگافمه یس در یين تحقيق بت بارس نشايت علم دیخل
و خترج یز كشور اشتهم شم كته پتهوهش جتتاع در زاينت یرزيتتب كيفيت ختمات كمتبختنت
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ديجيمت دینشگته بت یلگو ديج كوی در دیخل كشتور ینجتتم نشتم یست  .پتس پتهوهشهتت
ااتبط خترج یز كشور در زيا ذكا ا شونم.
هت  )2011( 1كتربادهت یبزیر ديج كوی ری بای یرزيتب كمتبختنههت ديجيمت یينگونه بيتن
كاد یس :
 .1بارس كيفي خمات كمتبختنت ديجيمتت یز ديتمگت كتتربا یبتزیر بتای ینتمیز گيتا
یدریكت و ینمظتری كترباین یز كيفي خمات ديجيمت .
 .2بهماين ینمختب بای یرزيتب عموا تاين عمليت و سيسم هت عتال شنتستي شم .
 .3بای یرتقت و بهبود يتدگيا دینشجويتن بتت درک اتمياي كتتربا و ینمظتتری یز ختمات
كمتبختن ديجيمت .
 .4شنتستي فاص هت و اوینع در یيجتد كمتبختن ديجيمت و بانتاههتي بتای یرزيتتب كيفيت
خمات آنهت (كايليمو و همکترین .)2009
لویر  )2006( 2در یرزيتب كيفي خمات كمتبختنتههتت ديجيمتت بتت روش ديجت كتوی كيفيت
خمات ری توینتي باآورد كادن ینمظتری اشما و یدریک كتربا یز خمات اطلوب در نظتا گافمته و
به اقتيس آنهت پادیخمه و ا گويم  5بعم كه در جلب رضتي كترباین بيشما اورد نظانم عبترتنم یز:
زياستخ (یاکتنت فيزيک تجهيزی و ظتها كتركنتن) قتبلي یطمينتن (توینتي بتای یریئت
خمات یعممتدپذيا و بت دق ) پتسخده (تمتيل كتركنتن بای كمک بته دینشتجويتن و كتترباین
بای یریئ خمات سايع) یاني (تضمين دینش كتركنتن و نگاش آنتن بهانظور یلهتم بخشيمن بته
یعممتد و یطمينتن كترباین) درک هيجتن (هممل و اایقب شخص در توجه بته نيتتز كتترباین و
خمات یریئهشمۀ ستزاتن).
كايليمو و همکتترین ( )2007در زاينت یرزيتتب كمتبختنت ديجيمتت ستتي یتوپيتت ری بتهعنتوین
پيشگتم پيتد ستز ديج كوی در كمتبختن ديجيمت دینشگت آسمين تکزیس بارس و اؤلفههت آن
ری بت ديج كوی اقتيسه كادنم .آنهتت دريتفمنتم در اتویرد كته بتای اقتيسته ینمختتب شتم بتود
شبته هتي بين سيسم كمتبختن ديجيمت دینشگت ازبتور و ديجت كتوی وجتود دیرد و در بعضت
اویرد اشتهم شم اازهتي بين كمتبختن ديجيمت بت ديج كوی وجود دیش .
جيتن هوی )2010( 3بت بارس عملکاد كمتبختن ديجيمت و چش ینتمیز دینشتگت ووهتتن چتين یز
ست  2005تت  2009به یرزيتب فعتلي هت تحقيقتت و عمل بت اعاف نظاي نمتينمگ هتت یلگوهتت
یسمتنمیردهت سيسم هت و روشهت پادیخ و اشکال عممۀ كترباین ری در یين كمتبختنههت شنتستي
و اه تاين اؤلفههت ری در دسماس بودن كيفي اجموعه در عملکاد سيسم بت درخویست كتتربا
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یبزیر جس وجتو جهتتن شتمن تاجمته

استئل اابوط به فنتور یز جمله اعمتر ریبط كتربا
زبتن فاهنگ و احموی شنتستي كاد.
كايليمو و همکتترین ( )2011بتت هتمف تجزيته و تحليتل دید هتت ديجت كتوی در بتزستتز
ليبكوی به احيط كمتبختن ديجيمت پادیخمنم و در فاآينتم تحقيتق تعتمید ستتي ری ینمختتب و
اؤلفههت ديج كوی ری در آن پيتد كادنم و سپس نظاسنج در زاين ستتخمتر جميتم ستتي هتت
ینجتم شم و  24گزیر بهعنوین اه تاين اویرد ینمختب شمنم .در زاين احمویي كه با نيتز یطالعتت
كترباین انطبق یس جتاعي دیشمن احموی ستي سهول در دسماس و طایح كه بهسهول
كتربا ری ریهنمتي كنم در درج بتالتا یز یهمي قایر دیشمنم.
وينچا و همکترین )2011( 4در بتزبين كيفي ختمات كمتبختنت ديجيمتت بتت رويکتاد اقيتتس
چنماؤلفهی بت همف یسمخایج افهوم عميق یز كيفي خمات بتت یلگتو باگافمته یز «زيت هتاتل 5و
همکترینش» به یرزيتب كيفي خمات یریئهشتم بته وستيل كنساستيوم كمتبختنت ديجيمتت در پاتغتت
پادیخمنم و یلگو جميم یریئه دیدنم .یين یلگو نشتن ا دهم سه نوع شتکتف یطالعتتت طایحت و
یرتبتط وجود دیرد.
نتييج و همکترین ( )1391در زاين ديج كوی یبزیر ری بای ستنجش كيفيت كمتبختنتههتت
ديجيمتل یز ديمگت كترباین در دینشگت آزید یستالا ویحتم باوجتاد بارست كادنتم .نمتتيج یيتن
پهوهش نشتن ا دهم كه كمتبختنه در حوز هت ايزین یطمينتن سودانم قتبليت ینجتتم یعمبتتر
دق و صح و ستزاتنيتفمگ در درج بتالتا یز حتم اموستط قتایر ات گيتاد و عملکتاد بهمتا
دیشمه یس  .یين در حتل بود كه حوزۀ رضتتي فتاد و پوشتش اوضتوع عملکتاد در حتم
اموسط دیش و ايزین دسماسپذيا و جس وجوپذيا و پيونم فعت و قتبلي ااور بتت وضتعيم
كمما یز حم اموسط ضعيفتا یز بقي اویرد بود.
در جمعبنم تحقيقت فوق اشتهم ا شود كتربادهتي كه توسط هتت ( )2011بتای یبتزیر
ديج كوی بيتن شم و یبعتد كه در جلب رضتي كترباین در پهوهش هت لویر ( )2006تعيين
شم یس در بهكترگيا یين یبزیر بای ینمیز گيا شکتف بين كيفي خمات یز انظا كترباین
و سط ینمظتری بهانظور یرتقت كيفي خمات در جلب رضتي كترباین اورد نظتا بتود ینتم و
همچنين اطتلعت كايليمو و همکترین ( )2007جيتن هوی ( )2010كايليتمو و همکتترین ()2011
نتييج و همکترین ( )1391بت همف یرزيتب كيفي خمات كمتبختن ديجيمتت اطتلعتت امماكتز
دیشمنم و اؤلفههت ديج كوی ری در اقتيسه بتت عملکتاد كمتبختنت ديجيمتتل بتهكتتر گافمتهینتم و
قو هت و ضعفهت اورد اطتلعه ری اشخص كاد ینم .در یيتن پتهوهش نيتز قصتم دیريت یز نمتتيج
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بهدس آام در اطتلعت پيشين در بهبتود و یرتقتت كيفيت
تهاین بها انم شوي .

ختمات كمتبختنت ديجيمتت دینشتگت

معرفي ابزار ديجيکوال

بارس كمّ و كيف "ليبكتوی "در ستت  2003ابنتت یلگتوي گستماشيتفمته یز نظتتم یرزيتتب
6

كيفي خمات (فتصل بين ینمظتر كتربا و درک یو یز كيفي خمات ) در كمتبختنههتت ديجيمتت
شم یس  .یبممی در دو شعب یصل «كمتبختن ديجيمتل ال علوم» 7به نتتمهتت «دلست » 8و«االتو »
كترگاو هتي بای بنت يک یلگو (كه فضت يک كمتبختن ديجيمتل ری توصتيف كنتم) تشتکيل
سپس تموين و توسع ديج كوی ط دو ااحلته ینجتتم شتم .در ااحلت نخست شتتخصهتتي یز
یلگو ليبكوی كه در احيط كمتبختنههت ديجيمتل كتترباد دیشت بتهكتتر گافمته شتمنم .یيتن
شتخصهت در دو گاو «ینستن و فنتور » و «جنبههتت فنت » دستمهبنتم شتم یست و در یلگتو
10
ديج كوی تعتال بين یين دو گاو كيفي بهشمتر ا رود (لينکلن كتوک و كايليتمو )2004
در ااحل دوم بت همف توسع یسمتنمیردهت ینمیز گيتا كيفيت ختمات كمتبختنت ديجيمتت بتت
اطتلعه با رو گاو هت كتربا شنتستي شم  180شتخص اوجود در 12دسم ااتبط شتال قتبلي
9

16

كتوش 11خودكفتي  12قتبلي یطمينتتن 13قتبليت یستمفتد  14رضتتيممنم  15دستماسپتذيا
قتبلي ت یعمبتتتر 17دق ت و صتتح  18پوشتتش اوضتتوع  19پيونتتمهت فعتتت  20قتبلي ت اتتاور 21و
ستزاتنيتفمگ  22تعيين شم یس (كايليمو و تتاپسون.)2008 23

روششناسي پژوهش
یين پهوهش یز نظا همف كترباد و به لحتظ گادآور دید هتت تحليلت  -پيمتيشت یست  .یبتزیر
گادآور دید هت پاسشنتا باگافمه یز یسمتنمیردهت ديج كوی بود كه بتای یرزيتتب كيفيت
خمات كمتبختن ديجيمت دینشگت تهاین بوا ستز شم یس  .بتای ستنجش پتيتتي پتهوهش یز
آلفت كاونبتخ یسمفتد ا شود .بای احتسب ضايب آلفت كاونبتخ نمتيج حتصل یز پاستشنتات
اقماتت در بين دینشجويتن يک كالس به تعمید  35نفا توزيع شم .پتستخ هتا ستؤی شتتيم اقتتديا
عمد اخملف دیشمه بتشم .بای احتسب آلفت كاونبتخ یبممی ویريتنس نما هتت هتا زيااجموعته
گويههت پاسشنتاه يت زياآزاون و ویريتنس كل ری احتسبه و سپس بت فااو اقمیر ضتايب آلفتت
ری احتسبه كاد یي و بای كل پاسشنتاته  0/94بتاآورد شتم كته یعمبتتر پاستشنتاته ری تأييتم
ا كنم .بای تأييم رویي پاسشنتاه يک نسخه یز آن بای پنج نفا یز یستمتدین یهتل فتن یرستت و
نظاهت آنهت در تصحي پاسشنتاته لحتتظ شتم یست و پاستشنتات نهتتي بته تأييتم صتور و
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احمویي یسمتدین رستيم یست  .جتاعت آاتتر شتتال كتترباین عضتو فعتت در كمتبختنت ديجيمتت
دینشگت تهاین با یستس آاتر دريتف شم یز ینفوراتتيک دینشگت در گاو هت یسمتدین ( 600نفا)
دینشجويتن ( 2300نفا) كمتبمیرین ( 1100نفا) بود و بت روش نمونهگيا تصتدف طبقهی یز فااو
نمونهگيا اورگتن یسمفتد شم و حج نمونه در سه طبقته یستمتدین ( 56نفتا) دینشتجويتن (190
نفا) كمتبمیرین ( 105نفا) تعيين شم یس .
بای تجزيه و تحليل يتفمههت یز روشهت آاتر تحليل و یسمنبتط در دو بختش اجتزی یستمفتد
شم یس و ام تحليل شکتف و سنجش اقمیر یخمالف ايتن ینمظترهت و یدریک یسمفتد كننتمگتن
ینجتم ا شود؛ به یينصور كه ها چه فتصل ايتن ینمظتری و یدریک كترباین در يک بعتم كممتا
بتشم سط كيف خمات در آن بعم بتالتا یس و باعکس.

پرسشهاي اساسي

 .1شکتف بين خمات اوجود و اطلوب در اؤلفههت "تعتال سيسم و كتتربا" كمتبختنت ديجيمتت
دینشگت تهاین با یستس یلگو ديج كوی یز ديمگت كترباین چقمر یس ؟
 .2شکتف بين خمات اوجتود و اطلتوب در اؤلفتههتت "جنبتههتت فنت سيستم " كمتبختنت
ديجيمت دینشگت تهاین با یستس یلگو ديج كوی یز ديمگت كترباین چقمر یس ؟

يافتههاي پژوهش
در یين قسم پس یز یریئ آاتر توصيف جمعي شنتس
یستس پتسخ دید شم یس .

يتفمههت پهوهش ذكا و به پاستشهتت

توصيف جمعيتشناختي جامعۀ پژوهش
در گاو كترباین  351نفا در سه گاو (یسمتد كترشنتس كمتبمیر و دینشجو) به سؤیال بهطتور
كتال پتسخ دید ینم كه یطالعت جمعيم و درصتم فایوینت نمونتههتت ینمختتبشتم بته تفکيتک
جنسي اقطع تحصيل و سن در جمو  1یریئه شم یس .
جمو  1نشتن ا دهم كه گاو اادین بت  58/7درصم در كل نمونه و  37/87درصتم در گتاو
كترباین دینشجو بيشماين شاك كننمگتن در یين تحقيق ری تشکيل ا دهنم .یعضت هيتأ علمت
شاك كننم در فاآينم تحقيق همگ دیری امرک تحصيل دكمتا هستمنم .كتترباین بتت اقطتع
تحصيل كترشنتس یرشتم  47/28درصتم و گتاو ستن  45 - 31ستت بتت  41/5درصتم بيشتماين
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فایوین ری در بين شاك كننمگتن در فاآينم تحقيق دیشمه ینم و در اجموع بيشماين آاتر بته گتاو
كترباین دینشجو بت  54/1درصم یخمصتص پيمی ا كنم.
جدول  .1درصد فراوانی نمونه به تفكیک جنسیت ،مقطع تحصیلی و سن
جنسیت

سن

مقطع تحصیلی

نوع کاربر

زن

مرد

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری

زیر 22سال

 30- 23سال

 45 - 31سال

باالتر از 45
سال

جمع

%6/57

%9/43

0

0

%16

0

%5/14

%2/86

%8

16

%18/5

%11/4

%4/27

%23/36

%2/27

0

%2/3

%27/6

0

29/9

دینشجو

%16/23

%37/87

%10/25

23/92

19/93

%10/3

%32/7

%11/04

0

54/1

جمع

%41/3

%58/7

%14/52

%47/28

%38/2

%10/3

%40/2

%41/5

%8

%100

هيأ
علم
كترشنتس
كمتبمیر

پرسش اول :شکاف بين خدمات موجود و مطلوب در مؤلفههااي"تعاما سيسات و کااربر"
کتابخانۀ ديجيتال دانشگاه تهران بر اساس الگوي ديجيکوال از ديدگاه کاربران چقدر است؟
بای پتسخ به یين پاسش ايتنگين و ینحایف اعيتر و سپس آزاون ت زوج اؤلفههت بعتم تعتاتل

سيسم و كتربا در جمو  2بارس شم یس .
جدول .2نتایج آزمون تی زوجی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفههای تعامل سیستم و کاربر
تعامل سیستم و کاربر

قتبلي
كتوش
خود
كفتي
قتبلي
یطمينتن
قتبلي
یسمفتد
رضتيممنم

وضعي
وضعي
وضعي
وضعي
وضعي
وضعي
وضعي
وضعي
وضعي
وضعي

اوجود
اطلوب
اوجود
اطلوب
اوجود
اطلوب
اوجود
اطلوب
اوجود
اطلوب

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

351
351
351
351
351
351
351
351
351
351

5/50
6/25
3/90
6/20
4/94
6/11
5/28
6/35
4/25
6/44

0/71
0/82
0/89
0/91
0/87
0/74
0/58
0/62
0/97
0/63

اختالف
میانگین

مقدار تی

تی
جدول

درجۀ
آزادی

معیار
تصمیم

0/75

17/96

3/35

350

0/00

2/30

43/53

3/35

350

0/00

1/17

36/42

3/35

350

0/00

1/07

37/94

3/35

350

0/00

2/19

42/59

3/35

350

0/00
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سط یدریک كترباین در اؤلف خودكفتي بت ايتنگين  3/90در اقتيسه بت ستيا اؤلفههت پتيينتتا
بود و كترباین اؤلف قتبلي كتوش بت ايتنگين  5/50ری در وضعي اوجود انتستبتتا نستب بته
ستيا اؤلفههت تشخيص دید ینم .همچنين سط ینمظتری كترباین در اؤلف قتبلي یطمينتن بت ايتنگين
 6/11در پتيينتاين سط و رضتيممنم بت ايتنگين  6/44در بتالتاين سط ینمظتر قایر گافمه یست .
بت توجه به جمو  2و ت اشتهم شم هم اؤلفههت بزرگتا یز ت جمو یس  .بنتتبایين ات تتوین
فاضي صفا ری در سط  0/05رد كتاد و بتت  95درصتم یطمينتتن نميجته گافت كته بتين "ايتتنگين
وضعي اوجود" و "ايتنگين وضعي اطلوب" ریبط اعنتدیر وجتود نتمیرد .بتت توجته بته یينکته
جمو  2فقط اقتيسهی یز ايتنگين يتفمههت در یخميتر ات قایر ا دهم در اقتيس وضعي اوجتود و
اطلوب ها يک یز اؤلفههت تعتال سيسم و كتربا بای یينکه بمویني ايزین شکتف بتين وضتعي
اوجود و اطلوب ها يک یز اؤلفههت ری بهما نشتن دهي یز نمودیر  1یسمفتد كادي .

نمودار .1مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب در مؤلفههای تعامل کاربر و سیستم

كمماين شکتف در اؤلف قتبلي

كتوش بت یخمالف  75درصم و بيشماين شکتف در اؤلفههتت

خودكفتي بت فتصل  2/3و رضتيممنم بت یخمالف  2/19وجود دیرد و اؤلفههت قتبلي یستمفتد بتت
یخمالف  1/07و قتبلي یطمينتن بت یخمالف  1/17در سطح بين كمماين و بيشماين قایر گافمه ینتم.
در اؤلف قتبلي كتوش نيتز كترباین تت حمود پذيافمن بتاآورد ات شتود در اؤلفتههتت قتبليت
یسمفتد و قتبلي یطمينتن نيتز كترباین تت حمود بهنسب پذيافمن بتاآورد ات شتود .همچنتين در
اؤلف رضتيممنم نيتز كترباین تت حمود پذيافمن باآورد نم شتود و در اؤلفت خودكفتتي نيتتز
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كترباین كم بيشما یز حم اموسط باآورد خویهم شم .ول بتت اموستط ستط اطلوبيت
كترباین یخمالف اعنتدیر اشتهم ا شود.

اتم نظتا

تعام سيست و کاربر
كيفي

خمات اؤلفههت تعتال سيسم و كتربا در پاسشنتات ديجت كتوآ در قتلتب  24گتزیر

بارس و جمعبنم دید هت گادآور شم اشتهم ا شود .گزیر هت "نحوۀ قایرگتافمن انوهتت
در ها صفحه كتربا ری به آستن همیي ا كنم" "یيجتد ینگيز بای یدیا فعتلي جست وجتو ری
در كتربا تقوي ا كنم" "چنتنچه در بتزۀ زاتن بيشما نيتز به بتزيتب یطالعت يت يتفمتههتت قبلت
بتشم یين یاکتن اقمور یس " "در صفح یصتل بته ستم اوضتوع دلختوی هتمیي ات شتوم"
"قتبلي كتتوش در كتترباد فيلماهتت ستتاتنه بتت بهتا گيتا یز عملگاهتت بتول ((not- or- and
كتریي ری یفزیيش ا دهم" "بتزخورد امقتبل و انتسب در یسمخایج یطالعت یز كمتبختن ديجيمت
دريتف ا شود" "در باگ یخبتر و هشمیرهت عنتوين نمتيش دید شم اابوط به انتبع یلکماونيک
كترباین ری در جايتن یخبتر جميم اورد نيتتز كتتربا قتایر ات دهتم ".بتت توجته بته یدریک كتترباین
كمتبختن ديجيمت توینسمه یس خمات اطلوب ری در هم گزیر هت یيتن اؤلفته تتأاين كنتم و بتت

توجه به بتالتا بودن سط ینمظتری كتترباین در یيتن گتزیر هتت ستط ختمات انتستب نيتز یریئته
ات شتتود و شتتکتف كممتتا بتتين دو وضتتعي اوجتتود و اطلتتوب در یيتتن گتتزیر هتتت وجتتود دیرد.
گزیر هت "كمتبختن ديجيمت یاکتن جس وجو بت ها ااورگتا ری بته كتتربا ات دهتم" "یاکتتن
شخص ستز كمتبختن ديجيمت بای كتربا وجود دیرد" "بت یفتزیيش نيتتز یطالعتتت كتترباین بتت
بها گيا بيشما یز ستتاتنه هزينتهی امحمتل نمت شتوم" "پشتميبتن آناليتن و آفاليتن كتترباین"
"طایح پورتت ستد و جذیب یس و كتربا هنگتم گشت و گتذیر طتوالن در پورتتت یحستتس
خسمگ نم كنم ".یز نظا آنتن ضتعيف یرزيتتب شتم یست و شتکتف بيشتما بتين دو وضتعي
اوجود و اطلوب در یين گزیر هت وجود دیرد.
پرسش دوم :شکاف بين خدمات موجود و مطلوب در مؤلفههاي "جنبههااي فناي سيسات "
کتابخانۀ ديجيتال دانشگاه تهران بر اساس الگوي ديجيکوال از ديدگاه کاربران چقدر است؟
در پتسخ به پاسش دوم ايتنگين و ینحایف اعيتر و آزاون ت زوج اؤلفههت بعم جنبههتت فنت

ستي

در جمو  3بارس شم یس .
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جدول  .3میانگین وضعیت موجود و مطلوب گزارههای مؤلفههای جنبههای فنی سایت
جنبههای فنی سیستم

دسماسپذيا

قتبلي یعمبتر

دق و صح

پوشش
اوضوع

پيونمهت فعت

قتبلي ااور

ستزاتن يتفمگ

وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب
وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب
وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب
وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب
وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب
وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب
وضعي
اوجود
وضعي
اطلوب

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

351

4/95

0/82

351

6/07

0/93

351

4/97

1

351

6/44

0/79

351

4/99

1/41

اختالف
میانگین
1/12

1/47

1/22
351

6/21

0/77

351

5/29

0/62

351

6/36

0/64

351

4/22

1/17

1/07

1/91
351

6/13

0/83

351

4/51

1/06

351

6/31

0/62

351

4/96

0/77

351

6/31

0/84

1/80

1/35

مقدار
تی
49/18

30/79

24/06

54/76

42/13

31/80

37/11

تی
جدول
3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

3/35

درجۀ
آزادی
350

350

350

350

350

350

350

معیار
تصمیم
0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

سط یدریک كترباین یز وضعي اوجود اؤلف پيونمهت فعت بت ايتنگين  4/22در پتتيينتتاين
سط و پوشش اوضوع بت ايتنگين  5/29در بتالتاين سط قایر دیرد و سط ینمظتری كترباین یز
وضعي اطلوب در اؤلف دسماس پذيا بت ايتتنگين  6/07در پتتيينتتاين ستط و اؤلفت قتبليت
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یعمبتر بت ايتنگين  6/44در بتالتاين سط ینمظتر قایر ا گياد .بت توجه به جمو  3ت اشتتهم شتم
هم اؤلفههت بزرگتا یز ت جمو یس  .بنتبایين ا توین فاضي صفا ری در سط  0/05رد كاد و
بت  95درصتم یطمينتتن نميجته گافت كته بتين "ايتتنگين وضتعي اوجتود" و "ايتتنگين وضتعي
اطلوب" ریبط اعنتدیر وجود نمیرد .بت توجه به یينکه جمو  3فقط اقتيسهی یز ايتنگين يتفمههتت
در یخميتر ات قایر ا دهم در اقتيس وضعي اوجود و اطلوب ها يک یز اؤلفههت جنبههت فن
ستي بای یينکه بمویني ايزین شکتف بين وضعي
نشتن دهي یز نمودیر  2یسمفتد شم.

اوجود و اطلوب ها يک یز اؤلفتههتت ری بهمتا

نمودار  .2مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب در مؤلفههای جنبههای فنی سایت

همتنطور كه اشخص یس كمماين شکتف در اؤلفت پوشتش اوضتوع بتت  1/07یختمالف و
دسماس پذيا بت  1/12یخمالف وجود دیرد .بيشماين شکتف در اؤلفههت پيونمهت فعت بت 1/91
یخمالف و قتبلي ااور بت  1/8یخمالف وجود دیرد .اؤلفههت دقت و صتح بتت یختمالف  1/22و
ستتتزاتنيتتتفمگ بتتت یختتمالف  1/35و قتبليت یعمبتتتر بتتت یختتمالف  1/47در ستتطح بتتين كممتتاين و
بيشماينهت قایر گافمه ینم .در اؤلفههت دسماس پتذيا قتبليت یعمبتتر دقت و صتح پوشتش
اوضوع پيونمهت فعت قتبلي ااور ستزاتنيتفمگ نيتز كترباین تت حتمود بتهنستب پتذيافمن
باآورد ا شود ول بت اموسط سط اطلوبي ام نظا كترباین یخمالف اعنتدیر وجود دیرد.
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جنبههاي فني سايت
كيفي خمات اؤلفههت جنبههت فن ستي در پاستشنتات ديجت كتوآ در قتلتب  26گتزیر
بارس و جمعبنم دید هت گادآور شم كه اشتتهم ات شتود گتزیر هتت "نتشتاین بتت یعمبتتر
علم در لينکهت كمتبختن ديجيمت وجود دیرد" "كتربا نيتز بته دريتفت تأييتم علمت اطتلتب
یسمخایجشم یز كمتبختن ديجيمت نمیرد" "در كمتبختن ديجيمت قتبلي اتاور اتمیرک بتا یستتس

عنوین وجود دیرد" "جس وجو يکپترچه یين یاکتن ری فایه ا كنم كته كتتربا بموینتم ویژ يتت
عبتر اورد نظا ری در تمتتم احصتوال و انتتبع یطالعتتت نشتايت و كمتتبهتت یلکماونيکت
دريتف كنم" "در باگ اوضوعت فهاس طبقهبنم شمۀ اوجتود یاکتتن گتذر در صتفحت بتت
قتبلي ینمختب سايع ری دیرد" "بت بها گيا یز كمتبختن ديجيمت هتا اقتلته در خصتوص اوضتوع
اورد نظام يتف شم ".بت توجه به یدریک كترباین كمتبختن ديجيمتت ختمات اطلتوب ری در همت
گزیر هت یين اؤلفه تأاين كاد و یز اطلوبي بتالتا نسب بته ستتيا گويتههتت باختوردیر یست .
همچنين بت توجه به بتالتا بودن سط ینمظتری كترباین در یين گزیر هت سط خمات انتستب نيتز
یریئه ا شود و شکتف كمما بين دو وضعي اوجتود و اطلتوب در یيتن گتزیر هتت وجتود دیرد.
گزیر هت "در باگ پشميبتن قتبلي یسمفتد یز انتبع یلکماونيک بته نحتو اطلتوب وجتود دیرد"

"طایح كمتبختن ديجيمت بهگونهی یس كه اسيا جس وجو به آستتن قتبتل تشتخيص یست "
"یاکتن انسج كادن آاتر یسمفتدۀ كترباین یز كمتبختن ديجيمت فایه یس " "بخش  helpستتاتنه
بهخوب اای ریهنمتي كاد یس  ".یز نظا آنتتن ضتعيف یرزيتتب شتم و شتکتف بيشتما بتين دو
وضعي اوجود و اطلوب در یين گزیر هت وجود دیرد.

بحث و نتيجهگيري
یز آنجت كه همف كمتبختنه باآورد كادن ینمظتری اایجعهكننتمگتن یست بتيتم ايتزین رضتتي
كترباین یز خمات یریئهشم ینمیز گيا شود .همچنين كمتبختن ديجيمت بای دسميتب به پويتي و
كترآام بتيم در اایحل اخملف بانتاهريز طایح و پيتد ستز بت یتختذ تمیبيا درس یرزيتب
شود .یتختذ یينگونه تمیبيا نيتزانم كسب آگته در زاينت یرزيتتب كمتبختنت ديجيمتتل یست  .در
اقتيس اطتلعت ديگا بت یين تحقيق درا يتبي كه وينچا و همکترین در یرزيتب كيفي خمات
كمتبختنههت ديجيمت سه نوع شکتف یطالعتت طایح و یرتبتط شنتستي كاد ینتم و در تحقيتق
حتضا شکتف یطالعتت و طایح ری جنبههت فن ستي ( 7اؤلفته) و شتکتف یرتبتتط ری تعتاتل
سيسم و كتربا ( 5اؤلفه) پوشش ا دهم.
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كايليمو و همکترین ( )2011در بخش یز تحقيقت خود اقتيسهی بين اقيتسهت ديج كوی
بتت اؤلفتههتتت ختمات كمتبختنتههتتت ديجيمتت ینجتتم دید ینتتم و در تجزيته و تحليتل یز دید هتتت
ديج كوی اؤلفههتي ری بهعنوین اه تاين اعاف كاد ینم كته "ینطبتتق احمتوی بتت نيتتز یطالعتتت
كترباین" "جتاعي احموی ستي " "سهول در دسماست و طایحت كته بتهستهول كتتربا ری
ریهنمتي كنم" بود ینم و در تحقيق حتضا در گزیرۀ "تطتبق احموی بت نيتتز كتترباین" "گستمادگ

احمویي كمتبختن ديجيمت " و" قتبلي یسمفتدۀ احقق به ها زبتن دلخوی " شتکتف كممتا بتين دو
وضعي اوجود و اطلوب وجود دیرد و نشتن ا دهم كه تت حم زيتتد ینمظتتری كتترباین تتأاين
شم یس  .در "قتبلي دسماس آستن به یطالعت اوجود" و "یاکتن دسماس به عنتوين با یستس
حاوف یو و دوم عنوین يت جس وجو تمتم يت بخش یز نتم عنوین" شکتف بيشتما بتين ستط
خمات یریئهشم بت سط ینمظتری وجود دیرد .در زاين آستن بودن اسيا جس وجو بتت توجته بته
طایح پتيگت " شکتف زيتد بين سط خمات یریئهشم بت سط ینمظتر یز خمات اطلوب وجود
دیرد .لویر ( 5 )2006بعم زياستخ قتبلي یطمينتن پتسخدهت یانيت و درک هيجتتن ری در
جلب رضتي كترباین اؤثاتا ا دینم و در یين تحقيق درگزیرۀ "یاکتن دستمه بنتم و طبقته بنتم
یطالعت اورد نيتز كتربا" شکتف كمما بين دو وضعي اوجود و اطلوب وجود دیرد و در سته

گتتزیرۀ ديگتتا "رعتيتت یصتتو علتت كمتبتتمیر در فهاستت نويستت عنتتتوين" "همستتو بتتودن
ستتتزاتنيتتتفمگ یطالعتتت در بتزيتتتب اوضتتوعت اتتورد نظتتا بتتت نيتتتز كتتتربا" و "اجموعتتهی
سلسلهاایتب یز انتبع همای بت توصيف آنهت" شکتف بيشما بين سط خمات یریئهشتم بتت ستط
ینمظتر یز خمات اطلوب وجود دیرد .همچنين كيفي خمات اؤلف قتبلي یطمينتتن در كمتبختنت
ديجيمت دینشگت تهاین بت اطلوبي بتالتا یز اموسط یرزيتب شم.
سط ینمظتری كترباین در گزیرۀ "بتزيتب یطالعت و يتفمههت قبل در بتتزۀ زاتتن انتستب"
نسب به دو گزیرۀ "یاني و احااتنه بودن یطالعت كترباین" و "یاکتن درج پيغتم بای ستتياين"
در اوقعي انتسبتا قایر دیرد .اؤلف خودكفتي بت توجه به یدریک كترباین كمتبختنت ديجيمتت
خمات انتسب یریئه نکاد و یاکتن پوشش خأل یرتبتط بين كتربا و ستاتنه" و "پشتميبتن آناليتن
و آفالين بای كترباین" یز نظا آنتن ضعيف یرزيتب شم یس .
جيتن هوی ( )2010در تجزيه و تحليل يتفمههت خود اه تاين اؤلفههت ری یز انظتا كتترباین در
دسماس بودن كيفي اجموعه در عملکاد ستاتنه بت درخویس كتربا استئل اابوط به فنتتور یز
جمله اعمتر ریبط كتربا یبزیرهت جس وجو جهتن شمن تاجمته زبتتن فاهنتگ و احمتوی
شنتستي كاد یس .در حتل كته كيفيت ختمات اؤلفت دسماست پتذيا در كمتبختنت ديجيمتت
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دینشگت تهاین اطلوبي بتالتا یز اموسط دیرد و در گزیرۀ "دسماست بته بيشتما احصتوال انتتبع
یطالعتت اجال دیخل و خترج كمتبهت یلکماونيکت و پتيگتت هتت ستتيا نتشتاین و انتتبع
علم آنهت" و "دسماس تمتمنمت به فهاس طبقهبنم شم بت قتبلي گذر در اليههتت دیخلت تتا"
شکتف كمما بين دو وضعي اوجود و اطلوب وجود دیرد و در گزیرۀ "قتبلي یسمفتدۀ احقق به
ها زبتن دلخوی " شکتف بيشما بين دو وضعي اوجود و اطلوب به چشت ات ختورد كته نشتتن
ا دهم تت حم كم ینمظتری كترباین تأاين ا شونم .يتفمههت حتصل یز یرزيتب كيفي ختمات
كمتبختن ديجيمت دینشگت تهاین نشتن ا دهم كه كيفي خمات یز انظا كتترباین در اؤلفتههتت
قتبلي كتوش پوشش اوضوع و قتبلي یستمفتد كممتاين شتکتف و در سته اؤلفت خودكفتتي
پيونمهت فعت و رضتيممنم بيشماين شکتف وجود دیرد و سه اؤلف یخيتا در ستط پتتيينتتا یز
ختتمات قتتایر دیرنتتم .در بارستت شتتکتف دو وضتتعي اوجتتتود و اطلتتوب در هتتا يتتتک یز
اؤلفههت "تعتال سيسم و كتربا" و "جنبههت فن سيسم " فقط در يک اؤلفته (قتبليت كتتوش)
شکتف كمما یز يک اشتهم شم یس و در  9اؤلفه شکتف بتين  1/07تتت  1/91وجتود دیرد و در
دو اؤلف "خودكفتي " و "رضتيممنم " شکتف بيشتما یز  2ویحتم ديتم ات شتود كته در اجمتوع
كيفي كل خمات در حم پذيافمن یس .

پيشنهادها

بت توجه به یينکه گزیر هت "كمتبختن ديجيمت یاکتتن جست وجتو بتت هتا ااورگتا ری بته كتتربا
ا دهم" و "پشميبتن آنالين و آفاليتن كتترباین" یز نظتا كتترباین ضتعيف یرزيتتب شتم یست
پيشنهتد ا شود كمتبختن ديجيمت یاکتن جس وجو بت تمتم ااورگاهت اوجود در شتبک یينمانمت
ری بای كترباین فایه كنم و یاکتن پوشش خأل یرتبتتط بتين كتتربا و سيستم بتت یبتزیر صتوت و
فنتور هت نوين یيجتد و كتسم هت و نقص هت رفع شونم .همچنين گزیر هت "یاکتن شخص ستز
كمتبختن ديجيمت بای كتربا وجود دیرد" "طایح پورتت ستد و جتذیب یست و كتتربا هنگتتم
گشت و گتذیر طتوالن در پورتتت یحستتس خستمگ نمت كنتم" و "طایحت كمتبختنت ديجيمتتت

بهگونهی یس كه اسيا جس وجو به آستن قتبل تشخيص یس " نيز ضعيف یرزيتب شمنم و بهما
یس یاکتن شخص ستز كمتبختن ديجيمت بای كترباین بت توجه به سليقه و خویس كتربا فایه
شود .در گزیر هت "بت یفزیيش نيتز یطالعتت كترباین بت بها گيا بيشما یز ستاتنه هزينهی امحمل
نم شوم" "در باگ پشميبتن قتبلي یسمفتد یز انتبع یلکماونيک بته نحتو اطلتوب وجتود دیرد"
"یاکتن انسج كادن آاتر یسمفتدۀ كترباین یز كمتبختن ديجيمت فایه یس " "بخش  helpستاتنه
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بهخوب اای ریهنمتي كاد یس " یز نظا كترباین ضعيف یرزيتب شم و شکتف بيشتما بتين دو
وضعي اوجود و اطلوب در یين گزیر هت وجود دیرد و پيشنهتد ا شود آاوزش انتسب در زاينت
شنتستنمن بيشما و یاکتن دسماس به انتبع یلکماونيک در خترج یز دینشتگت بتت ستاويس آتنتز دید
شود و بهنظا ا رسم فاآينم عضتوي در یستمفتد یز یيتن ستاويس عتمم رضتتي ری در كتترباین
تقوي كاد یس .
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