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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Trong những năm gần đây, lĩnh vực dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế quốc dân. Theo đó, chất lƣợng dịch vụ là một tiêu chí đƣợc quan 

tâm hàng đầu, là yếu tố tiên quyết dẫn tới sự tồn tại và thành công của các cơ quan, tổ 

chức cung cấp dịch vụ trong môi trƣờng cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên một 

trong những đặc điểm cơ bản của chất lƣợng dịch vụ là khó đánh giá, khó xác định 

đƣợc tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng. Chất lƣợng dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

trong đó phải kể đến yếu tố con ngƣời, đặc biệt là ngƣời sử dụng (NSD). Tại sao cần 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ? Có thể thấy rõ, việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ cho 

thấy sự so sánh trƣớc và sau khi thay đổi, để nhận ra những vấn đề liên quan đến chất 

lƣợng và để thiết lập những tiêu chuẩn rõ ràng cho việc phân phối và nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ, vì vậy Edvardsen và các cộng sự (1994) cho rằng: “điểm khởi đầu của 

việc phát triển chất lượng dịch vụ là quá trình phân tích đánh giá” [62]. Trong hoạt 

động của thƣ viện đại học (TVĐH), việc cung cấp các dịch vụ thông tin - thƣ viện 

(TTTV) là một hoạt động đặc thù không thể thiếu của bất cứ thƣ viện nào. Tuy nhiên 

dịch vụ TTTV không giống nhƣ hàng hoá hay dịch vụ bình thƣờng khác, mục tiêu 

cao nhất của dịch vụ này không phải là thu đƣợc lợi nhuận về cho các thƣ viện mà 

mục đích chính là đáp ứng đƣợc nhu cầu tin (NCT) của các đối tƣợng ngƣời sử dụng 

(NSD), hay đơn giản hơn đó là hƣớng tới sự hài lòng của NSD khi tới sử dụng các 

dịch vụ của thƣ viện. TVĐH có nhiệm vu ̣cung cấp đầ y đủ và kip̣ thời thông tin , tài 

liệu phuc̣ vu ̣đào taọ, nghiên cƣ́u khoa hoc̣ cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, 

đồng thời sẵn sàng chia sẻ , hỗ trơ ̣NSD tƣ̀ bên ngoài bằng nhiều hoaṭ đ ộng. Vì vậy, 

điều cần thiết mà mỗi TVĐH cần làm là phải cung cấp dịch vụ một cách chính xác, 

nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, trƣớc sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong 

môi trƣờng dịch vụ thông tin và các yêu cầu xã hội ngày càng đa dạng, đòi hỏi các 

TVĐH phải nhấn mạnh hơn nữa chất lƣợng dịch vụ để thu hút nhiều độc giả đến với 

thƣ viện và tăng cƣờng tần suất sử dụng thƣ viện của họ. Để làm đƣợc điều đó, các 

thƣ viện luôn phải quan tâm đến chất lƣợng các dịch vụ TTTV mà mình đang cung 

cấp và áp dụng những phƣơng pháp đánh giá (PPĐG) chất lƣợng dịch vụ tiên tiến 

nhất nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ của mình. 
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 Có thể nói, dịch vụ TTTV chính là thước đo chất lươṇg của toàn bộ chu trình 

hoạt động TTTV. Trƣớc đây, chất lƣợng của một thƣ viện truyền thống đƣợc đo bằng 

khối lƣợng và giá trị của bộ sƣu tập hay số lƣợt sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NSD. 

Theo đó, chất lƣợng của hoạt động cung cấp dịch vụ TTTV chỉ đƣợc đánh giá dựa 

vào những con số về vòng quay của tài liệu và số lƣợt sử dụng dịch vụ của NSD. Tuy 

nhiên sự phát triển của hệ thống sản phẩm, dịch vụ TTTV theo hƣớng truyền thống là 

tập trung vào bộ sƣu tập tài liệu đã không đáp ứng đƣợc nhu cầu của NSD trong giai 

đoạn hiện nay. Nếu chỉ đánh giá dựa vào những tiêu chí đó thì chất lƣợng dịch vụ 

TTTV mới chỉ đƣợc xem xét một cách chủ quan theo cảm quan của ngƣời làm công 

tác quản lý thƣ viện, và trên thực tế việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV vẫn chƣa 

thực sự đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong đợi. Các phƣơng pháp truyền thống về chất 

lƣợng dịch vụ đã trở nên lỗi thời và không đáp ứng các mục đích yêu cầu của NSD, 

nhƣ Nitecki (1996) đã nói: “một thước đo chất lượng thư viện chỉ dựa vào các bộ sưu 

tập đã trở nên lỗi thời” [103]. Đứng trƣớc thực trạng này, TVĐH cần nhận ra những 

nhu cầu, ƣu tiên và thông tin phản hồi của NSD thƣ viện là khác nhau. Tất cả dịch vụ 

TTTV hiện tại và tƣơng lai phải lấy NSD làm trung tâm. Các TVĐH nên biết những 

kỳ vọng của NSD để cải thiện chất lƣợng dịch vụ mà họ cung cấp. Vì vậy, xác định 

một PPĐG có tính hệ thống để có thể đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cho TVĐH 

là điều cần thiết.  

Bên cạnh đó, ngày nay việc xuất bản hoặc công bố một tài liệu dƣới dạng in 

ấn hay điện tử đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ. Các nguồn thông tin đa 

dạng, phong phú và có thể dễ dàng tiếp cận đƣợc. Thông tin trên Internet với nhiều 

công cụ tìm kiếm tối ƣu đã mang đến nhiều tiện ích cho NSD. Các đơn vị cung cấp 

thông tin ngày càng tham gia nhiều hơn trong quá trình đƣa thông tin/tài liệu tới 

NSD. Ƣu điểm của điều này là NSD có nhiều lựa chọn hơn đối với các nguồn thông 

tin, dễ dàng tiếp cận các nguồn tin hơn. Tuy nhiên, mặt trái của nó lại hết sức đáng 

ngại về vấn đề bản quyền, tính cập nhật, giá trị khoa học của thông tin, v.v…  

Để thƣ viện luôn là sự lựa chọn của sinh viên khi tìm kiếm thông tin, thƣ viện 

phải luôn chú ý nâng cao chất lƣợng phục vụ của mình. Bằng cách tổ chức các dịch 

vụ TTTV đa dạng, phù hợp với chất lƣợng tốt, thƣ viện sẽ luôn là địa điểm đến của 

sinh viên khi muốn tiếp cận tới nguồn thông tin mà họ cần. Bên cạnh đó, thƣ viện cần 

phải tăng cƣờng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV để cải thiện liên tục chất lƣợng 
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dịch vụ và phục vụ NSD tốt hơn. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cũng thể hiện 

sự đầu tƣ và quan tâm đúng mức của tổ chức, đặc biệt là ngƣời quản lý thƣ viện. Điều 

này sẽ giúp thƣ viện đẩy nhanh quá trình cải thiện, nâng cao chất lƣợng của các dịch 

vụ TTTV, tạo tâm lý vui vẻ và kích thích đƣợc sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, nhân 

viên thƣ viện trong các hoạt động nghề nghiệp của mình.  

Ở TVĐH Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV chƣa có một chuẩn chung nào đƣợc xác định. Mỗi loại hình thƣ viện lại dựa 

vào những chỉ số, tiêu chí đánh giá khác nhau và chủ yếu là sử dụng các chỉ số đánh 

giá truyền thống. Nếu dựa vào những phƣơng tiện đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV đã có sẵn trên thế giới nhƣ: Tiêu chuẩn ISO, TQM, mô hình ServQual, mô 

hình LibQual+... cũng cần phải có sự đầu tƣ nghiên cứu ứng dụng để tìm ra một 

PPĐG và mô hình đánh giá phù hợp với môi trƣờng thƣ viện ở Việt Nam. Việc tìm 

ra một chuẩn đánh giá chung về chất lƣợng hoạt động dịch vụ TTTV cho các thƣ 

viện là điều hết sức cần thiết, nó sẽ tạo ra sự so sánh bình đẳng trong công tác tổ 

chức dịch vụ của các thƣ viện một cách khách quan nhất. Bên cạnh đó, hoạt động 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cần phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên tại các 

TVĐH. Thông qua kết quả của quá trình đánh giá này thƣ viện có thể nắm bắt đƣợc 

các điểm mạnh và điểm yếu của từng loại hình dịch vụ TTTV và có kế hoạch cải 

thiện dịch vụ để làm thoả mãn hơn NCT của NSD. Có thể thấy, việc nghiên cứu 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong các TVĐH ở Việt Nam là một vấn đề quan 

trọng và còn nhiều thách thức. Trong tƣơng lai cần tiếp tục nỗ lực để ngày càng 

hiểu rõ về hoạt động này cũng nhƣ những phƣơng tiện đánh giá và nâng cao nó. 

Chính vì những lý do đó mà tác giả quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu đánh giá 

chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở các trường đại học Việt Nam” làm đề 

tài luận án của mình.  

 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Qua tổng quan những nghiên cứu về các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV có 

thể thấy: Nghiên cứu về PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV là một vấn đề đƣợc nhiều 

tài liệu đề cập đến. Các công trình đã tiếp cận đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV từ 

các phƣơng diện: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản của chất lƣợng dịch vụ 

TTTV và nghiên cứu các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV. Một số công trình 

nghiên cứu tiêu biểu về vấn đề này đƣợc triển khai theo các hƣớng sau: 
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- Nghiên cứu về khái niệm chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện 

Việc áp dụng các phương pháp để đánh giá chất dịch vụ TTTV gần như 

không được các nghiên cứu đề cập tới trước năm 1960. Nghiên cứu về chất lƣợng 

dịch vụ bắt đầu đƣợc các công trình nghiên cứu nhắc đến nhiều từ những thập niên 

cuối của thế kỉ XX. Các nỗ lực nghiêm túc đầu tiên để phát triển hoạt động đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV xuất hiện trong nghiên cứu của Orr R.H., Pings V.M., Pizer 

I.H., Olson, E. E. (1968) [106, p.235-240]. Sau đó Orr, R.H. (1973), là ngƣời đã khởi 

xƣớng khái niệm về chất lƣợng dịch vụ dựa vào việc xem xét các yếu tố đầu vào của 

thƣ viện: “Chất lượng dịch vụ là một chức năng của các nguồn lực, năng lực và sử 

dụng” [105, p.315]. Tuy nhiên, đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong các công trình 

nghiên cứu của các tác giả ở giai đoạn này mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiệu suất 

chung của tất cả các hoạt động của thƣ viện và chú trọng vào các yếu tố đầu vào cũng 

nhƣ so sánh nó với các yếu tố đầu ra của hoạt động thƣ viện nói chung và hoạt động 

dịch vụ nói riêng. Tác giả chƣa đƣa ra một giải pháp cụ thể cho việc đánh giá các hoạt 

động dịch vụ TTTV. Chính vì vậy khái niệm về chất lƣợng dịch vụ TTTV chƣa hình 

thành rõ nét trong thời gian này. Cách tiếp cận chất lƣợng dịch vụ TTTV chính là các 

yếu tố đầu vào, các tài nguyên hệ thống của thƣ viện cũng nhận đƣợc sự đồng tình của 

nhiều tác giả nhƣ: Baker và Lancaster (1991) [87] và Lancaster (1977), trong nghiên 

cứu “Đo lường và đánh giá dịch vụ thư viện”; Lancaster, F. (1988) [86] trong nghiên 

cứu: “Nếu bạn muốn đánh giá thư viện của bạn”; và Saracevic, T., & Kantor, P. B. 

(1997), [119] trong bài viết “Nghiên cứu giá trị của dịch vụ thư viện và thông tin”… 

Đến đầu những năm 80 của thế kỉ XX, khi phong trào đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ dựa vào phƣơng pháp tiếp cận sự hài lòng của NSD và độ chênh lệch giữa 

dịch vụ cảm nhận và dịch vụ thực tế trong lĩnh vực tiếp thị xuất hiện, các nhà 

nghiên cứu về khoa học TTTV đã có những nghiên cứu tiếp cận và điều chỉnh để 

đƣa ra một khái niệm về chất lƣợng dịch vụ TTTV dựa vào nền tảng những khái 

niệm chất lƣợng cảm nhận bên lĩnh vực dịch vụ tiếp thị. Tiêu biểu cho quan điểm 

này trong lĩnh vực tiếp thị có định nghĩa của các tác giả sau: 

Quan điểm “Chất lươṇg dic̣h vu ̣là khoảng cách giữa mong đơị về dic̣h vu ̣và 

nhận thức của khách hàng khi sử duṇg dic̣h vu”̣ có sự đồng thuận của nhiều tác giả 

nhƣ: Lewis & Booms (1991); Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. và Berry, L.L. 

(1988) [107]; Elliot (1994), Gefen (2002), Kiran và Diljit (2012),… [83] 
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Hernon P., Altman, E . (1998) trong “Đánh giá chất lượng dịch vụ: Đáp ứng 

sự hài lòng của khách hàng thư viện” [70] đã khẳng định “Chất lượng dịch vụ được 

định nghĩa trong việc giảm khoảng cách giữa mong đợi của người dùng và dịch vụ 

được cung cấp trên thực tế” [69]. Hernon và Nitecki (2001) trong [72] đã khẳng 

định chất lƣợng dịch vụ đươc̣ dƣạ trên bốn quan điểm cơ bản : 1. Sƣ ̣xuất sắc  của 

dịch vụ; 2. Tính giá tri  ̣ của dịch vụ; 3. Sƣ ̣phù hơp̣ với thông số kỹ thu ật; 4. Đaṭ 

hoặc vươṭ quá sƣ ̣mong đơị . Với quan điểm này, các tác giả đã làm bật đƣợc các 

thuộc tính cơ bản của chất lƣợng dịch vụ. Trong đó nhấn mạnh tới vấn đề chất 

lƣợng đƣợc xác định bởi cảm nhận của NSD. 

Tuy nhiên cũng có những nghiên cứu đã phủ nhận quan điểm về chất lƣợng 

dịch vụ cảm nhận. Thông qua những phân tích và lý giải của mình, nhiều tác giả đã 

cho rằng chất lƣợng dịch vụ TTTV chính là hiệu suất mà các dịch vụ TTTV trên 

thực tế tạo ra. Các tác giả tiêu biểu của quan điểm này bao gồm: 

Lehtinen & Lehtinen (1991) [89], “Chất lượng dịch vụ đươc̣ đánh giá trên 

hai khía caṇh : (1) quá trình cung cấp dic̣h vu ̣ (Process) và (2) kết quả của dic̣h vu ̣

(Output)”. Với quan điểm này, nhóm tác giả đã nhấn mạnh vào việc tập trung đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV theo các kết quả mà thƣ viện đạt đƣợc dựa vào sự so 

sánh với mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra từ trƣớc. Đồng thời cũng đề cập tới cách thức 

mà các dịch vụ TTTV đƣợc triển khai.  

Cornin & Taylor (1992) định nghĩa “Chất lượng dịch vụ là khoảng cách giữa 

kỳ vọng và thực hiện không đầy đủ” [57]. Theo quan điểm này, các tác giả chỉ ra sự 

nhầm lẫn trong các nghiên cứu liên quan về mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và 

sự hài lòng của NSD. Theo họ, các khái niệm về chất lƣợng dịch vụ nên đƣợc đánh 

giá bằng thái độ của khách hàng đối với các dịch vụ, vì các khái niệm về sự hài lòng 

đƣợc định nghĩa là một khoảng cách giữa kỳ vọng và thực hiện hoặc cảm nhận và 

mong đợi. Cùng quan điểm này có một số tác giả đã sử dụng phƣơng pháp hiệu suất 

để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ: McAlexander, Kaldenberg, Koenig, 

(1994); Hernon & Altman (1998), Calvert & Hernon (1997), Quinn (1997), Cook 

và Thompson (2000),… Tea (1994) nhận định rằng: “Chất lượng dịch vụ là đánh 

giá dựa vào hiệu suất và chất lượng tiêu chuẩn”. Nghiên cứu của ông chỉ trích nền 

tảng khái niệm của mô hình cảm nhận, Tea phát triển mô hình thay thế cho việc 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ nhận đƣợc dựa vào hiệu suất và chất lƣợng tiêu chuẩn. 
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Kết luận của nghiên cứu có thể khắc phục một số vấn đề liên quan đến khoảng cách 

kỳ vọng và chất lƣợng thực tế. Quan điểm này cũng nhận đƣợc sự đồng tình của 

nhiều nhà nghiên cứu nhƣ: Chiu (2002) và Kyrillidou & Giersch (2005)… [85]. 

Vào giữa và cuối những năm 90 của thế kỉ XX, một thay đổi quan trọng 

trong việc triển khai các dịch vụ TTTV là xuất hiện sự cạnh tranh trực tiếp của các 

tổ chức công nghệ thông tin dựa vào nền tảng của công nghệ web và Internet. Sự ra 

đời của máy tính cùng với các công cụ tìm kiếm thông tin và cơ sở dữ liệu điện tử 

đồ sộ trên Internet đã mang đến một yêu cầu cao hơn về chất lƣợng dịch vụ TTTV, 

đòi hỏi thƣ viện cần phải có một cách tiếp cận mới để đánh giá.  

Các dịch vụ điện tử trong các nghiên cứu về dịch vụ TTTV đã đƣợc xác định 

trong các nghiên cứu là “Các dịch vụ dựa vào mạng” (Bertot, 2001) [45]; “dịch vụ 

thông qua Internet” (Hernon & Calvert, 2005; Henderson, 2005) [71]; “dịch vụ dựa 

vào web” (Li, 2006) hoặc “công nghệ tương tác trung gian” (Shanaf & Oltmann, 

2007), “dịch vụ thông tin – thư viện dựa vào web được gọi dịch vụ điện tử được 

cung cấp bởi các thư viện có thể truy cập từ các trang web thư viện” (Kiran & Diljit, 

2012) [83],… Nghiên cứu về chất lƣợng dịch vụ TTTV điện tử, các công trình 

nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của các yếu tố 

công nghệ trong dịch vụ. Công nghệ đang đƣợc sử dụng để giới thiệu nhiều dịch vụ 

mới, hoặc bằng cách cung cấp các dịch vụ hiện có thông qua phƣơng tiện điện tử, 

hoặc bằng cách phát triển và thực hiện các dịch vụ hoàn toàn mới cho việc tìm kiếm, 

phân phối và sử dụng thông tin.  

Về cơ bản, khái niệm chất lƣợng dịch vụ TTTV vẫn đƣợc hiểu là sự thoả mãn 

và vƣợt quá kì vọng của NSD, cộng thêm vào đó là các thuộc tính về công nghệ khi 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ 

TTTV ở mỗi thƣ viện, mỗi quốc gia khác nhau, chính vì vậy khi xem xét đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV điện tử cần phải có những nghiên cứu cụ thể về môi trƣờng 

công nghệ ở mỗi hệ thống thƣ viện để có thể đƣa ra những tính năng phù hợp nhất 

nhằm đánh giá nâng cao chất lƣợng hoạt động của các dịch vụ TTTV. 

- Nghiên cứu về các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – 

thư viện 

Những PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV qua các công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nƣớc cho thấy cách nhìn đa chiều về PPĐG chất lƣợng dịch vụ thƣ viện: 
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PPĐG theo thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện; PPĐG theo mục tiêu; PPĐG 

theo quá trình và kết quả; PPĐG theo tiêu chuẩn; PPĐG theo hài lòng của NSD. 

Về phương pháp đánh giá theo thống kê các yếu tố đầu vào của thư viện 

có các công trình nghiên cứu tiêu biểu “Tiêu chí định lượng sự phù hợp của bộ sưu 

tập tài liệu tại các thư viện học thuật” của Clap, V. và Jordan, R. T. (1963), [80]. 

Các nhà nghiên cứu đã phát triển m ột công thƣ́c đ ể thiết lập kích thước t ối ƣu của 

một bộ sƣu tập tài liệu cho các thƣ viện học thuật đồng thời cũng khẳng điṇh rằng 

giá tri ̣ và đ ộ lớn của các b ộ sƣu tập/các nguồn tin đã ảnh hưởng đến vi ệc sƣ̉ duṇg 

các dịch vụ TTTV. Tuy nhiên nghiên cƣ́u này chỉ dƣ̀ng lại trên lý thuyết , không 

triển khai thƣc̣ nghi ệm. Tiếp nối quan điểm này Orr, R.H. (1973) đã xây dựng 

PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV dựa vào các số liệu thống kê đầu vào, điều này thể 

hiện trong nghiên cứu [105]. Có thể nói Orr, R. là ngƣời đi tiên phong trong việc 

xây dựng một quan điểm đánh giá thƣ viện theo các yếu tố đầu vào trên cơ sở thực 

nghiệm và cũng đã thu đƣợc những kết quả khả quan nhất định. Nghiên cứu của 

ông đã đặt nền tảng cho các nghiên cứu về sau của Lancaster (1977, 1991) trong 2 

phiên bản của công trình nghiên cứu của tác giả với sự cộng tác của Mary J.J. năm 

1977 và Sharon Baker năm 1991,… [87]  

Về phương pháp tiếp đánh giá theo quá trình và kết quả: đƣợc thể hiện rõ 

trong các công trình nghiên cứu về: “Thử nghiệm mục tiêu kết quả của thư viện” của 

Pizer, I. và Cain, I.S. (1968) [106], “Hình thức phân loại mục tiêu cho hiệu quả thư 

viện” của Du Mont (1982) [61]; “Biện pháp đầu ra cho các thư viện đại học” của 

Kantor (1984) [81]; Phƣơng pháp này nhấn mạnh đến tính quan trọng của: Việc hiểu 

biết và đáp ứng các yêu cầu; Nhu cầu xem xét quá trình dƣới hình thức giá trị tăng 

thêm; phản ánh kết quả đạt đƣợc về hiệu quả và hiệu năng của quá trình. Sự cải tiến 

liên tục các quá trình dựa vào sự đo lƣờng kết quả cuối cùng với mục tiêu ban đầu. 

Phƣơng pháp tiếp cận này đã thay đổi tƣ duy cũ về chất lƣợng dịch vụ TTTV, khiến 

cho việc thực hiện đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV có cơ sở khoa học hơn. Đánh 

giá chất lƣợng  dịch vụ TTTV hƣớng tới NSD và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của họ. 

Các thƣ viện cần phải xây dựng tiêu chuẩn và qui trình tiến hành từng công việc 

trong quá trình đánh giá, thực hiện đồng bộ các biện pháp tác động đến toàn bộ quá 

trình hình thành chất lƣợng từ khâu đầu vào, quá trình triển khai dịch vụ đến khi 

NSD tiếp cận dịch vụ. Từ đó tăng cƣờng và đổi mới công tác đánh giá theo từng 
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quy trình và giai đoạn riêng biệt. Mọi cá nhân và bộ phận trong thƣ viện cần phải 

tham gia tích cực vào quá trình đảm bảo và nâng cao chất lƣợng dịch vụ để có thể 

đem lại kết quả cao nhất. 

 Về phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn phải kể đến bộ công cụ tiêu 

chuẩn của tổ chức ISO (The International Organization for Standardization – Tổ 

chức tiêu chuẩn quốc tế). Bắt đầu đƣợc áp dụng ở Việt Nam từ năm 1987, các tiêu 

chuẩn của ISO đã đƣợc áp dụng để đánh giá chất lƣợng ở nhiều lĩnh vực khác nhau 

trong đó có hoạt động dịch vụ TTTV. Một số tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng các 

dịch vụ TTTV đã đƣợc xây dựng và triển khai áp dụng trong thực tế, chẳng hạn 

nhƣ: ISO 10160:1997 (Thông tin và tài liệu – liên kết các hệ thống mở - Xác định 

các dịch vụ mượn liên TV); ISO 23950:1998 (Thông tin và tư liệu – Tra cứu thông 

tin (Z39.50) – Xác định các dịch vụ ứng dụng và giao thức); ISO 17933:2000 

(Thông tin và tư liệu – Đăng kí dịch vụ cho các thư viện và các tổ chức có liên 

quan); ISO 11.620 (Thông tin và tài liệu thư viện - các chỉ số hiệu suất); ISO 2789 

(Thông tin và tài liệu, số liệu thống kê quốc tế TV); ISO 20.983 (chỉ số thông tin và 

tài liệu hiệu suất cho dịch vụ TTTV điện tử),… [76], [77], [78]. Trên cơ sở các tiêu 

chuẩn ISO ở Việt Nam đã nghiên cứu và xuất bản các TCVN với nội dung tƣơng 

đƣơng nhƣ: TCVN 10274:2013, hoạt động thư viện – thuật ngữ và định nghĩa 

chung [27]; TCVN 12103:2017 (ISO 16439:2014) Thông tin và tư liệu – Phương 

pháp và thủ tục đánh giá tác động thư viện [36];… Ngoài ra còn có các Hướng dẫn 

quốc tế về đo lƣờng hiệu suất trong thƣ viện đƣợc công bố bởi Tổ chức Liên đoàn 

quốc tế và Hiệp hội thƣ viện (IFLA) cũng là một công cụ áp dụng cho các TVĐH. 

Để đƣa các tiêu chuẩn này vào môi trƣờng thƣ viện, các đơn vị quản lý thƣ viện 

thƣờng ban hành những văn bản hƣớng dẫn thƣ viện.  

 Về phương pháp đánh giá theo sự hài lòng của NSD: Ở hoạt động dịch vụ 

TTTV, vai trò trung tâm của NSD trong việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ đã đƣợc 

công nhận trong rất nhiều công trình nghiên cứu. Các tác giả: Oldman, Mary, và 

Wills, 1977; Chweh, 1981; Taylor & Voigt, 1986; Hernon & McClure, 1986, 1990; 

Whitehall, 1992; Nitecki, 1996… cho rằng cảm nhận của NSD là yếu tố tốt nhất để 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Nhiều quan điểm đồng tình với định nghĩa: “Chất lượng 

dịch vụ là sự khác biệt giữa nhận thức và mong đợi của khách hàng” (Parasuraman 

và các cộng sự, 1988) [107, p.12-40]. Hiện nay tuy vẫn chƣa có sự thống nhất giữa 
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các nhà nghiên cứu về chất lƣợng dịch vụ nhƣng hầu nhƣ các quan điểm đều nhìn 

nhận rằng chất lƣợng dịch vụ có mối quan hệ mật thiết với sự hài lòng của NSD 

(Cronin và Taylor, 1992) [57] và chất lƣợng dịch vụ sẽ là thƣớc đo cho sự kỳ vọng 

của NSD. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế và các chỉ trích nhƣ khó phân biệt đƣợc sự 

cảm nhận và sự mong đợi của NSD, chƣa chú ý nhiều đến chức năng kỹ thuật của thƣ 

viện... Song hƣớng tiếp cận theo quan điểm đánh giá chất lƣợng từ phía NSD thƣ 

viện vẫn là một hƣớng thu hút đƣợc nhiều sự quan tâm, nghiên cứu và áp dụng của 

các thƣ viện trên thế giới để cải thiện chất lƣợng dịch vụ của mình. 

Nhƣ vậy có phƣơng pháp nghiêng về đánh giá truyền thống, có phƣơng pháp 

hiện đại, song tuỳ từng điều kiện và môi trƣờng hoạt động, xu thế phát triển của thƣ 

viện nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung để có thể có 

cách đánh giá chất lƣợng phù hợp nhất. Những nghiên cứu về các PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV trên đã gợi mở ra hƣớng nghiên cứu chuyên sâu hơn về cách tiếp cận 

đánh giá chất lƣợng cụ thể cho TVĐH ở Việt Nam. 

- Nghiên cứu về các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện  

Song song với những nghiên cứu về đánh giá chất lƣợng các công trình 

nghiên cứu cũng đề xuất ra nhiều mô hình mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV. Có nhiều mô hình đƣợc đề xuất bởi các nhà nghiên cứu, các hiệp hội và các 

tổ chức thƣ viện trên thế giới và tất cả các mô hình đều có những ƣu và nhƣợc điểm 

riêng của nó. Một số mô hình tiêu biểu đƣợc sử dụng nhiều trong đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc các nhà nghiên cứu đề cập đến nhƣ: 

Mô hình ServQual (Parasuaman, 1985): Các ứng dụng của mô hình ServQual 

trong lĩnh vực thƣ viện đƣợc bắt đầu vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Các công 

trình nghiên cứu của các tác giả nhƣ Edwards và Browne (1995) [63]; Nitecki (1996) 

[103]; Seay và các cộng sự, (1996); Surithong (1997); Coleman, Xiao, Blair, và 

Chollett, (1997)... đã áp dụng triển khai mô hình ServQual vào môi trƣờng TVĐH và 

thƣ viện công cộng đã thu đƣợc những kết quả tích cực. Sau này các tác giả: Cook và 

Thompson (2000), Hernon và Nitecki (1998, 2001); O'neill, và cộng sự, (2001); Narit 

& Nagata (2003); Ashok (2007); Nagata và cộng sự (2004); Satoh và cộng sự (2005); 

Ashok Kumar Sahu (2007); Ahmed, S. M. Z., & Md. Zahid Hossain, S. (2009), Jamali, 

R., & Hossein Sayyadi, T., (2009); Kaur, (2010); Zahid Hossain, 2011)…, tiếp tục 

nhận thấy hiệu quả của mô hình ServQual khi đƣợc cải biến để đo lƣờng chất lƣợng 

dịch vụ trong môi trƣờng dịch vụ TTTV. Sau nhiều nghiên cứu kiểm định cũng nhƣ 
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ứng dụng, mô hình ServQual đƣợc thừa nhận nhƣ một mô hình có giá trị lý thuyết cũng 

nhƣ thực tiễn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tranh luận, phê phán, đặt vấn đề về mô hình này, 

nhất là về tính tổng quát và hiệu lực đo lƣờng chất lƣợng. Mặc dù còn tồn tại những 

hạn chế nhất định song các nghiên cứu cũng đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng nếu 

sửa đổi/điều chỉnh, ServQual có thể đƣợc áp dụng và hữu ích cho việc đánh giá các 

dịch vụ TTTV. Chính vì thế sử dụng mô hình ServQual để đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

trong môi trƣờng TTTV vẫn đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. 

Mô hình Servref (Cornin&Taylor, 1992): Mô hình này là một phiên bản rút 

gọn của mô hình ServQual bởi NSD chỉ phải trả lời một lần cho cảm nhận của mình 

về chất lƣợng dịch vụ. Nhiều nghiên cứu về lĩnh vực thƣ viện đã áp dụng mô hình 

ServPerf vào đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ: Dabholkar và các cộng sự 

(1996); Caruana và các cộng sự (2000); Sureshchander, Chanrasekharan và 

Anantharam, (2001); Janda, Trocchia & Gwinner, 2002; Page & Spreng, (2002); 

Brady, Cronin, và Brand (2002); Tea (2003); Landrum & Prybutok, (2004); 

Gounaris (2005); Parasuraman và các cộng sự, 2005; Caro & Gracia, 2007; Wilkins 

và các cộng sự (2007)… Những nghiên cứu này đã đƣợc thử nghiệm và phần nào 

khẳng định sự tiện lợi của bộ công cụ ServPerf. Nhƣ vậy sử dụng mô hình ServPerf 

vào đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ đã làm giảm đi phần nào những hạn chế của mô 

hình ServQual trong việc phân biệt giữa sự hài lòng và thái độ của khách hàng.  

Mô hình LibQual (ARL, 1998): LibQual đƣợc phát triển để đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ trong môi trƣờng thƣ viện đã đƣợc trình bày trong một loạt các 

nghiên cứu: Cook và Heath (2001), Cook, Heath, Thompson (2001, 2002, 2003); 

Heath, Cook, Kyrillidou và Thompson (2002); Heath, Kyrillidou, Askew (2004); 

Kyrillidou và Cook (2008) [85],... Mô hình LibQual đƣợc công nhận nhƣ một công 

cụ tiêu chuẩn để đo lƣờng các dịch vụ TTTV, tuy nhiên nó vẫn còn là một biện 

pháp đánh giá tƣơng đối trẻ. Để giải quyết tất cả các khía cạnh của dịch vụ TTTV 

đầy đủ, hiện nay LibQual chƣa phải là một công cụ đƣợc phát triển đầy đủ để đo 

lƣờng và đại diện cho một dịch vụ TTTV kết quả đánh giá đáng tin cậy. Về sau một 

số mô hình nghiên cứu về đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc xây dựng mới 

và áp dụng trong môi trƣờng thƣ viện điện tử nhƣ: E-S-Qual (Parasuraman, 1995); 

Digiqual (ARL, 1999);… và cũng đƣợc nhiều nhà nghiên cứu áp dụng đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV. 
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Ở Việt Nam, trƣớc đây các công trình đánh giá chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 

TTTV chủ yếu tập trung vào các yếu tố nhƣ: Khả năng tiếp cận với thƣ viện; Vốn 

tài liệu; Lƣợt sử dụng thƣ viện; Tham khảo tài liệu tại thƣ viện; Lƣu hành tài liệu; 

Công nghệ; Các hoạt động do thƣ viện tổ chức; Đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng 

thƣ viện; Đáp ứng nhu cầu sử dụng của cộng đồng; Các kỹ năng mới;… Vì vậy, tài 

liệu “Giới thiệu bộ chỉ số đánh giá thƣ viện Việt Nam” ra đời là tài liệu hƣớng dẫn 

cách thức đo lƣờng và đánh giá hoạt động và tác động của việc cung cấp thông tin 

thông qua các thƣ viện công cộng ở Việt Nam. Công trình này do một nhóm cán bộ 

thƣ viện đại diện cho Hội Thƣ viện Việt Nam (VILASAL) và các đồng nghiệp quốc 

tế biên tập dựa trên tài liệu hƣớng dẫn của UNESCO/IFLA. 

 Bộ chỉ số đánh giá hoạt động và tác động đƣợc Việt Nam lựa chọn 11 trong 

hai 24 chỉ số do UNESCO/IFLA hƣớng dẫn, mỗi chỉ số đƣa ra đều có mục đích 

đánh giá, tiêu chí đánh giá, dữ liệu cần thiết và công cụ thu thập dữ liệu, phƣơng 

pháp tính. Các chỉ số này rất cần thiết cho các nhà quản lý thƣ viện tham khảo, áp 

dụng vào thƣ viện của mình nhằm đánh giá đƣợc chất lƣợng hoạt động của từng thƣ 

viện cụ thể. Tuy nhiên, việc đánh giá theo các chuẩn này chƣa nhấn mạnh vào việc 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ thƣ viện và các tiêu chí đánh giá còn mang tính chủ 

quan của các nhà quản lý thƣ viện. Chính vì vậy, việc tìm ra một công cụ đánh giá 

chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ thƣ viện thống nhất vẫn là một vấn đề đòi hỏi sự 

nghiên cứu của các nhà thƣ viện học, nhằm nâng cao chất lƣợng đánh giá dịch vụ 

của hệ thống thƣ viện Việt Nam. 

 Năm 2007, trong nghiên cứu về “Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ thư 

viện và sự  thỏa  mãn  của  sinh  viên  –  so  sánh  hai  mô  hình  chất  lượng  dịch  

vụ ServQual và chất lượng kỹ thuật/chất lượng chức năng” của Trần Xuân Thu 

Hƣơng [31], tác giả đã sử dụng 2 thang đo của Gronroos và Parasuaraman để đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại trƣờng Đại học Bách Khoa. Kết quả của luận văn 

cho thấy mô hình ServQual giải thích tốt hơn về các chức năng đánh giá dịch vụ của 

thƣ viện và đồng thời tác giả cũng tìm thấy giá trị để chứng minh khi sự thoả mãn 

của sinh viên càng cao thì chất lƣợng dịch vụ TTTV của thƣ viện càng tốt. Tuy 

nhiên nghiên cứu mới dừng lại ở phạm vi 1 trƣờng đại học. Để có thể đánh giá đƣợc 

toàn diện hơn về công cụ này, cần có những nghiên cứu sâu hơn về các khía cạnh 

dịch vụ và triển khai trên một phạm vi rộng hơn.  
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Năm 2009, tác giả Ninh Thị Kim Thoa đã nghiên cứu về vấn đề: “Đo lường 

hiệu suất hệ thống các thư viện trường Đại học ở Việt Nam” [63]. Nghiên cứu đã cung 

cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng phát triển hiệu suất trong hệ thống thƣ viện 

đại học Việt Nam. Đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đo lƣờng hiệu 

suất của thƣ viện đại học và đề xuất phƣơng pháp để đánh giá chất lƣợng cho các thƣ 

viện trƣờng đại học ở Việt Nam. Nghiên cứu đã khảo sát nhiều cách tiếp cận về đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở hệ thống thƣ viện đại học mà cụ thể phạm vi khảo sát 

là Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và Trung 

tâm học liệu Cần Thơ. Đóng góp của nghiên cứu đƣợc tập trung vào việc phát triển 

một sự đảm bảo chất lƣợng và khuôn khổ đo lƣờng hiệu suất toàn diện cho các thƣ viện 

đại học Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu là tiền đề để mở rộng nghiên cứu ứng dụng 

ServQual sang các hệ thống thƣ viện khác nhau ở Việt Nam. 

Năm 2010, tác giả Nguyễn Thị Mai Trang [31] đã thực hiện một đề tài trong 

đó so sánh hai mô hình chất lƣợng ServPerf và ServQual để tìm ra mô hình giải 

thích tốt nhất về sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thƣ viện. Trong nghiên 

cứu tác giả đề tài đã sử dụng hai thang đo ServQual của Parasuraman và cộng sự và 

thang đo chất lƣợng kỹ thuật/chức năng của Gronroos (1990) nhƣng đƣợc điều 

chỉnh để phù hợp trong ngữ cảnh là thƣ viện. Thang đo ServQual bao gồm 22 biến 

và mô hình theo chất lƣợng kỹ thuật và chức năng của Gronroos là 16 biến. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy mô hình ServQual phù hợp hơn so với mô hình chất lƣợng kỹ 

thuật/chức năng. Tuy nhiên năm thành phần của chất lƣợng dịch vụ ServQual không 

hoàn toàn giữ nguyên vẹn trong dịch vụ TTTV và tác giả cũng đã đề xuất trong 

nghiên cứu về vấn đề cần điều chỉnh thang đo tùy theo đặc thù của mỗi loại hình 

dịch vụ, nghiên cứu mới dừng lại ở phạm vi hẹp. 

Nghiên cứu của Hƣng, Đ.Q. và các cộng sự (2010) [15] tập trung vào việc 

thành lập một hệ thống chỉ số đánh giá với trọng số thuộc tính hợp lý và khách 

quan. Dựa vào hệ thống chỉ số đánh giá, dịch vụ TTTV học thuật đƣợc đánh giá 

bằng PPĐG tổng thể mờ. Để đạt đƣợc một đánh giá khách quan, chính xác và hiệu 

quả, yếu tố quyết định là làm thế nào để phân phối tầm quan trọng của các thuộc 

tính trong hệ thống đánh giá. Xác định tầm quan trọng của yếu tố này liên quan đến 

nhiều vấn đề trong quá trình ra quyết định. Do đó, lý thuyết tập mờ là một công cụ 

hữu ích để xử lý dữ liệu không chính xác và không chắc chắn.  
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Một số bài viết nhƣ: “Nâng cao chất lượng của các dịch vụ thông tin – thư 

viện” của Huỳnh Đình Chiến và Huỳnh Thị Xuân Phƣơng [8] đƣa ra mô hình gồm 08 

nhân tố ảnh hƣởng chất lƣợng dịch vụ TTTV: (1) Tài liệu; (2) Internet; (3) Máy tính; 

(4) Phần mềm quản lý thƣ viện/Thƣ mục trực tuyến; (5) Nhân viên đủ năng lực; (6) 

Dịch vụ theo yêu cầu, hỏi/đáp, hƣớng dẫn; (7) Quảng bá dịch vụ TTTV và (8) Không 

gian học tập. Bên cạnh đó, bài viết cũng đƣa ra 7 giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 

TTTV. Tuy nhiên các giải pháp còn mang tính chất chung chung, chƣa đƣa ra đƣợc 

phƣơng pháp cụ thể để triển khai đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong bối cảnh thƣ 

viện điện tử hiện nay. Năm 2013, tác giả Huỳnh Văn Mai [18] đã đề cập đến vấn đề áp 

dụng thang đo ServQual để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TVĐH. Bài báo đã tập trung 

giới thiệu thang đo ServQual và phân tích những khả năng để áp dụng mô hình 

ServQual vào đo lƣờng/đánh giá chất lƣợng dịch vụ thƣ viện tại các trƣờng Đại học ở 

Việt Nam. Nghiên cứu này mới dừng lại ở những phân tích lý thuyết, chƣa có kiểm 

chứng trên thực tế tuy nhiên những đóng góp của nghiên cứu đã mở ra một hƣớng tiếp 

cận mới trong đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở nƣớc ta hiện nay. 

Năm 2012, đề tài: “Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện và các dịch vụ 

hành chính tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh” đã triển khai 

việc đánh giá chất lƣợng các dịch vụ của trƣờng đại học, trong đó có dịch vụ thƣ 

viện theo mô hình ServQual. Đề tài đã sử dụng mô hình ServQual để đánh giá chất 

lƣợng của 2 loại dịch vụ hỗ trợ giáo dục là dịch vụ thƣ viện và dịch vụ thủ tục hành 

chính. Kết quả nghiên cứu đã so sánh đƣợc mức độ tác động của các biến và nhân 

tố tới sự hài lòng của sinh viên đối với 2 loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên nghiên 

cứu mới dừng lại ở những đánh giá khái quát về cả 2 loại hình dịch vụ mà chƣa đi 

sâu đến từng hình thức dịch vụ đƣợc triển khai trong hệ thống dịch vụ thƣ viện và 

dịch vụ thủ tục hành chính. Do vậy, nghiên cứu mở ra hƣớng nghiên cứu mới, cụ 

thể hơn đối với từng lĩnh vực cụ thể trong môi trƣờng giáo dục đại học. 

 Cũng trong năm 2012, tác giả Huỳnh Phƣơng Thảo trong nghiên cứu: “Đánh 

giá chất lượng dịch vụ thư viện tại Đại học Nha Trang” [25] đã phân tích và khám 

phá các thành phần tạo thành chất lƣợng dịch vụ thƣ viện trƣờng Đại học Nha 

Trang và đƣa ra một số đề xuất để nâng cao chất lƣợng dịch vụ thƣ viện trƣờng. 

Tuy nhiên nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở phạm vi một trƣờng đại học và các 

thành phần chất lƣợng dịch vụ đƣợc đƣa ra khảo sát còn nghiêng về đánh giá dịch 
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vụ TTTV truyền thống. Hạn chế này của nghiên cứu sẽ là cơ sở cho những nghiên 

cứu tiếp theo triển khai phân tích mở rộng vấn đề đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV trong một phạm vi lớn, có tính hệ thống hơn.  

Có thể thấy những nghiên cứu về việc áp dụng các mô hình vào đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV ở Việt Nam chƣa nhiều. Các công trình nghiên cứu đã tiến hành 

theo hƣớng này đều mới dừng lại ở mức độ và phạm vi nhỏ hẹp của một tổ chức hoặc 

một hệ thống thƣ viện nhất định. Thực trạng trên đặt ra cho các nhà nghiên cứu về 

lĩnh vực dịch vụ TTTV một bài toán cần đƣợc giải quyết chính là tìm ra đƣợc giải 

pháp hữu hiệu nhất để đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV ở Việt Nam.  

Sự phát triển ngày càng nhanh của các TVĐH dƣới sự tác động của CNTT 

và khoa học công nghệ đòi hỏi cần có một PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ thật hiệu quả, linh hoạt và có tính thống nhất trong toàn hệ thống. Mỗi mô 

hình đều cho thấy một ƣu thế riêng về phƣơng pháp cũng nhƣ các khía cạnh đánh 

giá chất lƣợng. Tuy nhiên để đem một phƣơng pháp và một mô hình vào áp dụng 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở môi trƣờng TVĐH Việt Nam thì vẫn cần có sự 

nghiên cứu kĩ lƣỡng về các PPĐG và các thành tố bên trong của nó. Xuất phát từ 

thực tiễn trên, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về một số vấn đề sau: 

- Kế thừa các kết quả từ những nghiên cứu trƣớc đồng thời hệ thống và hoàn 

thiện các vấn đề lý luận về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. 

- Thực trạng hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ và PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV đang đƣợc sử dụng ở TVĐH Việt Nam?  

- Đề xuất phƣơng pháp và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV phù 

hợp với các TVĐH ở Việt Nam. 

3. Câu hỏi và giả thuyết khoa học của đề tài 

3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện với 02 câu hỏi nghiên cứu chính đƣợc đặt ra là: 

(1) Hiện trạng đánh giá và sử dụng các PPĐG, mô hình đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV ở TVĐH tại Việt Nam đang diễn ra nhƣ thế nào? Có khó khăn thuận 

lợi gì? Nguyên nhân và cách khắc phục? 

(2) Lựa chọn PPĐG và mô hình đánh giá nào để đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam? 
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3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Hiện trạng công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH tại Việt 

Nam đã bắt đầu đƣợc quan tâm nhƣng chƣa đƣợc phát triển đồng nhất trong toàn hệ 

thống. Nguyên nhân của vấn đề trên là do các yếu tố về: nhận thức của cán bộ quản 

lý; cơ sở vật chất và điều kiện tài chính của thƣ viện; các yếu tố về nguồn nhân lực; 

các yếu tố về NSD dịch vụ TTTV và cơ chế, chính sách của nhà trƣờng,…  

Ở hệ thống TVĐH Việt Nam, nhiều PPĐG đang đƣợc sử dụng để đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV. Việc sử dụng các PPĐG khác nhau trong cùng hệ thống 

TVĐH dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất và khó xác định các chuẩn về chất lƣợng 

dịch vụ TTTV. Nếu xây dựng đƣợc PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV phù hợp cho 

hệ thống TVĐH Việt Nam thì sẽ tạo ra một chuẩn đánh giá dùng chung cho toàn hệ 

thống TVĐH, giúp các TVĐH đƣợc đánh giá trong sự đồng đẳng với nhau trong 

cùng một hệ thống. Bên cạnh đó, xác định đƣợc PPĐG và mô hình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH còn giúp phát hiện đƣợc các thiếu sót trong quá 

trình triển khai dịch vụ từ đó có biện pháp cải tiến chất lƣợng dịch vụ, đáp ứng tốt 

hơn NCT của NSD tại TVĐH Việt Nam.  

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, đề xuất PPĐG và mô hình 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cho các TVĐH Việt Nam. 

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

+ Hệ thống hoá cơ sở lý luận về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. 

+ Khảo sát hiện trạng đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại các trƣờng đại 

học Việt Nam. 

+ Đề xuất phƣơng pháp và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại 

các trƣờng đại học Việt Nam. 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu  

Phƣơng pháp đánh giá và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các 

TVĐH Việt Nam.  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Luận án nghiên cứu về PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV tại hệ 

thống TVĐH Việt Nam. 
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Về thời gian: Từ năm 2014-2018 (thời gian thực hiện luận án) 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

- Về mặt lý luận: Luận án góp phần hoàn thiện hệ thống lý thuyết về chất 

lƣợng dịch vụ TTTV; Làm sáng tỏ những ƣu và nhƣợc điểm của các phƣơng pháp, 

các mô hình đang đƣợc sử dụng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH 

hiện nay. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lƣợng dịch vụ TTTV ở hệ thống 

TVĐH ở Việt Nam. Đề xuất PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV 

cho hệ thống TVĐH ở Việt Nam. Đồng thời luận án cũng là tài liệu tham khảo cho 

những nghiên cứu tiếp theo trong vấn đề tiếp cận nghiên cứu về thƣ viện nói chung 

và đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV nói riêng. 

- Về mặt thực tiễn: Kết quả luận án có thể sử dụng để làm PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam. Đây là cơ sở để giúp các bên liên quan nhƣ 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc, lãnh đạo các trƣờng đại học, các cơ quan TTTV có 

cơ sở để hoạch định chính sách trong việc áp dụng PPĐG và mô hình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV của các TVĐH ở Việt Nam.   

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận  

Luận án vận dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng 

quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về việc tổ chức và đánh giá các PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV tại các TVĐH Việt Nam. Phƣơng pháp tiếp cận đƣợc luận án sử 

dụng bao gồm: 

- Tiếp cận hệ thống: Sử dụng cách tiếp cận này để có cái nhìn hệ thống về 

những vấn đề liên quan tới việc sử dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các 

TVĐH Việt Nam nhƣ: Nhận thức của lãnh đạo, điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, 

sự cạnh tranh của thị trƣờng thông tin, năng lực thông tin của NSD,... 

- Tiếp cận thực tiễn: Sử dụng cách tiếp cận này để tiếp thu những kinh 

nghiệm thực tiễn ở trên thế giới và khảo sát hiện trạng sử dụng các PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam để lựa chọn ra PPĐG chất lƣợng dịch 

vụ TTTV phù hợp với môi trƣờng TVĐH Việt Nam.  

- Tiếp cận định tính và định lượng: Tiến hành thu thập thông tin định tính 

thông qua các phƣơng pháp phỏng vấn, lấy ý kiến và quan sát; Thu thập thông tin 

định lƣợng thông qua phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực tế. 
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7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Để tiến hành nghiên cứu các nội dung nhƣ trong nhiệm vụ nghiên cứu đã đề 

ra, luận án áp dụng các biện pháp nghiên cứu nhƣ sau: 

- Phương pháp phân tích tài liệu: Nghiên cứu sinh nghiên cứu tổng hợp các 

tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến các luận án đã đƣợc công bố để tìm 

ra các khoảng trống về mặt lý luận cũng nhƣ thực tiễn để tiến hành nghiên cứu sâu, 

qua đó góp phần làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Các tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt 

đƣợc tham khảo và trích dẫn trong luận án đƣợc trình bày trong danh mục tài liệu 

tham khảo. Việc nghiên cứu phân tích tài liệu giúp luận án kế thừa các cách tiếp 

cận, giải quyết vấn đề của các tác giả trƣớc, đồng thời giúp luận án xây dựng mô 

hình nghiên cứu sơ bộ. 

- Phương pháp chuyên gia: Luận án tận dụng và tiếp cận các chuyên gia 

trong lĩnh vực TTTV để chỉnh sửa mô hình nghiên cứu và xây dựng các công cụ thu 

thập số liệu sơ cấp. Các chuyên gia ở đây bao gồm các nhà nghiên cứu, giảng dạy 

(n=5) và các cán bộ nghiệp vụ về thƣ viện (n=5). Ngoài ra luận án còn tiến hành 

quan sát công tác tổ chức, vận hành các dịch vụ TTTV tại một số TVĐH đƣợc khảo 

sát; phỏng vấn lãnh đạo, quản lý các thƣ viện ở các trƣờng đại học để có thể rút ra 

đƣợc những kinh nghiệm trong vấn đề xác định các thuộc tính cho PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: Nội dung phỏng vấn làm rõ hơn về các tiêu chí 

và thuộc tính đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV; những ý kiến khác về chất lƣợng dịch 

vụ TTTV nói chung, nhằm có cơ sở đề xuất mô hình và tìm ra giải pháp phù hợp để cải 

thiện chất lƣợng dịch vụ TTTV. Thông tin buổi phỏng vấn sâu bao gồm: 

- Đối tƣợng tham gia phỏng vấn: Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 10 giảng 

viên, cán bộ thƣ viện và sinh viên đại diện tại 08 trƣờng đại học đƣợc khảo sát. 

- Phỏng vấn sâu giảng viên và cán bộ thư viện: Thời gian phỏng vấn theo 

sự thoả thuận giữa tác giả và giảng viên; mỗi buổi phỏng vấn đƣợc thực hiện từ 20-

30 phút. 

- Địa điểm thực hiện phỏng vấn: không gian ngẫu nhiên, tạo tâm lý thoải 

mái cho giảng viên, không bị ảnh hƣởng bởi yếu tố bên ngoài tác động. 
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- Cách thức phỏng vấn: giới thiệu thông tin đề tài, mục đích phỏng vấn, các 

nội dung cần phỏng vấn, giảng viên trả lời và có sự trao đổi với tác giả. Nội dung 

phỏng vấn đƣợc ghi chép ý chính lại dƣới dạng văn bản. Nội dung câu trả lời đƣợc 

tác giả trình bày tóm tắt với giảng viên tham gia buổi phỏng vấn. [Phụ lục 1] 

- Phỏng vấn sâu sinh viên sử dụng dịch vụ TTTV: Phỏng vấn sinh viên nhằm 

làm rõ những đánh giá của họ về chất lƣợng dịch vụ TTTV họ đang đƣợc thụ hƣởng 

tại TVĐH đƣợc khảo sát; thuận lợi, khó khăn trong quá trình tiếp nhận dịch vụ 

TTTV. Nội dung các câu hỏi phỏng vấn sâu tập trung vào các yếu tố đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV để kiểm tra sự rõ ràng, dễ tiếp cận của các câu hỏi. Thông tin 

về buổi phỏng vấn sâu sinh viên: 

- Đối tƣợng tham gia phỏng vấn: 05 sinh viên ở các TVĐH đƣợc khảo sát.  

- Thời gian phỏng vấn: theo sự thống nhất giữa tác giả và sinh viên; mỗi 

buổi phỏng vấn đƣợc thực hiện từ 20-30 phút. 

 - Địa điểm thực hiện phỏng vấn: tại các trụ sở TVĐH đƣợc khảo sát. 

 - Cách thức phỏng vấn: Giới thiệu thông tin đề tài, mục đích phỏng vấn, nội 

dung phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, tác giả lắng nghe, ghi chép ý chính 

dƣới dạng văn bản những câu trả lời từ ngƣời đƣợc phỏng vấn, đồng thời có sự linh 

hoạt khi có những vấn đề nảy sinh trong quá trình phỏng vấn. Tác giả trích dẫn lời 

nói của ngƣời đƣợc phỏng vấn, đảm bảo tính khách quan, chân thực của nội dung 

trả lời, không có sự áp đặt chủ quan của tác giả. Về danh tính, tác giả cam kết đảm 

bảo yếu tố bí mật về nhân thân của ngƣời tham gia phỏng vấn.  

- Phương pháp điều tra xã hội học: 

 + Đối với mẫu khảo sát về hiện trạng sử dụng các PPĐG chất lượng dịch vụ 

dành cho cán bộ quản lý thư viện: Mẫu khảo sát đƣợc chọn theo nguyên tắc phân tầng 

bởi đối tƣợng khảo sát không đồng nhất. Các TVĐH đƣợc khảo sát đƣợc phân bố phủ 

kín các nhóm trƣờng đại học hiện nay theo dấu hiệu về vùng địa lý (miền Bắc, miền 

Trung, miền Nam) và theo quy mô đào tạo (Đại học Quốc gia, Đại học vùng, đại 

học/học viện). Dựa vào kết quả phân tầng, tác giả lựa chọn ngẫu nhiên từ mỗi tầng để 

xác định danh sách các trƣờng đại học đƣợc khảo sát. Kết quả mẫu khảo sát đƣợc lựa 

chọn có 30 trƣờng đại học gồm: 02 đại học quốc gia, 04 đại học vùng và 22 đại 
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học/học viện. Trong đó miền Bắc 12 trƣờng, miền Trung 08 trƣờng và miền Nam 10 

trƣờng. Số phiếu phát ra 35 phiếu, thu về 30 phiếu, đạt tỉ lệ 85,7% (xem phụ lục 5). 

+ Đối với mẫu chạy thử nghiệm mô hình: Mẫu nghiên cứu đƣợc chọn đại 

diện cho 3 miền (Bắc – Trung – Nam) và đại diện cho 2 hệ thống TVĐH Công lập 

và TVĐH Dân lập.  

TT Mã trƣờng  Tên thƣ viện  

1 HANU Trung tâm thông tin – thƣ viện Đại học Hà Nội 

2 TLU Thƣ viện Đại học Thăng Long 

3 VATM Thƣ viện học viện Y dƣợc học cổ truyền Việt Nam  

4 NTU Thƣ viện Đại học Nha Trang 

5 IRC_HUE Trung tâm học liệu Huế 

6 HUTECH 
Trung tâm thông tin – thƣ viện Đại học công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

7 VNULIB Thƣ viện trung tâm Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

8 NTTU Thƣ viện Đại học Nguyễn Tất Thành  

- Quy mô mẫu: Mẫu nghiên cứu đƣợc chọn theo không gian với đại diện 3 

miền: Bắc (03 trƣờng) – Trung (02 trƣờng) – Nam (03 trƣờng) ở Việt Nam (tất cả gồm 

08 trƣờng) trong đó có đại diện của 2 loại hình TVĐH là: TVĐH dân lập (02) và 

TVĐH công lập (06). Theo Nguyễn Đình Thọ thì: “Kích thước mẫu phải gấp 5 lần số 

biến quan sát và các biến quan sát phải đại diện chi tiết được cho nhân tố của mình, cụ 

thể là ít nhất từ 4 đến 5 biến quan sát cho 1 nhân tố” [10]. Nhƣ vậy đối với các trƣờng 

Đại học công lập, với số lƣợng sinh viên lớn, kích thƣớc mẫu đƣợc xác định theo công 

thức: N= Số biến*6. Với 40 biến quan sát, kích thƣớc mẫu cần thiết là N = (40*6)*6= 

1200 (phiếu khảo sát). Đối với trƣờng đại học dân lập, do số lƣợng sinh viên ít hơn, 

nghiên cứu lấy mẫu khảo sát là 100 (phiếu)/trƣờng (N=100*2=200). Để đạt kích thƣớc 

mẫu đề ra, tác giả đã phát ra 1600 phiếu và thu về 1437 phiếu, đạt tỉ lệ 89,8% 

- Phương pháp thống kê: Sau khi hoàn thiện mô hình nghiên cứu và công cụ 

thu thập số liệu sơ cấp (bảng hỏi), luận án tiến hành điều tra thử với quy mô mẫu 

đƣợc xác định (n=30) để kiểm tra lại bảng hỏi nhằm giảm sự bất định trong mô hình 
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sau đó tiếp tục điều chỉnh và phát phiếu tới NSD. Dữ liệu sau khi thu thập đƣợc mã 

hoá, nhập liệu và làm sạch với phần mềm SPSS for Mac phiên bản 20.0. Thông qua 

việc sử dụng công cụ Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá, sẽ đánh giá tính 

phù hợp của từng mô hình và loại bỏ các biến số trong mô hình nếu các biến số 

không phù hợp, tái cấu trúc lại mô hình để mô hình có thể phản ánh tốt nhất mối 

quan hệ giữa các biến số. Luận án sử dụng công cụ hồi quy bội để đánh giá mức độ 

phù hợp của mô hình trong đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. Từ đó có những 

điều chỉnh mô hình cho phù hợp với môi trƣờng dịch vụ ở TVĐH Việt Nam. 

8. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục, luận án 

đƣợc bố cục thành 03 chƣơng:  

Chương 1. Cơ sở lý luận về đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện  

Chương 2. Hiện trạng đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện tại 

các trƣờng đại học Việt Nam  

Chương 3. Đề xuất phƣơng pháp và thử nghiệm mô hình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện ở thƣ viện đại học Việt Nam   
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG  

DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN 

 

1.1. Dịch vụ thông tin – thƣ viện đại học  

1.1.1. Khái niệm dịch vụ 

 Khái niệm “dịch vụ” từ lâu đã xuất hiện và thƣờng gắn liền với sự phát triển 

của nền kinh tế hàng hoá. C.Mác đã chỉ ra nguồn gốc sự ra đời và phát triển của 

dịch vụ khi cho rằng: “Dịch vụ là con đẻ của nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Khi mà 

kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi một sự lưu thông thông suốt, trôi chảy, 

liên tục để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao đó của con người thì dịch vụ ngày 

càng phát triển” (C.Mác và Ph .Ăngghen, Toàn tập, 1993, tr.614). Với nhận định 

này của C.Mác, có thể thấy dịch vụ không tách rời khỏi những hoạt động sản xuất 

kinh tế và ngày càng đƣợc cải thiện để đáp ứng yêu cầu của NSD.  

Trong cơ cấu của nền kinh tế hiện đại thì khu vực dịch vụ đóng vai trò quan 

trọng. Khi xã hội càng phát triển thì vai trò của dịch vụ càng đƣợc khẳng định nhiều 

hơn, phạm vi hoạt động dịch vụ không dừng lại ở trong các ngành kinh tế mà nó 

còn trở thành đối tƣợng nghiên cứu của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, 

trong đó có cả những lĩnh vực phi kinh tế nhƣ: Văn hoá, Giáo dục,... Đã có rất nhiều 

nghiên cứu tìm hiểu và đƣa ra các định nghĩa khác nhau về dịch vụ. Nổi bật trong số 

đó là quan điểm về dịch vụ của một số tác giả đƣợc nhiều nghiên cứu trích dẫn nhƣ:  

Zeithaml (1990) “Dịch vụ là hành vi, quá trình, cách thức thưc̣ hiện một công 

việc nào đó nhằm taọ ra giá tri ̣sử duṇg cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và 

mong đơị của khách hàng ” [130]. Định nghĩa đã cụ thể hoá nội hàm của hoạt động 

dịch vụ và hƣớng tới mục đích chính của dịch vụ là sự hài lòng của khách hàng. 

Tiêu chuẩn ISO 8402 (2008): “Dịch vụ là kết quả mang lại nhờ các hoạt 

động tương tác giữa người cung cấp và khách hàng, cũng như nhờ các hoạt động 

của người cung cấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng” [78]. Cách tiếp cận này nhấn 

mạnh kết quả là sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.  

Tiếp cận theo quan điểm thị trƣờng, nổi bật có định nghĩa của Philip Kotler 

(2004): “Dịch vụ là một hoaṭ động hay lợi ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là 

vô hình và không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu. Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn 
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liền hoặc không gắn liền với sản phẩm vật chất” [84]. Theo quan điểm của tác giả, 

định nghĩa nhấn mạnh vào lợi ích của dịch vụ khi đƣợc triển khai trên thực tế. 

 Theo Lovelock: “Dịch vụ là hoạt động kinh tế taọ giá tri ̣và cung cấp l ợi ích 

cho khách hàng taị thời gian cu ̣thể và điạ điểm cu ̣thể như là kết quả của m ột sư ̣

thay đổi mong muốn cho người sử dụng dịch vụ” [91]. 

Có thể thấy không có một định nghĩa thống nhất về dịch vụ đƣợc thừa nhận trên 

phạm vi toàn cầu. Việc phân tích và định nghĩa khái niệm dịch vụ là tuỳ thuộc vào 

trình độ phát triển của mỗi quốc gia trong từng thời kì cụ thể, phụ thuộc vào phƣơng 

pháp luận của từng lĩnh vực nghiên cứu. Có nhiều định nghĩa khác nhau dựa vào 

những cách tiếp cận khác nhau. Mỗi cách tiếp cận đều có cơ sở khoa học và nhằm giải 

quyết mục tiêu, nhiệm vụ nhất định trong thực tế. Bên cạnh đó, dịch vụ còn là một 

phạm trù rất rộng và phức tạp, tuỳ theo cách tiếp cận trong nghiên cứu và mục đích 

triển khai trên thực tế mà ngƣời ta có nhiều cách phân loại dịch vụ khác nhau: 

Căn cứ vào đặc điểm của dịch vụ ngƣời ta phân loại thành: “dịch vụ ẩn” và 

“dịch vụ hiện”. Trong đó: “dịch vụ ẩn” là những lợi ích tâm lý do NSD cảm nhận 

đƣợc; “dịch vụ hiện” là những lợi ích trực tiếp và là những khía cạnh chủ yếu của 

dịch vụ: Độ tin cậy, khả năng đáp ứng, tính hữu hình,… 

Căn cứ theo tính chất thương mại của dịch vụ ngƣời ta phân biệt thành: “dịch vụ 

thƣơng mại” và dịch vụ “phi thƣơng mại”. Trong đó: “dịch vụ thƣơng mại” là dịch vụ 

đƣợc thực hiện nhằm mục đích kinh doanh để thu về lợi nhuận (ví dụ: dịch vụ tài chính, 

dịch vụ viễn thông, dịch vụ nhà đất,…); “dịch vụ phi thƣơng mại” là những dịch vụ đƣợc 

cung ứng không nhằm về mục đích kinh doanh, không nhằm thu về lợi nhuận (ví dụ: 

dịch vụ giáo dục, dịch vụ tế,…). Bên cạnh đó cũng có một số dịch vụ thuộc loại này tuỳ 

thuộc vào chính sách của từng quốc gia, tổ chức mà có mang tính thị trƣờng trong một số 

bộ phận của dịch vụ. 

Căn cứ vào mục tiêu hoạt động của dịch vụ ngƣời ta phân loại thành: “dịch vụ 

hàng hoá” và “dịch vụ tiêu dùng”. Trong đó còn phân nhỏ ra thành: dịch vụ sản xuất, 

dịch vụ phân phối, dịch vụ xã hội và dịch vụ cá nhân… 

Các đặc điểm cơ bản của dịch vụ bao gồm: Tính vô hình; Tính không đồng 

nhất; Tính không thể tách rời; Tính không lƣu trữ đƣợc. Có thể xác định đƣợc các 

yếu tố cơ bản trong hoạt động dịch vụ đó là: 
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1. Hàng đi kèm: dịch vụ là vô hình nhƣng hoạt động dịch vụ lại đƣợc thể hiện 

qua các yếu tố hữu hình nhƣ: biểu tƣợng, thƣơng hiệu, thông tin, tài liệu, … 

2. Đối tượng: dịch vụ cần có sự tƣơng tác giữa 2 đối tƣợng là NSD và tổ chức 

cung cấp dịch vụ. 

3. Môi trường: dịch vụ luôn diễn ra tại một thời gian và địa điểm cụ thể. 

4. Yếu tố hữu hình: Cần có các phƣơng tiện để triển khai dịch vụ. 

5. Mục đích: Đáp ứng nhu cầu NSD. 

Chính vì vậy mà luận án đồng thuận với định nghĩa: “Dịch vụ là một hoạt 

động có chủ đích được tiến hành thông qua quá trình tương tác giữa nhà cung cấp 

dịch vụ và người sử dụng dịch vụ, nhằm đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng 

dịch vụ”. Định nghĩa này đƣợc lựa chọn trên quan điểm tiếp cận sự hài lòng của 

NSD, và đây sẽ là khái niệm nền tảng đƣợc sử dụng xuyên suốt trong toàn luận án. 

1.1.2. Khái niệm dịch vụ thông tin - thư viện 

Đã có nhiều tài liệu đề cập đến định nghĩa về dịch vụ TTTV, có thể kể ra 

đây những định nghĩa thƣờng đƣợc trích dẫn nhất trong các tài liệu về chuyên 

ngành TTTV:  

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, dịch vụ TTTV đƣợc tách ra làm 2 loại: 

dịch vụ thƣ viện và dịch vụ thông tin. Trong đó: 

 “Dịch vụ thư viện (library service) là một từ dùng chung để chỉ tất cả những 

hoạt động cũng như chương trình được thư viện cung cấp để đáp ứng nhu cầu về 

thông tin của cộng đồng độc giả”. 

“Dịch vụ thông tin (information service) là dịch vụ trực tiếp do nhân viên 

của ban tham khảo của thư viện cung cấp cho độc giả trong tiến trình truy tìm 

thông tin của họ”. [13] 

Về bản chất dịch vụ thông tin và dịch vụ thƣ viện ở trong môi trƣờng TVĐH 

đều là các dịch vụ do thƣ viện cung cấp để đáp ứng NCT của NSD. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Dịch vụ thông tin bao gồm lý thuyết và 

thực tiễn của việc cung cấp những dịch vụ giúp kết nối những người tìm kiếm thông 

tin với các nguồn tin”. Định nghĩa này nhấn mạnh tới khả năng kết nối của dịch vụ 

giữa NSD với nguồn thông tin của thƣ viện. [13] 

Theo IFLA, “Dịch vụ thư viện giúp mọi thành viên trong cộng đồng dân cư 

có thể tiếp cận cụ thể, trực tiếp tới tư liệu. Dịch vụ thư viện là nhằm đáp ứng mọi 
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nhu cầu của người đọc khi đến với thư viện”. Nhƣ vậy khái niệm dịch vụ TTTV 

đƣợc đƣa ra trên cơ sở của nguyên tắc tiếp cận bình đẳng đối với mọi lứa tuổi, 

chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, giai cấp,... Định nghĩa này nghiêng về nhấn mạnh 

việc đáp ứng và tiếp cận đƣợc với tài liệu/thông tin của NSD khi đến với thƣ viện.  

Theo R. Prytherch, “Dịch vụ thông tin – thư viện là phương tiện do thư viện 

cung cấp dành cho việc sử dụng sách và phổ biến thông tin” [113, tr. 384]. Định nghĩa 

này nhấn mạnh tới các yếu tố hữu hình có trong thƣ viện. Chƣa làm rõ đƣợc mối quan 

hệ giữa NSD và thƣ viện thông qua các hình thức tổ chức của dịch vụ TTTV. 

Theo tác giả Trần Mạnh Tuấn (2008): “Dịch vụ thông tin – thư viện bao gồm 

những hoạt động (mang tính chuyên môn hóa) nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin và 

trao đổi thông tin của người sử dụng dịch vụ các cơ quan  thông tin – thư viện nói 

chung” [33, tr. 24-25]. Định nghĩa này nhấn mạnh vào khả năng đáp ứng NCT của 

các dịch vụ TTTV đƣợc triển khai ở các cơ quan TTTV. 

Theo tác giả Trần Thị Quý (2010): “Dịch vụ  thông tin – thư viện là những hoạt 

động phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu thông tin và trao đổi 

thông tin của người sử dụng dịch vụ với các cơ quan thông tin – thư viện. Nó là kết quả 

của một hay nhiều quá trình thông tin của các cơ quan thông tin – thư viện” [21]. Định 

nghĩa đã đề cập đến tính chất vận hành của các loại dịch vụ TTTV và mục đích hƣớng 

tới của dịch vụ TTTV là nhằm thoả mãn NCT của NSD dịch vụ TTTV. 

 Theo TCVN 10274:2013 đƣa ra định nghĩa:“Dịch vụ thư viện là hình thức phục 

vụ của thư viện để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người sử dụng dịch vụ thư viện. (Chú 

thích: dịch vụ thư viện có thể bao gồm cho mượn tài liệu, chỉ dẫn, cung cấp thông tin 

về tài liệu, triển lãm tài liệu, tư vấn sử dụng nguồn lực thư viện)” [27, tr. 23].  

Theo tác giả Vũ Duy Hiệp (2016): “Dịch vụ  thông tin – thư viện  là quá 

trình lao động mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ, trong quá trình triển khai có 

thể phải sử dụng một số sản phẩm  thông tin – thư viện hay một số dịch vụ thông tin 

– thư viện khác hoặc một số trang thiết bị kĩ thuật, cơ sở thiết bị kỹ thuật nhằm đáp 

ứng nhu cầu tin của người sử dụng dịch vụ” [11, tr. 29] 

Những định nghĩa trên của các tác giả dù đƣợc trình bày theo nhiều cách 

khác nhau nhƣng đều hƣớng tới làm nổi bật tính chất của dịch vụ TTTV đó là:  

1. Xác định các yếu tố chuyên môn nghiệp vụ TTTV trong quá trình vận 

hành dịch vụ;  
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2. Xác định mục đích của dịch vụ là hƣớng tới việc đáp ứng NCT của NSD 

dịch vụ. 

Dẫn theo tác giả Trần Thị Minh Nguyệt (2017) [19, tr.161-168] dịch vụ 

TTTV có những điểm chung và riêng nhƣ sau: 

- Dịch vụ TTTV có tính vô hình, nó không tồn tại dƣới dạng vật chất cụ thể, 

không nhìn thấy, không nắm bắt đƣợc bằng các giác quan. Chất lƣợng của dịch vụ 

đƣợc thể hiện qua cảm nhận của NSD. 

- Dịch vụ TTTV có tính không đồng nhất, nó gắn chặt với đơn vị cung cấp 

dịch vụ, phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng, tâm trạng của ngƣời thực hiện dịch vụ. 

- Dịch vụ TTTV có tính không thể tách rời/chia cắt, toàn bộ quá trình thực 

hiện dịch vụ là một quy trình nối tiếp và đan xen nhau để tạo ra kết quả cuối cùng. 

- Dịch vụ TTTV không lƣu trữ đƣợc, nó chỉ tồn tại khi có sự tƣơng tác giữa 

NSD và thƣ viện cung cấp dịch vụ. Thiếu một trong hai thành phần trên dịch vụ sẽ 

chấm dứt. 

- Dịch vụ TTTV mang tính phi lợi nhuận, mục đích cuối cùng của dịch vụ 

TTTV là đáp ứng NCT của NSD, việc làm này rất có ý nghĩa nhƣng lại khó đo đếm 

bằng những đại lƣợng cụ thể. Vì thế dịch vụ TTTV thƣờng là miễn phí, một số dịch 

vụ có thu phí nhƣng ở mức độ hạn chế và phụ thuộc vào thoả thuận với NSD. Đây 

là một đặc tính khác biệt của dịch vụ TTTV so với các dịch vụ thƣơng mại khác.  

Có thể thấy có rất nhiều các phát biểu khác nhau về dịch vụ TTTV, tuy nhiên 

các định nghĩa đƣợc hiểu một cách tƣơng đối thống nhất, bao gồm 03 khía cạnh là: 

hoạt động của thƣ viện thông qua các phƣơng tiện vật chất và cách thức thực hiện 

để hƣớng tới đáp ứng NCT của NSD. Trong đó:  

+ Dịch vụ TTTV là một hoạt động của TV: Vì là hoạt động của thƣ viện nên 

dịch vụ TTTV phải sử dụng các nguồn lực của thƣ viện để tổ chức và triển khai 

dịch vụ. Chính vì vậy dịch vụ TTTV cũng chịu tác động của các yếu tố về nguồn 

nhân lực thực hiện dịch vụ ; môi trƣờng dịch vụ; sản phẩm sử dụng trong quá trình 

thực hiện dịch vụ,…  

+ Phương tiện và cách thức thực hiện dịch vụ TTTV: dịch vụ TTTV là chiếc 

cầu nối giữa dịch vụ và NSD. Khi các dịch vụ TTTV đƣợc tạo dựng về mặt nội 

dung và hình thức, các nhà quản lý thƣ viện phải tìm cách để đƣa đƣợc các dịch vụ 
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này đến NSD. Dịch vụ TTTV đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? Bằng cách nào? Có thể 

thấy phƣơng tiện và cách thức thực hiện dịch vụ là yếu tố quan trọng góp phần vào 

thành công của các dịch vụ TTTV. Hiện nay có 2 hình thức đƣa dịch vụ TTTV đến 

NSD đó là: dịch vụ điện tử và dịch vụ tại chỗ. Đi kèm với các loại dịch vụ này là 

các yếu tố về địa điểm, không gian, máy tính, đƣờng truyền, cơ sở vật chất,… 

Những yếu tố về phƣơng tiện càng đƣợc đảm bảo thì các dịch vụ TTTV càng dễ 

dàng để triển khai. 

+ Đáp ứng NCT của NSD: đây là mục tiêu quan trọng nhất đối với hoạt động 

TTTV. Mỗi một loại hình dịch vụ TTTV lại hƣớng tới thoả mãn một đối tƣợng 

NSD và nhu cầu thông tin khác nhau. Việc tổ chức và tạo dựng các dịch vụ TTTV 

phù hợp và khoa học sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng phục vụ NSD và mang đến 

sự hài lòng của NSD khi sử dụng dịch vụ TTTV. 

Phân tích và tổng hợp những định nghĩa trên của các nhà nghiên cứu, trong 

nghiên cƣ́u này thống nhất với cách gọi thuật ngữ “dịch vụ thông tin – thư viện” và 

đươc̣ hiểu:“Dịch vụ thông tin – thư viện là những hoạt động mang tính chất chuyên 

môn, nghiệp vụ do các cơ quan thông tin – thư viện cung cấp trên cơ sở tương tác 

giữa thư viện và người sử dụng thông qua các phương tiện vật chất kỹ thuật, nhằm 

đáp ứng nhu cầu tin của người sử dụng”.  

1.1.3. Dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại học  

Cùng với sự phát triển của thời đại thông tin và tri thức, dịch vụ TTTV ngày 

càng phong phú và đa dạng hơn. Có nhiều cách để phân chia các loại hình dịch vụ 

TTTV nhƣ: phân chia theo tính chất, đặc điểm và chức năng; phân chia theo mức độ 

đáp ứng NCT; phân chia theo đối tƣợng đáp ứng NCT;… Trong môi trƣờng TVĐH, 

dịch vụ TTTV chủ yếu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của các nhóm đối 

tƣợng NSD. Qua tìm hiểu có một số loại hình dịch vụ cơ bản sau: 

 Phân loại dịch vụ thông tin – thư viện trong thư viện  

* Nhóm dịch vụ mượn/trả và gia hạn tài liệu  

Đây là loại hình dịch vụ cơ bản gần nhƣ TVĐH nào cũng triển khai nhằm 

cung cấp thông tin/tài liệu tới NSD. Nhóm dịch vụ này bao gồm: dịch vụ đọc tại 

chỗ và dịch vụ cho mƣợn về nhà, dịch vụ gia hạn tài liệu. Phƣơng thức tiến hành có 

thể trên định dạng vật lý của tài liệu hoặc trên định dạng số thông qua các trang 
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thiết bị và mạng kết nối (mạng LAN, WAN, Internet,…). Để thực hiện đƣợc dịch 

vụ này các thƣ viện thƣờng bố trí một địa điểm và không gian cụ thể, có các phƣơng 

tiện thiết bị hỗ trợ: máy tính, bàn ghế, Internet,… cho NSD có nhu cầu mƣợn đọc 

tại chỗ. Đối với hình thức mƣợn về nhà và mƣợn điện tử thƣ viện cần có phần mềm 

hỗ trợ để tạo tài khoản riêng cho mỗi NSD. 

* Nhóm dịch vụ tra cứu, khai thác thông tin /tài liệu 

Loại hình dịch vụ này cung cấp cho NSD những phƣơng tiện, cách thức để 

tìm tin một cách dễ dàng hơn theo các dấu hiệu tìm kiếm tài liệu để đáp ứng yêu cầu 

tin xác định. Đối với hệ thống tra cứu truyền thống, dịch vụ tra cứu và khai thác 

thông tin/tài liệu cung cấp trực tiếp cho NSD dựa vào hệ thống nguồn tài nguyên 

thông tin, các sản phẩm thông tin: Bộ phích, phiếu tra cứu, danh mục, thƣ mục, tóm 

tắt, tổng quan, cơ sở dữ liệu,… có sẵn của thƣ viện hoặc vay mƣợn của thƣ viện 

khác. NSD phải đến trực tiếp thƣ viện để sử dụng dịch vụ. Đối với hệ thống tra cứu 

và khai thác thông tin/tài liệu điện tử, dịch vụ này cung cấp nguồn điện tử dựa vào 

các cơ sở dữ liệu số của thƣ viện, NSD sẽ tiếp cận các phƣơng tiện điện tử hiện đại 

và truy cập tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của thƣ viện để thực hiện tra cứu và 

khai thác các cơ sở dữ liệu và nguồn thông tin lưu giƣ̃ trên CD -ROM; Truy cập các 

nguồn thông tin trƣc̣ tuyến , có thể là các cơ sở dữ liệu thƣ mục trực tuyến ho ặc các 

cơ sở dữ liệu toàn văn (tệp toàn văn daṇg PDF ho ặc các tệp daṇg văn bản). Với 

cách thức này, NSD có thể khai thác dữ liệu của thƣ viện ở bất cứ không gian và 

thời gian nào. Đây là một dịch vụ cơ bản của các cơ quan TVĐH nhằm giúp NSD 

sử dụng và tìm đƣợc các tài liệu phù hợp với nhu cầu của mình.  

* Nhóm dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo người sử dụng dịch vụ 

Đây là các dịch vụ cung cấp những hỗ trợ và tƣ vấn thông tin, giúp NSD 

khai thác và sử dụng thông tin/tài liệu một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho 

công việc của mình. Tiêu biểu cho loại hình dịch vụ này có: dịch vụ hỏi đáp trực 

tiếp; dịch vụ tham khảo; dịch vụ dịch tài liệu; dịch vụ tƣ vấn dựa vào nhu cầu cụ 

thể;… Loại hình dịch vụ này có nhiều biến thể khác nhau, tuỳ theo tính chất và 

mức độ yêu cầu tin của NSD mà TVĐH có thể tổ chức thành những dịch vụ cụ thể 

khác nhau. Ví dụ đối với NSD các nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu phục vụ 

nghiên cứu giảng dạy, TVĐH có thể tổ chức dịch vụ tƣ vấn tài liệu tham khảo, 
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dịch vụ tra cứu tin theo yêu cầu,… đối với các NCT mang tính tập thể và cập nhật 

thông tin mới, TVĐH có thể tổ chức thành các hình thức: hội nghị, hội thảo, triển 

lãm, giới thiệu sách, giao lƣu văn hoá… Hình thức tổ chức loại hình dịch vụ này 

cũng có thể chia thành hỗ trợ, tƣ vấn trực tiếp và hỗ trợ tƣ vấn gián tiếp thông qua 

các thiết bị điện tử và mạng viễn thông. Dịch vụ này cho thấy vai trò và tầm quan 

trọng của TVĐH trong việc định hƣớng NSD ở môi trƣờng giáo dục đại học.  

* Nhóm dịch vụ truyền thông, đa phương tiện 

 Những dịch vụ nằm trong nhóm này hƣớng tới mục đích tiếp thị hình ảnh 

cho thƣ viện, cung cấp cho NSD các thiết bị công nghệ tại thƣ viện để tra cứu 

Internet, tìm tài liệu điện tử, tra cứu các cơ sở dữ liệu của thƣ viện, tra cứu CD-

ROM,… Sử dụng dịch vụ đa phƣơng tiện NSD có thể phải mất phí hoặc đƣợc miễn 

phí, tuỳ vào chính sách của từng thƣ viện. Các dịch vụ nằm trong nhóm này là: dịch 

vụ trƣng bày, giới thiệu sách; Triển lãm sách; Hội chợ sách; dịch vụ sử dụng phòng 

máy truy cập internet; Sử dụng phòng hội thảo trực tuyến; Hội thảo, hội nghi ,̣ triển 

lãm; Trao đổi thông tin trên maṇg; Hoạt động nhóm taị thư viện… 

* Nhóm dịch vụ phổ biến thông tin phục vụ nghiên cứu, đào tạo và học tập  

 Loại hình dịch vụ này đang thu hút đƣợc sự quan tâm của các TVĐH để có thể 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu của các nhóm NSD trong trƣờng đại 

học. Tiêu biểu trong nhóm dịch vụ này có: dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu (Academic 

Liaison Service – ALS) là dịch vụ tổ chức bộ sƣu tập đặc biệt, bộ sƣu tập nghiên cứu, 

khu vực chủ đề riêng và hoạt động khác để hỗ trợ cho cộng đồng nghiên cứu và học 

thuật. Dịch vụ phổ biến thông tin hiện taị (Current Awareness Service – CAS) là dịch 

vụ đƣợc sƣ̉ duṇg để cập nhật nhƣ̃ng tài liệu chuyên môn mới nhất trong liñh vƣc̣ baṇ 

quan tâm. Loại hình dịch vụ này thƣờng đƣợc tổ chức ở những TVĐH đã đƣợc hiện 

đại hoá về cơ sở vật chất, trang thiết bị viễn thông. Đó là cơ sở để thƣ viện có thể tổ 

chức tốt hoạt động dịch vụ phổ biến thông tin hiện tại. Loại hình thứ 2 trong nhóm 

dịch vụ này phải kể đến dịch vụ phổ biến thông tin choṇ loc̣ (Selective Dissemination of 

Information – SDI): Là dịch vụ chuyển tải các thông tin mới từ bất cứ nguồn nào đến 

NSD một cách thƣờng xuyên với các yêu cầu, loại thông tin cụ thể mang tính hữu ích 

cao với NSD. Đây là hình thức phục vụ thông tin tiến bộ, có hiệu quả cao, dùng cho 

đối tƣợng NSD là cá nhân các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo, có khi 
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là một tập thể, nhóm đang nghiên cứu về một vấn đề. dịch vụ này thông báo nhanh tới 

NSD thông tin tín hiệu về các nguồn tin thích hợp mới bổ sung hoặc mới đƣợc liên kết 

của TVĐH. Dịch vụ này giúp NSD tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, giúp TVĐH 

có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh vốn tài liệu cho phù hợp. Tạo đƣợc kênh thông tin 

phản hồi từ phía NSD đối với hoạt động dịch vụ của thƣ viện. 

 Nhƣ vậy có thể thấy các loại hình dịch vụ TTTV ở TVĐH khá phong phú, đa 

dạng. Hầu hết các dịch vụ đều tập trung cho mục tiêu nghiên cứu, giảng dạy và học tập 

tại trƣờng đại học. Tuy nhiên sự triển khai các dịch vụ này không đồng đều trong hệ 

thống TVĐH, những thƣ viện lớn, đƣợc đầu tƣ nhiều, nguồn lực thông tin lớn, nhân lực 

trình độ cao sẽ tổ chức đƣợc nhiều dịch vụ TTTV hơn. Những TVĐH có các yếu tố 

nguồn lực thấp hơn sẽ ít tổ chức đƣợc các dịch vụ chuyên sâu phục vụ nghiên cứu, 

giảng dạy, học tập. Các dịch vụ TTTV cũng chƣa có sự liên kết chặt chẽ để thành một 

chỉnh thể mang tính hệ thống xuyên suốt giữa các TVĐH trong cả nƣớc nên để triển 

khai một hoạt động dịch vụ ở môi trƣờng TVĐH cũng còn gặp nhiều khó khăn. Cần có 

những giải pháp và sự quan tâm để phát triển hơn nữa hiện trạng hoạt động dịch vụ 

TTTV ở TVĐH Việt Nam.  

  Đặc trưng của dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại học  

Các dịch vụ TTTV sẽ phát triển trên nền tảng NCT của NSD cũng nhƣ xu 

thế của thế giới để từ đó hoàn thiện những dịch vụ đã có, phát triển những dịch vụ 

phù hợp và tạo dựng các dịch vụ mới để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ riêng 

biệt của từng tổ chức. Có thể thấy, trong môi trƣờng giáo dục đại học, dịch vụ 

TTTV vẫn mang những nét đặc trƣng cơ bản là hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

thông qua các phƣơng tiện hỗ trợ để đáp ứng NCT của NSD. Tuy nhiên tính chất 

của hoạt động dịch vụ này có những nét đặc thù riêng: 

Thứ nhất, đơn vị tổ chức dịch vụ TTTV là các thư viện hoặc trung tâm TTTV 

trực thuộc trường đại học nên mọi nhiệm vụ, mục tiêu của dịch vụ TTTV ở TVĐH 

luôn gắn liền với sứ mệnh giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà 

trường. Việc chƣơng trình giáo dục đại học đƣợc đổi mới liên tục, phƣơng pháp dạy 

học xoay quanh vấn đề “lấy ngƣời học làm trung tâm”, cơ sở vật chất phục vụ dạy 

và học đƣợc hiện đại hoá giúp thƣ viện định hƣớng đƣợc sự phát triển các loại hình 

dịch vụ theo quan điểm “lấy ngƣời sử dụng dịch vụ làm trung tâm” và kiến tạo các 
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loại hình dịch vụ TTTV phù hợp với môi trƣờng giáo dục đại học. Đặc điểm này 

đòi hỏi các dịch vụ TTTV ở TVĐH cần có tính chuyên sâu, với chất lƣợng cao, tiếp 

cận các chƣơng trình đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trƣờng. 

Thứ hai, phát triển các dịch vụ TTTV nhằm đáp ứng các NCT đặc thù của 

môi trường giáo dục đại học. Đối tƣợng NSD của TVĐH là những NSD có trình độ 

cao, trong đó có thể phân nhóm đối tƣợng thành: Nhóm NSD là sinh viên và học 

viên cao học; Nhóm NSD là giảng viên và nghiên cứu sinh; Nhóm NSD là cán bộ 

quản lý, cán bộ phòng ban. NCT của các nhóm NSD khá đa dạng và phức tạp và 

thƣờng tập trung vào các dịch vụ cung cấp thông tin có hàm lƣợng tri thức cao (dịch 

vụphổ biến thông tin có chọn lọc, dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu, dịch vụ tham khảo, 

dịch vụ đào tạo NSD,…) nên các TVĐH luôn dành sự ƣu tiên cho việc phát triển 

loại hình dịch vụ này.  

Thứ ba, các dịch vụ có khả năng liên kết và chia sẻ đang có xu hướng xây 

dựng và phát triển ở TVĐH . Bởi không một thƣ viện nào có khả năng đáp ứng toàn 

diện các NCT, hơn nữa NCT ở môi trƣờng TVĐH khá đa dạng và phức tạp, đòi hỏi 

hàm lƣợng thông tin, tri thức cao. Trong thời đại của giáo dục mở, học liệu mở, việc 

thiết kế các dịch vụ TTTV để giúp NSD khai thác và tiếp cận tới các nguồn lực 

thông tin này sẽ giúp thƣ viện thu hút đƣợc sự quan tâm của NSD, đáp ứng đƣợc tốt 

hơn những mong đợi của NSD về chất lƣợng dịch vụ, tăng tính cạnh tranh của các 

dịch vụ TTTV với các dịch vụ thông tin khác trên thị trƣờng công nghệ. Các dịch 

vụ TTTV phải không ngừng cải tiến nhằm khai thác và quản lý các nguồn tài 

nguyên thông tin có tại trƣờng và các cơ sở thông tin trong và ngoài nƣớc mà thƣ 

viện có quan hệ, hợp tác. Điều này đóng góp một phần đáng kể vào chất lƣợng hiệu 

quả hoạt động của thƣ viện nói chung và chất lƣợng dịch vụ TTTV nói riêng. 

Thứ tƣ, các dịch vụ TTTV thông minh, hiện đại đang được các TVĐH ưu tiên 

phát triển. Đây cũng là một đặc trƣng nổi bật của các dịch vụ TTTV ở TVĐH. Bởi 

TVĐH là nơi sẽ đón đầu xu thế của giáo dục và công nghệ nên hiện nay trong thời 

đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các đặc điểm nổi bật về dữ liệu lớn, trí 

tuệ nhân tạo và vạn vật kết nối đã tạo nên sự thay đổi trong các dịch vụ TTTV. 

TVĐH đã triển khai nhiều loại hình dịch vụ TTTV trực tuyến để rút ngắn bằng 

khoảng cách số (dịch vụ nộp luận văn luận án online, dịch vụ tƣ vấn qua Web 2.0, 
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dịch vụ diễn đàn điện tử, dịch vụ không gian ảo,…), nhiều dịch vụ thông minh đang 

đƣợc kiến tạo dựa vào nền tảng công nghệ số nhƣ: điện toán đám mây, ứng dụng 

mạng xã hội (Facebook, Youtube, Twitter, Zalo, SMS,..). Việc phát triển các loại 

hình dịch vụ TTTV hiện đại đã giúp cho NSD có thể tiếp cận và khai thác tài 

nguyên thông tin của thƣ viện một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn. 

Có thể thấy, dịch vụ TTTV của các TVĐH nhằm mục tiêu cuối cùng là đáp 

ứng NCT cho NSD. Tuy nhiên thông tin mà dịch vụ TTTV ở TVĐH cung cấp chính 

là nguồn thông tin có hàm lƣợng khoa học cao, phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo của 

các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và sinh viên. Các dịch vụ 

hƣớng đến đều mang tính chất đặc thù, phù hợp với môi trƣờng giáo dục và xu thế 

phát triển của dịch vụ TTTV trên thế giới. 

Từ định nghĩa chung về dịch vụ TTTV và phân tích những tính chất đặc thù 

của hoạt động dịch vụ trong môi trƣờng TVĐH, luận án thống nhất cách hiểu dịch 

vụ TTTV ở TVĐH nhƣ sau: “Dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại học là 

những hoạt động mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ do thư viện đại học cung 

cấp thông qua các phương tiện vật chất kỹ thuật. Các dịch vụ được tổ chức trên cơ 

sở phục vụ các mục tiêu giáo dục, đào tạo của nhà trường và nhằm hướng tới sự 

hài lòng của người sử dụng dịch vụ”.  

1.2. Chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện ở thƣ viện đại học  

1.2.1. Khái niệm chất lượng 

Chất lƣợng là một khái niệm khá quen thuộc, nghiên cứu về chất lƣợng đƣợc 

bắt đầu từ những năm 20 của thế kỉ XX với sự ra đời của khái niệm TQM do Walter 

Shewhart khởi xƣớng. Trong quan điểm của TQM chất lƣợng đƣợc xem một cách 

rộng rãi, không chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh kết quả mà còn bao gồm các quá trình, 

môi trƣờng và con ngƣời. Sau này  chất lƣợng đƣợc phát triển thành phong trào vào 

những thập niên 80 bởi Crosby (1979) với quan điểm: “Chất lượng là sự phù hợp với 

yêu cầu” [58], Deming (1986): “Chất lượng là sự đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng bằng cách tập trung vào việc cải tiến liên tục trong sự thống nhất và đồng 

thuận của tổ chức” [59], và Juran (1989): “Chất lượng là sư ̣phù hơp̣ với mục đích sử 

dụng, là những tính năng sản phẩm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và chất 

lượng bao gồm cả việc khắc phục những thiếu sót”. Tuy nhiên cho đến nay vẫn 
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không có sự thống nhất trong cách hiểu về khái niệm “chất lƣợng”, đây đƣợc xem là 

một khái niệm khó nắm bắt. Thuật ngữ “chất lƣợng” có nhiều cách hiểu khác nhau và 

đƣợc đánh giá tuỳ thuộc vào từng đối tƣợng và lĩnh vực hoạt động.  

Qua tìm hiểu các định nghĩa về “chất lƣợng” ta nhận thấy có 2 dòng quan 

điểm đƣợc các tác giả và các công trình nghiên cứu thừa nhận nhiều nhất chính là: 

Quan điểm 1: Chất lượng là sự phù hợp với đặc điểm kỹ thuật. 

 Với quan điểm này chất lƣợng đƣợc định nghĩa nhƣ là một yêu cầu của sản 

phẩm hoặc dịch vụ có thể đo lƣờng đƣợc và nó có những đặc điểm đáp ứng một hay 

nhiều đặc điểm kỹ thuật đã đƣợc xác định trƣớc của sản phẩm hay dịch vụ đó. 

Tiêu biểu cho dòng quan điểm này phải kể đến định nghĩa của tổ chức ISO 

(1994): “Chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính 

vốn có” . Theo định nghĩa này thì chất lƣợng là một sự pha trộn của bản chất và các 

đặc tính đƣợc xác định từ trƣớc để đầu ra có thể đáp ứng các yêu cầu của khách 

hàng. Cũng tƣơng tự nhƣ vậy, Philip Kotler xác định: “Chất lượng là các đặc tính 

tổng thể và tính chất của một sản phẩm hoặc dịch vụ có ảnh hưởng đến khả năng 

đáp ứng được tuyên bố hoặc tiềm ẩn” [84]. Điều này có nghĩa là chất lƣợng đƣợc 

định nghĩa là toàn bộ hình dạng và đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ có khả 

năng cung cấp để thoả mãn nhu cầu khách hàng.  

Theo quan điểm này, các khái niệm về chất lƣợng trong tất cả các nghiên cứu 

đều mang tính tƣơng đối, phụ thuộc vào quan điểm sử dụng để xác định các đặc 

điểm và thông số kỹ thuật. Nếu đánh giá chất lƣợng theo quan điểm này thì chất 

lƣợng mang một giá trị tĩnh, ít biến động. 

Quan điểm 2: Chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

Với quan điểm này chất lƣợng đƣợc xác định là dịch vụ có khả năng đáp 

ứng những mong đợi của khách hàng (hữu hình hoặc vô hình). Định nghĩa này 

về chất lƣợng tập trung vào việc giải quyết những nhu cầu và mong muốn của 

khách hàng để cân bằng sự mong đợi của khách hàng với những gì khách hàng 

nhận đƣợc trên thực tế. Nếu dịch vụ nhận đƣợc nhƣ mong đợi thì chất lƣợng 

đƣợc coi là đảm bảo. Khi chất lƣợng dịch vụ vƣợt quá mong đợi của khách hàng thì 

đó là chất lƣợng lý tƣởng. Ngƣợc lại, nếu các dịch vụ nhận đƣợc là thấp hơn so với 

dự kiến thì đó là chất lƣợng kém.  
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Quan điểm này đƣợc khởi nguồn và phát triển mạnh mẽ thông qua những 

nghiên cứu của Parasuraman, Zeithaml và Berry (1985) khi các tác giả đã định 

nghĩa: “Chất lượng là một chức năng của sự khác biệt giữa kết quả dự kiến và kết 

quả cảm nhận được và nó được quyết định bởi một số chỉ tiêu” [109, p.41-50]. 

Nhƣ vậy chất lƣợng dịch vụ khi đƣợc coi là chất lƣợng cảm nhận từ phía NSD 

chính là kết quả của việc so sánh chất lƣợng nhận đƣợc ở thực tại với chất lƣợng 

mà NSD mong đợi. Định nghĩa này đã cung cấp một cái nhìn khách quan hơn 

trong việc phân tích bản chất của chất lƣợng. Brophy & Coulling (2001) [52] 

trong nghiên cứu của mình cũng khẳng định: “Chất lượng liên quan tới việc đáp 

ứng những mong muốn và nhu cầu của khách hàng”. Chất lƣợng dịch vụ có thể 

đƣợc hiểu nhƣ là một thực tế và nhận thức về những gì đƣợc mong đợi của NSD 

trên những gì đã đƣợc đƣa ra bởi các nhà cung cấp dịch vụ.  

 Những đặc trƣng của chất lƣợng cho thấy có sự quan hệ mật thiết giữa chất 

lƣợng với NSD. Và khi nhắc tới chất lƣợng ngƣời ta thƣờng nghĩ tới sự xuất sắc, sự 

phù hợp với yêu cầu và mức độ thoả mãn của NSD. Brophy đã nhấn mạnh: “Chất 

lượng có mối liên hệ chặt chẽ với sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ” [52]. 

 Căn cứ vào ý kiến chuyên gia về khái niệm chất lƣợng, có thể kết luận rằng 

chất lƣợng có thể đƣợc định nghĩa là những thuộc tính của một đối tƣợng/thực thể 

mà đáp ứng đƣợc những mong muốn hay nhu cầu của NSD, chất lƣợng ở đây cũng 

chính là sự hài lòng của NSD. Trên thực tế ta thấy, khi xã hội càng phát triển, khái 

niệm về chất lƣợng thƣờng nhấn mạnh tới vấn đề: đáp ứng nhu cầu NSD và đƣợc 

xác định bởi NSD. Theo quan điểm này kết hợp với việc phân tích các định nghĩa 

và các quan điểm từ các bài viết, công trình nghiên cứu về chất lƣợng, có thể thấy 

định nghĩa về chất lƣợng có thể khác nhau nhƣng các đặc trƣng nổi bật của chất 

lƣợng đều đƣợc đề cập đến, đó là: 

1. Chất lƣợng đƣợc xác định bởi sự phù hợp và thỏa mãn nhu cầu của NSD.  

2. Do chất lƣợng đƣợc xác định bởi sự thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn 

luôn biến động nên chất lƣợng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không gian, 

điều kiện sử dụng. 

3. Khi đánh giá chất lƣợng của một đối tƣợng, cần xem xét đến cả những yếu 

tố bên trong và bên ngoài. Ví dụ: đặc tính, chức năng bên trong của đối tƣợng; quy 

chế, chính sách và môi trƣờng bên ngoài đối tƣợng… 
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4. Chất lƣợng có thể chỉ đƣợc đánh giá thông qua sự cảm nhận khi đƣợc trải 

nghiệm quá trình sử dụng đối tƣợng. 

Chính vì vậy, luận án thống nhất với định nghĩa về chất lƣợng nhƣ sau: 

“Chất lượng là tập hợp các đặc trưng về đối tượng mà các đặc trưng này phù hợp 

và làm thoả mãn các yêu cầu của người sử dụng dịch vụ”. Đây cũng là những đặc 

điểm về chất lƣợng mà luận án sẽ tìm hiểu và làm rõ trong quá trình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV về sau.  

1.2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ   

Ban đầu các khái niệm về “chất lƣợng” thƣờng chỉ liên quan đến hàng hoá 

hoặc các sản phẩm. Các định nghĩa đầu tiên về chất lƣợng đều tập trung vào độ tin 

cậy và giá thành của sản phẩm. Nhƣng khi ngƣời tiêu dùng ngày càng nhận thức về 

chất lƣợng, họ đã trở thành trung tâm của phong trào chất lƣợng. Trọng tâm của 

phong trào chất lƣợng cũng chuyển từ ngành công nghiệp sản xuất sang các tổ chức 

dịch vụ và thay đổi tập trung hƣớng tới ngƣời tiêu dùng, nhấn mạnh việc đáp ứng 

các yêu cầu của NSD và đƣợc xác định bởi NSD. Nhƣ vậy, khái niệm về chất lƣợng 

cũng trở nên quan trọng đối với  các tổ chức cung cấp dịch vụ. Từ năm 1970 trở đi 

khái niệm chất lƣợng dịch vụ đã thu hút đƣợc sự chú ý của các nhà quản lý, nhà 

nghiên cứu và các học giả. chất lƣợng dịch vụ đƣợc coi là một vấn đề quan trọng và 

đƣợc cạnh tranh mạnh mẽ trong các tổ chức dịch vụ thƣơng mại. Chất lƣợng dịch 

vụ có thể là một cách để đạt đƣợc thành công trong dịch vụ cạnh tranh. Vì thế, các 

tổ chức dịch vụ đều nỗ lực cố gắng để đạt đƣợc sự hài lòng và lòng trung thành của 

NSD thông qua cải thiện chất lƣợng dịch vụ.   

 Chất lƣợng dịch vụ thƣờng đƣợc thể hiện trong quá trình tƣơng tác giữa 

nhân viên cung cấp dịch vụ và NSD. Vì vậy NSD chỉ có thể cảm nhận và sử dụng 

chúng trong quá trình sử dụng. Cũng theo quan điểm hƣớng về NSD nhƣ trong khái 

niệm chất lƣợng nhƣ đã định nghĩa ở trên, chất lƣợng dịch vụ đồng nghĩa với việc 

đáp ứng mong đợi của NSD và hƣớng tới việc làm thoả mãn nhu cầu của NSD. 

Điều đó có nghĩa  chất lƣợng đƣợc xác định bởi NSD và sẽ đƣợc tiến hành nhƣ 

NSD mong muốn. Nhƣ Phillip Kotler đã nhận định: “Chất lượng phải bắt đầu từ 

nhu cầu của khách hàng và kết thúc vào nhận thức của khách hàng. Nhận thức của 

khách hàng về chất lượng dịch vụ là một đánh giá toàn diện về lợi ích của một dịch 
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vụ” [84]. Quan điểm này đã đƣợc nghiên cứu và phát triển mạnh trong các công 

trình nghiên cứu về chất lƣợng trong lĩnh vực dịch vụ tiếp thị. Năm 1983, Lewis đã 

định nghĩa: “Chất lượng dịch vụ là một biện pháp như thế nào để cung cấp dịch vụ 

giao hàng phù hợp với mong đợi của khách hàng” [90]. Định nghĩa này nhấn mạnh 

vai trò của khách hàng trong quá trình đánh giá chất lƣợng dịch vụ.  

Năm 1984, Grönroos cũng định nghĩa: “Chất lượng dịch vụ là kết quả của 

một quá trình đánh giá, nơi các khách hàng so sánh sự mong đợi của họ với các 

dịch vụ mà họ đã nhận được” [65]. Tác giả cũng xem xét chất lƣợng dịch vụ có thể 

phân loại thành 2 thuộc tính: (1) chất lươṇg k ỹ thuật và (2) chất lƣợng chức năng. 

Chất lƣợng kỹ thuật đƣợc thể hiện chủ yếu nhƣ chất lƣợng và khối lƣợng của các tài 

liệu có sẵn trong thƣ viện. Chất lƣợng chức năng lại đề cập đến cách thức mà các 

dịch vụ TTTV đƣợc chuyển giao. Các dịch vụ đạt chất lƣợng trong nhận thức khi 

hiệu suất của nó đáp ứng hoặc vƣợt quá mức mong đợi của ngƣời tiêu dùng. 

Năm 1990, Zeithaml V.A., Parasuraman, A., Berry, L., trong nghiên cứu của 

mình đã cho rằng: “Chất lượng dịch vụ là sự đánh giá của khách hàng về tính siêu 

đẳng và sự tuyệt vời nói chung của một thực thể. Nó là một dạng của thái độ và các 

hệ quả từ một sự so sánh giữa những gì được mong đợi và nhận thức về những thứ 

ta nhận được” [130]. Theo định nghĩa này, có hai yếu tố chính ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng dịch vụ là: 1. Dịch vụ mong đợi và 2. Dịch vụ nhận thức. Nếu dịch vụ nhận 

đƣợc nhƣ mong đợi thì chất lƣợng dịch vụ là tốt hoặc đạt yêu cầu, nếu các dịch vụ 

nhận đƣợc vƣợt quá sự mong đợi sẽ làm hài lòng NSD và chất lƣợng dịch vụ là rất 

tốt hay lý tƣởng. Ngƣợc lại, nếu các dịch vụ nhận đƣợc là thấp hơn so với dự kiến 

thì coi nhƣ là chất lƣợng kém của dịch vụ.  

Nhƣ vậy, nhìn nhận vào lý thuyết về dịch vụ và các đặc điểm nổi bật của nó, 

luận án đồng quan điểm với các định nghĩa xác định: “Chất lượng dịch vụ là sự 

đánh giá của người sử dụng về những thuộc tính đặc trưng của dịch vụ mà những 

thuộc tính này phù hợp và làm thoả mãn nhu cầu của người sử dụng dịch vụ”. 

1.2.3. Chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại học 

 Đã có nhiều thảo luận về chất lƣợng dịch vụ của các chuyên gia trong lĩnh 

vực dịch vụ TTTV và số lƣợng của các nghiên cứu về vấn đề này ngày càng tăng, 

tuy nhiên trong các tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực dịch vụ TTTV, khái niệm về chất 
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lƣợng dịch vụ TTTV vẫn chƣa đƣợc đồng thuận. Để có thể tìm ra một khái niệm về 

chất lƣợng cho dịch vụ TTTV, các chuyên gia TTTV đã tìm ra những điểm tƣơng 

đồng trong các công trình nghiên cứu về tiếp thị chất lƣợng dịch vụ ở những khu 

vực dịch vụ mang tính chất phi lợi nhuận đem ứng dụng vào môi trƣờng dịch vụ 

TTTV. Do vậy, khái niệm chất lƣợng dịch vụ đã đƣợc nghiên cứu, phát triển trong 

ngành hầu hết đều dựa vào những nghiên cứu về vấn đề này trong lĩnh vực dịch vụ 

phi lợi nhuận và một số quan điểm chất lƣợng trong các dịch vụ thƣơng mại. Cho 

đến nay, một khái niệm thống nhất về chất lƣợng dịch vụ TTTV nói chung và chất 

lƣợng dịch vụ TTTV đại học nói riêng vẫn đang còn nhiều tranh cãi.  

 Theo nghiên cứu của Hernon và Nitecki (2001) [72, p.687-708] chất lƣợng 

dịch vụ TTTV đươc̣ phân chia dƣạ trên bốn quan điểm cơ bản: 

 1. Sư ̣xuất sắc: Đƣợc xác định bởi các tổ chức bên ngoài thƣ viện. 

 2. Tính giá tri :̣ Trong đó kết hơp̣ nhiều thu ộc tính và đươc̣ t ập trung vào lơị 

ích cho các người nhận.   

 3. Sư ̣phù hơp̣ với thông số kỹ thu ật: Cho phép đo chính xác, nhƣng khách 

hàng có thể không biết hoặc quan tâm về chi tiết kỹ thuật nội bộ. 

 4. Đaṭ hoặc vươṭ quá sư ̣mong đơị : Bao gồm tất cả và áp duṇg cho tất cả các 

ngành công nghiệp dic̣h vu.̣ 

 Với quan điểm này, các tác giả đã làm bật đƣợc các quan điểm cơ bản của 

chất lƣợng dịch vụ TTTV. Tuy nhiên nghiên cứu cũng nhấn mạnh tới vấn đề chất 

lƣợng đƣợc xác định bởi NSD. 

 Ở Việt Nam, TCVN 12103:2017 [36], đã xác định: “Chất lượng là toàn bộ 

các tính năng và đặc điểm của một sản phẩm hay dịch vụ phản ánh những khả năng 

của thư viện để đáp ứng nhu cầu tiềm ẩn hay nhu cầu thực tế của người sử dụng 

dịch vụ”. Định nghĩa này đã bao quát tất cả những yếu tố bản chất của chất lƣợng 

dịch vụ (tính năng và đặc điểm) và khẳng định chỉ có những NSD thƣ viện có thể 

xác định “khả năng đáp ứng” của dịch vụ TTTV họ đã sử dụng. Tác giả Ninh Thị 

Kim Thoa (2010) trong nghiên cứu của mình về quản lý chất lƣợng TVĐH ở Việt 

Nam cũng đã chỉ ra: “Trong bối cảnh thư viện Việt Nam hiện nay, chất lượng có thể 

được định nghĩa như là tổng thể những đặc điểm và tính chất của sản phẩm và dịch 

vụ được xây dựng dựa vào khả năng đáp ứng các nhu cầu được xác định” [102]. 
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Để xây dựng đƣợc khái niệm về chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH ta phải 

căn cứ vào những đặc trƣng của dịch vụ TTTV ở TVĐH và đặt nó vào trong các mối 

quan hệ tác động để xác định bản chất của khái niệm. Dựa vào lý thuyết của nghiên 

cứu về chất lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng dịch vụ, nghiên cứu xác định khái niệm chất 

lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH nhƣ sau: “Chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở 

thư viện đại học là những đánh giá của người sử dụng về các thuộc tính của dịch vụ 

mà thư viện đại học cung cấp. Những thuộc tính này phù hợp và đáp ứng nhu cầu tin 

của người sử dụng và phù hợp với mục tiêu giáo dục, đào tạo của nhà trường”. Căn 

cứ vào khái niệm này, chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH đƣợc xem xét trên các khía 

cạnh sau:  

+ Chất lƣợng dịch vụ TTTV sẽ được đánh giá bởi NSD của thư viện: Cần xác 

định rõ đối tƣợng NSD của TVĐH sẽ bao gồm: Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh 

viên, cán bộ, nhân viên trong trƣờng đại học. Chính vì vậy các TVĐH khi muốn 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ của mình phải tiếp cận các đối tƣợng này, xem xét cảm 

nhận của họ về chất lƣợng dịch vụ TTTV đã đƣợc triển khai, từ đó tìm ra những 

điểm mạnh và điểm yếu trong từng dịch vụ TTTV để có biện pháp cải thiện. 

+ Chất lượng dịch vụ TTTV sẽ được phản ánh qua các thuộc tính của dịch vụ 

TVĐH. Việc xác định các thuộc tính chất lƣợng của dịch vụ TTTV ở TVĐH cần 

dựa vào những yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp tới dịch vụ nhƣ: Nhân viên 

thực hiện dịch vụ; Nguồn lực của dịch vụ; Môi trƣờng của dịch vụ; Quá trình thực 

hiện dịch vụ,… Việc bao quát và đi sâu vào chi tiết từng thuộc tính chất lƣợng sẽ 

giúp cho TVĐH xây dựng đƣợc các tiêu chí đánh giá và các thuộc tính đánh giá 

chất lƣợng phù hợp với môi trƣờng dịch vụ TTTV ở các TVĐH. 

+ Các thuộc tính của dịch vụ TTTV cần phù hợp và đáp ứng nhu cầu của 

NSD và đáp ứng mục tiêu giáo dục, đào tạo của nhà trường. Để xác định đƣợc sự 

phù hợp và khả năng đáp ứng NCT của NSD, thƣ viện cần có những khảo sát về 

chất lƣợng để có những điều chỉnh và bổ sung cần thiết để hoàn thiện chất lƣợng 

dịch vụ của những dịch vụ TTTV đang đƣợc triển khai. Đồng thời so sánh chất 

lƣợng dịch vụ với mục tiêu của nhà trƣờng trong từng năm học để thấy đƣợc sự 

phát triển chất lƣợng dịch vụ luôn phù hợp và đáp ứng mục tiêu, kế hoạch phát triển 

của nhà trƣờng. 
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+ Mối quan hệ đặc trưng giữa chất lượng dịch vụ TTTV và chất lượng sản 

phẩm TTTV  

Trong môi trƣờng TVĐH, sản phẩm và dịch vụ TTTV đều là kết quả của quá 

trình lao động chuyên môn, nghiệp vụ của thƣ viện. Đó là kết quả của quá trình thu 

thập, xử lý và phân phối thông tin giúp NSD thoả mãn các NCT của mình. Sản 

phẩm và dịch vụ TTTV có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát 

triển. Sản phẩm TTTV là cơ sở để thƣ viện triển khai các dịch vụ TTTV. Thông 

thƣờng mỗi sản phẩm TTTV khi đƣợc tạo ra đều gắn với một dịch vụ TTTV tƣơng 

ứng. Mục đích của dịch vụ TTTV là giúp cho sản phẩm TTTV đƣợc khai thác và sử 

dụng có hiệu quả hơn, giúp cho sản phẩm TTTV có thể tiếp cận đƣợc tới NSD. Tổ 

chức các dịch vụ TTTV tốt sẽ đƣa các sản phẩm TTTV đến với NSD một cách 

nhanh chóng và tiện lợi. Ngƣợc lại mỗi dịch vụ TTTV đều đi kèm theo một loại 

hình sản phẩm đặc thù để dịch vụ đó có thể triển khai hiệu quả nhất. Thông qua các 

dịch vụ TTTV các thƣ viện sẽ có kênh thông tin phản hồi từ phía NSD, đây là cơ sở 

để đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ TTTV của mình 

để đáp ứng ngày càng tốt hơn NCT của NSD. 

 Chất lƣợng và sự đa dạng của sản phẩm TTTV có ảnh hƣởng nhiều đến 

chất lƣợng và sự đa dạng của các dịch vụ TTTV. Mỗi loại sản phẩm và dịch vụ 

TTTV khi đƣợc thiết kế và tạo lập thƣờng hƣớng tới việc đáp ứng một số loại 

NCT hay một nhóm đối tƣợng NSD nhất định. Nhƣ vậy để có thể đáp ứng đầy 

đủ các NCT khác nhau các TVĐH buộc phải tổ chức nhiều loại hình sản phẩm 

và dịch vụ TTTV khác nhau. Chất lƣợng và sự đa dạng và phong phú về sản 

phẩm và dịch vụ sẽ phát huy đƣợc thế mạnh của từng loại hình và có thêm nhiều 

lựa chọn hơn cho NSD khi đến thƣ viện. Thông thƣờng các TVĐH sẽ tiến hành 

đồng thời việc tạo lập ra sản phẩm và dịch vụ TTTV tƣơng ứng. Đặc điểm này 

phản ánh mối quan hệ có sự liên kết chặt chẽ và tƣơng tác cao, sản phẩm càng có 

chất lƣợng thì dịch vụ càng thu hút đƣợc sự quan tâm của NSD và dịch vụ đƣợc 

triển khai tốt sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm đƣợc khai thác hiệu quả hơn. Chính 

vì vậy các TVĐH luôn có chính sách phát triển sản phẩm và dịch vụ TTTV cân 

đối, đồng bộ để 2 yếu tố này luôn đồng hành, hỗ trợ nhau.   
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 + Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện và sự hài lòng 

của người sử dụng 

Sự hài lòng của NSD là tâm trạng/cảm giác của NSD về dịch vụ TTTV 

khi sự mong đợi của họ đƣợc thỏa mãn hay đƣợc đáp ứng vƣợt mức trong suốt 

vòng đời của hay dịch vụ. NSD đạt đƣợc sự hài lòng sẽ có đƣợc lòng trung thành 

và tiếp tục sử dụng dịch vụ TTTV của TVĐH. Trong môi trƣờng TVĐH sự hài 

lòng của NSD khi sử dụng dịch vụ TTTV chính là phản ứng của họ khi sử dụng 

dịch vụ của thƣ viện cung cấp. Mức độ hài lòng của NSD sẽ phụ thuộc vào chất 

lƣợng dịch vụ đƣợc cung cấp bởi thƣ viện. Khi TVĐH đem đến những dịch vụ 

đảm bảo chất lƣợng và đáp ứng sự NCT của NSD thì họ đã bƣớc đầu làm hài 

lòng NSD. Chính vì vậy muốn nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTTV thì TVĐH 

buộc phải tìm mọi biện pháp để tăng cƣờng sự hài lòng của NSD. Chất lươṇg 

dịch vụ TTTV và sự hài lòng của NSD có quan hệ đồng biến với nhau . 

Trong luận án này xác định chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH chính là 

hƣớng tới sự hài lòng của NSD khi sử dụng dịch vụ TTTV. Khi sự hài lòng của 

NSD càng cao thì chất lƣợng dịch vụ TTTV càng đƣợc đánh giá tốt và ngƣợc lại. Vì 

vậy cần xây dựng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc xây dựng trên cơ sở 

xác định sự hài lòng của NSD các dịch vụ TTTV ở các TVĐH tại Việt Nam. 

1.3. Phƣơng pháp và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – 

thƣ viện  

1.3.1. Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện  

Chất lƣợng là một trong những yếu tố quan trọng xác định sự thành công hay 

không thành công của một tổ chức dịch vụ. Có thể thấy rõ, việc đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ cho thấy sự so sánh trƣớc và sau khi thay đổi, và để thiết lập những tiêu 

chuẩn rõ ràng cho việc phân phối và nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Trong hoạt động 

TTTV, công tác đánh giá chất lƣợng luôn đƣợc các nhà quản lý thƣ viện quan tâm. 

Vậy đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV là gì? Và để đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch 

vụ chúng ta cần quan tâm tới những vấn đề gì? 

Trong lĩnh vực giáo dục, đánh giá là một hoạt động nhằm nhận định, xác nhận 

giá trị thực trạng về: mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lƣợng, hiệu quả công việc, 

trình độ, sự phát triển, những kinh nghiệm đƣợc hình thành ở thời điểm hiện tại đang 
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xét so với mục tiêu hay những chuẩn mực đã đƣợc xác nhận. Trong lĩnh vực kinh tế, 

đánh giá là quá trình mà qua đó ngƣời ta quy cho đối tƣợng một giá trị nào đó. Hiểu 

một cách chung nhất, đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về 

kết quả của công việc, dựa vào sự phân tích những thông tin thu đƣợc, đối chiếu với 

những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải 

tạo thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công việc.  

Theo từ điển Tiếng Việt (1997), thuật ngữ “đánh giá” (eluavation) là đưa ra 

nhận định tổng hợp về các dữ kiện đo lường được qua các kỳ kiểm tra/lượng giá 

trong quá trình và kết thúc bằng cách đối chiếu, so sánh với những tiêu chuẩn đã 

được xác định rõ ràng trước đó trong các mục tiêu [13]. 

Theo TCVN ISO - 8402: “Đánh giá, lượng hoá chất lượng sản phẩm/dịch vụ 

là việc xác điṇh, xem xét một cách hệ thống mức độ mà một sản phẩm hoặc một đối 

tượng có khả năng thoả mãn các nhu cầu quy định” [78]. 

Trong lĩnh vực TTTV, theo ISO 16439:2014: “Đánh giá là quy trình lượng 

hoá hiệu quả, khả năng, tiện ích và mức độ phù hợp của dịch vụ với tổ chức” [36]. 

Theo định nghĩa này đánh giá đƣợc hiểu nhƣ một hoạt động nhằm ƣớc tính đƣợc sự 

phù hợp và hiệu quả của dịch vụ TTTV đang đƣợc triển khai ở thƣ viện.  

Từ lý thuyết về chất lƣợng dịch vụ TTTV đã xác định, ta có thể hiểu đánh giá 

chất lƣợng trong lĩnh vực dịch vụ TTTV theo các khía cạnh sau: 

- Đối tƣợng của hoạt động đánh giá là các dịch vụ TTTV, mà cụ thể hơn là các 

thuộc tính phản ánh chất lƣợng dịch vụ TTTV của các dịch vụ mà TVĐH triển khai. 

- Đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc tiến hành bằng cách sử dụng một 

hay nhiều phƣơng pháp khác nhau để có thể lƣợng hoá, đo lƣờng chất lƣợng của các 

dịch vụ đƣợc cung cấp bởi TVĐH. Có thể sử dụng các phƣơng pháp định tính, 

phƣơng pháp định lƣợng hoặc kết hợp cả hai phƣơng pháp trong quá trình đánh giá. 

- Mục đích của đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV nhằm cải tiến hơn nữa 

chất lƣợng của các dịch vụ đƣợc cung cấp bởi TVĐH, xác định hiệu quả của các 

dịch vụ mà TVĐH tổ chức có phù hợp và đáp ứng nhu cầu của NSD dịch vụ TTTV 

hay không. 

Nhƣ vậy, dựa trên các yếu tố đặc thù của đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, 

luận án xác định: “Đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện là việc sử dụng 
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một hay nhiều phương pháp khác nhau để đo lường chất lượng dịch vụ thông tin – 

thư viện dựa trên các thuộc tính của chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện đại học. 

Kết quả đánh giá là các thông tin, đầu vào quan trọng cho việc cải tiến chất lượng 

dịch vụ thông tin – thư viện, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tin của người sử dụng 

dịch vụ và đạt được mục tiêu chất lượng của cơ sở đào tạo” 

Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ là cách thức các nhà nghiên cứu về 

dịch vụ TTTV dùng để tiến hành xem xét các thuộc tính và quá trình tổ chức dịch vụ 

có đạt đƣợc mục tiêu chất lƣợng của thƣ viện yêu cầu hay không. Các PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV thƣờng đƣợc các nhà quản lý thƣ viện thƣờng xuyên áp dụng để 

thẩm định xem xét chất lƣợng dịch vụ của các dịch vụ TTTV. Với quan điểm chất 

lƣợng dịch vụ TTTV là tập hợp các đặc điểm và tính chất của dịch vụ TTTV, mà các 

đặc trƣng này phù hợp và làm thoả mãn/hài lòng các yêu cầu của NSD dịch vụ TTTV, 

thì đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV là một hoạt động thu thập, xử lý thông tin về sự 

hài lòng của ngƣời sử dụng dịch vụ TTTV nhằm đề xuất những giải pháp để cải tiến 

chất lƣợng dịch vụ, nâng cao hiệu quả của hoạt động dịch vụ TTTV. Để xác định đƣợc 

phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tốt cần xác định đƣợc các thuộc tính 

chất lƣợng của dịch vụ TTTV, xây dựng mô hình đánh giá dựa trên các thuộc tính đó. 

Từ những phân tích trên có thể hiểu PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ 

sau: “Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện là những cách 

thức, biện pháp khác nhau được sử dụng để nhận biết được chất lượng dịch vụ 

thông tin - thư viện dựa trên các thuộc tính đặc trưng của dịch vụ thông tin – thư 

viện đại học. Mục tiêu của phương pháp đánh giá chất lượng nhằm nắm bắt được 

hiện trạng về chất lượng của dịch vụ thông tin – thư viện và đề xuất những giải 

pháp để cải tiến chất lượng”.  

1.3.2. Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện 

Để PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV dễ dàng triển khai trên thực tế cần xây 

dựng mô hình đánh giá cho mỗi PPĐG. Theo cách hiểu đơn giản: Mô hình là một 

đối tƣợng cụ thể đƣợc mô phỏng hoặc mô tả đối tƣợng thực tế trong tự nhiên mang 

tính điển hình bằng cách áp dụng các kiến thức cơ bản và kinh nghiệm. Mô hình có 

thể đƣợc thu nhỏ hoặc phóng to, có thể cầm nắm đƣợc hay đơn giản là một phần 

mềm máy tính, một chƣơng trình toán học, một công thức vật lý để mô tả. Mô hình 

đƣợc tạo ra để tối giản hoá nguyên bản và nhằm đạt đƣợc những mục tiêu nhất định. 
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Theo lý thuyết hệ thống, mô hình là một cấu trúc mô tả hình ảnh đã đƣợc tối giản hoá 

theo đặc điểm hoặc diễn biến của một đối tƣợng, một hiện tƣợng, một khái niệm hoặc 

một hệ thống. Mô hình là một đối tƣợng cụ thể (vật chất hoặc phƣơng trình toán học, 

một hệ thống hoặc một khái niệm (tƣ duy) thay thế một nguyên bản hay mô hình có 

thể là một hình ảnh hoặc một vật thể thu nhỏ hoặc phóng đại, hoặc chỉ làm gọn bằng 

một phƣơng trình toán học, một công thức vật lý, một phần mềm tin học để mô tả 

một hiện trạng thực tế mang tính điển hình. Mô hình cũng có thể đƣợc hiểu là quá 

trình áp dụng các kiến thức cơ bản và kinh nghiệm để mô phỏng hoặc mô tả hoạt 

động của một hệ thống thực để đạt đƣợc những mục tiêu nhất định.  

 Theo tác giả Vũ Duy Hiệp [11], có thể hiểu một cách ngắn gọn: Một mô hình 

là hình ảnh đơn giản của đối tƣợng gốc – đối tƣợng đƣợc phản ánh. Hình ảnh đƣợc 

xây dựng cho đối tƣợng gốc dựa trên một số yếu tố (khía cạnh, thuốc tính) nổi bật 

(theo một cách tiếp cận nào đó) và mối liên kết giữa các yếu tố đó. Các nhà khoa 

học đều cho rằng các mô hình có vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực 

khoa học. Mô hình phản ánh thuộc tính tƣơng đồng với một nhóm thuộc tính đƣợc 

xác định của đối tƣợng gốc. Chính nhóm thuộc tính này của đối tƣợng gốc làm căn 

cứ để xây dựng mô hình. Một mô hình đƣợc con ngƣời tạo ra và sử dụng là để phục 

vụ nghiên cứu/khảo sát mà vì lý do nào đó, không thể trực tiếp thực hiện đƣợc với 

đối tƣợng gốc. 

 Từ những phân tích về thuật ngữ “mô hình” ta có thể hiểu: “Mô hình đánh 

giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện là hình ảnh mô phỏng lại tiến trình đánh 

giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện do phương pháp đánh giá chất lượng 

dịch vụ thông tin – thư viện được sử dụng quy định. Mô hình đánh giá chất lượng 

dịch vụ thông tin – thư viện hướng tới mục tiêu là đánh giá được chất lượng các 

dịch vụ đã triển khai của thư viện đại học”. 

Mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV bao gồm những thành tố 

chính sau:  

- Thông tin đầu vào: bao gồm cơ sở dữ liệu đƣa và mô hình để xử lý (các tiêu 

chí chất lƣợng, các biến thuộc tính và điểm số đánh giá của ngƣời sử dụng)  

- Tiến trình xử lý thông tin: bao gồm quá trình tiếp nhận dữ liệu vào, tính 

toán, phân tích, đánh giá và xuất dữ liệu (bằng cách sử dụng các phƣơng pháp định 

tính và định lƣợng). 
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- Thông tin ra: thể hiện ở dạng đồ thị, biểu bảng, báo cáo đánh giá kết quả, từ 

đó có thể khẳng định đƣợc tính phù hợp của mô hình và đánh giá đƣợc chất lƣợng 

dịch vụ TTTV của cơ quan, tổ chức thƣ viện. 

Việc lựa chọn mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV phải dựa trên những 

phân tích và phƣơng pháp nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Điều này thể hiện mối 

quan hệ chặt chẽ giữa mô hình đánh giá và PPĐG bởi mỗi hệ PPĐG sẽ có những mô 

hình đánh giá đƣợc xây dựng với mục tiêu riêng. Bên cạnh đó còn phải nghiên cứu 

những tác động của môi trƣờng bên trong và bên ngoài ảnh hƣởng tới hoạt động triển 

khai mô hình đánh giá. 

 1.3.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện 

đại học 

Không giống nhƣ sản phẩm/hàng hoá, việc xác định các tiêu chí đánh giá dịch 

vụ TTTV cũng hết sức khó khăn. Thông thƣờng đối với các sản phẩm, đánh giá chất 

lƣợng sẽ dựa vào những đặc tính hữu hình về kỹ thuật, giá cả,… Tuy nhiên đối với 

dịch vụ TTTV, không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm tay vào đƣợc vì vậy NSD khó 

hình dung ra dịch vụ và nhƣ vậy cũng khó có thể mà đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ. 

Để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, thông thƣờng NSD sẽ thông qua một số yếu tố 

hữu hình nhƣ: sản phẩm thông tin, nhân viên thực hiện dịch vụ, không gian dịch vụ, 

trang thiết bị,… mà họ đƣợc cung cấp. Bởi vì đặc điểm vô hình này của dịch vụ TTTV 

nên cách duy nhất để đánh giá chất lƣợng dịch vụ là đánh giá “cảm nhận” của NSD khi 

sử dụng dịch vụ TTTV. Trong những năm gần đây, khi xây dựng các tiêu chí đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ, các nghiên cứu thƣờng sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng 

RATER (Parasuaaman) [108], bao gồm các tiêu chí sau:  

1. Độ tin cậy (Reliability) – nhấn mạnh tới khả năng thực hiện các dịch vụ đã 

hứa một cách tin cậy và chính xác;  

2. Sự đảm bảo (Assurance) – nhấn mạnh tới những kiến thức và thái đô lịch sự 

của nhân viên cùng với khả năng truyền cảm hứng, sự tin tƣởng và sự tự tin cho NSD;  

3. Tính hữu hình (Tangibles) – nhấn mạnh tới sự xuất hiện của cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, nhân sự và tài liệu truyền thông;  

4. Sự đồng cảm (Empathy) – nhấn mạnh tới việc cung cấp chăm sóc, quan 

tâm dành cho khách hàng của nhân viên.  
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5. Khả năng đáp ứng (Responsiveness) – nhấn mạnh tới sự sẵn sàng giúp 

khách hàng và cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng;  

Tuỳ từng lĩnh vực cụ thể, ngƣời ta xác định các tiêu chí để đo lƣờng chất 

lƣợng đặc thù. Về cơ bản, các tiêu chí đánh giá dịch vụ TTTV cũng sẽ bao gồm các 

yếu tố về: Sự đảm bảo; Tính hữu hình; Sự đồng cảm; Khả nămg đáp ứng. Tuy nhiên 

để dễ dàng cho NSD nhận diện đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV thì trong lĩnh vực 

dịch vụ này có thể xem xét việc thể hiện những đặc tính trên thông qua các nhóm yếu 

tố tác động tới dịch vụ TTTV nhƣ sau:  

- Nhóm yếu tố thuộc về con người (cán bộ, nhân viên thƣ viện đặc biệt là những 

ngƣời trực tiếp làm công tác sáng tạo và cung ứng dịch vụ TTTV tới NSD): Bao gồm 

các yếu tố đánh giá về tác phong, thái độ, sự thân thiện, sự đồng cảm, trình độ chuyên 

môn và kiến thức thông tin của nhân viên thƣ viện dành cho NSD. Nhƣ vậy trong 

nhóm yếu tố này cũng chứa đựng các tiêu chí về: Sự đồng cảm; Khả năng đáp ứng; Sự 

đảm bảo. 

- Nhóm yếu tố thuộc về tài nguyên thông tin (sách, báo, cơ sở dữ liệu): Bao 

gồm những đánh giá về sự phong phú, đa dạng, phù hợp, của tài liệu bản in và tài 

liệu điện tử và tính kết nối với các nguồn tài nguyên bên trong và bên ngoài của thƣ 

viện. Trong nhóm yếu tố này thì khả năng đáp ứng đƣợc nhấn mạnh nhất của dịch 

vụ TTTV. 

- Nhóm yếu tố thuộc về môi trường thư viện (địa điểm, không gian của thƣ 

viện): Bao gồm những đánh giá về địa điểm, không gian, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ NSD học tập taị thư viện. Nhóm yếu tố này là đại diện cho tính hữu hình 

– một khía cạnh quan trọng của chất lƣợng dịch vụ TTTV. 

- Nhóm yếu tố thuộc về kiểm soát dịch vụ: Bao gồm các yếu tố đánh giá về 

quá trình triển khai dịch vụ, trong đó nhấn mạnh tính thân thiện, thuận tiện, cập nhật 

của các hoạt động dịch vụ TTTV. Nhóm yếu tố này nói lên sự đảm bảo; Độ tin cậy 

và cả sự đồng cảm trong quá trình cung cấp dịch vụ TTTV từ phía các TVĐH. 

Xét từ góc độ của đơn vị cung ứng dịch vụ TTTV, có các nhóm yếu tố về: con 

ngƣời, tài nguyên thông tin, môi trƣờng và kiểm soát dịch vụ nhƣ trên. Tuy nhiên để 

có thể có đƣợc kết luận chính xác, phải dựa vào cảm nhận, đánh giá của NSD đang sử 

dụng các dịch vụ TTTV. Cảm nhận của NSD có đƣợc trên cơ sở những gì hiện có, 
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những gì đang diễn ra. Vì thế đánh giá theo cảm nhận của NSD là kết quả khách quan 

và chính xác. Thông qua sự cảm nhận về các yếu tố này, các biện pháp đánh giá theo 

cảm nhận của NSD sẽ phải thiết kế các thang đo để lƣợng hoá mức độ hài lòng của 

NSD. Thông thƣờng thang đo Likert với các thang điểm từ 1-5 hoặc 1-10 sẽ đƣợc áp 

dụng vào đo lƣờng sự cảm nhận của NSD, thang đo càng nhiều mức độ thì độ chính 

xác trong đo lƣờng càng cao.  

1.3.4. Các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện  

trên thế giới  

Để tiến hành tốt quá trình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH cần 

có những PPĐG chất lƣợng phù hợp hay nói cách khác là cần xác định đƣợc cách 

thức và biện pháp thực hiện để đạt đƣợc những mục tiêu chất lƣợng đề ra của tổ 

chức dịch vụ. Có nhiều PPĐG đƣợc áp dụng vào môi trƣờng dịch vụ TVĐH ở trên 

thế giới đã đƣợc nghiên cứu và áp dụng: 

 Phương pháp đánh giá theo thống kê các yếu tố đầu vào của thư viện  

- Khái niệm: PPĐG theo thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện hƣớng tới 

việc đánh giá những yếu tố đầu vào để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV.  

- Các thuộc tính đánh giá đặc trưng của PPĐG này chính là: Sự nhận thức 

của các nhà cung cấp dịch vụ (các nhà quản lý thƣ viện hoặc nhân viên thƣ viện); 

Chú trọng mô tả về hiện tƣợng (có bao nhiêu tài liệu đƣợc lƣu thông trong một thời 

gian nhất định? Số lƣợng lƣu thông hàng ngày là bao nhiêu? câu hỏi trả lời tham 

khảo nhiều không? Sách đặt hàng và mục lục theo ngày, tháng hoặc năm?…); 

Ngoài ra cách đánh giá này tập trung vào việc thống kê bộ sƣu tập.  

- Mô hình đánh giá đƣợc sử dụng trong PPĐG này khá đơn giản (xem hình 

1.1), bao gồm 03 quá trình: đầu vào (inputs), xử lý (proceses) và đầu ra (outputs) 

trong đó nhấn mạnh vào yếu tố đầu vào. Trong PPĐG theo thống kê các yếu tố 

đầu vào của thƣ viện, các TVĐH thƣờng sử dụng mô hình hệ thống để triển khai 

đánh giá: 

 
 

Hình 1.1: Mô hình hệ thống 

Đầu vào (Inputs) Xử lý (Proceses) Đầu ra (Outputs) 
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- Cách thức đánh giá: Mô hình hệ thống đã đƣợc sử dụng để đánh giá dịch 

vụ TTTV ở các thƣ viện từ rất sớm, những số liệu thống kê thu thập đƣợc coi là kết 

quả cuối cùng. Thông thƣờng áp dụng phƣơng pháp thống kê bằng cách sử dụng mô 

hình hệ thống, các thƣ viện thƣờng nhấn mạnh tới các vấn đề chính sau: 1. Nguồn 

lực thông tin của một thƣ viện; 2. Đánh giá nguồn đi ện tƣ̉ ; 3. Đánh giá nhân viên 

phục vụ [17, tr. 25-31].  

Tiếp cận đánh giá thƣ viện theo cách này nổi bật có công trình “Tiêu chí định 

lượng sự phù hợp của bộ sưu tập tài liệu tại các thư viện đại học” của Clap, V. và 

Jordan, R. T. (1965). Các nhà nghiên cứu đã phát triển một công thức để thiết lập 

khối lƣợng tối ƣu của một bộ sƣu tập tài liệu cho các thƣ viện học thuật, đồng thời 

cũng khẳng định rằng giá trị và độ lớn của các bộ sƣu tập/các nguồn tin đã ảnh 

hƣởng tới việc sử dụng các dịch vụ thƣ viện. Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ dừng lại 

trên lý thuyết, không triển khai thực nghiệm. Tiếp nối quan điểm này Orr, R. (1973) 

đã xây dựng phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV dựa vào các số liệu 

thống kê đầu vào. Có thể nói Orr, R. là ngƣời đi tiên phong trong việc xây dựng một 

quan điểm đánh giá thƣ viện theo các yếu tố đầu vào trên cơ sở thực nghiệm và 

cũng đã thu đƣợc những kết quả khả quan nhất định [105]. Nghiên cứu của ông đã 

đặt nền móng cho các nghiên cứu về sau của Lancaster (1977, 1991) trong 2 phiên 

bản của công trình nghiên cứu “Đánh giá và giá trị của các dịch vụ thư viện” [87], 

với sự cộng tác của Mary Jane Jancich năm 1977 và Sharon Baker năm 1991,… 

- Kết quả đầu ra của PPĐG theo yếu tố đầu vào: cung cấp cho thƣ viện 

những số liệu cụ thể về các hoạt động dịch vụ của thƣ viện nhƣ: lƣợt lƣu thông; số 

lƣợng NSD dịch vụ; kinh phí tổ chức hoạt động dịch vụ,… 

 Phương pháp đánh giá theo quy trình và kết quả 

- Khái niệm: PPĐG theo quy trình và kết quả là việc xem xét tính liên tục và 

sự tƣơng tác cả đầu vào cũng như đầu ra của các quá trình. PPĐG quy trình nhìn vào 

đo lƣờng hiệu suất và đánh giá nhƣ một khía cạnh của hiệu quả, đặc biệt là liên quan 

đến cách đầu vào đƣợc chuyển đổi thành đầu ra.  

- Các thuộc tính đánh giá của phương pháp: Theo PPĐG này, các thuộc tính 

đánh giá thƣờng là các khía cạnh nhỏ của từng quy trình cụ thể nhƣ: Quy trình thông 

tin đầu vào; Quy trình xử lý thông tin; Quy trình đầu ra; Quy trình tiếp nhận kết quả. 

PPĐG theo quy trình và kết quả nhấn mạnh vào đánh giá các quá trình, quá trình này 
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bao gồm nhƣ̃ng tình huống phuc̣  vụ phức tạp giữa nhân viên thƣ vi ện và NSD. Áp 

dụng phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV theo quy trình đòi hỏi TVĐH 

phải xác định đƣợc: 

+ Dịch vụ TTTV có những quá trình nào, phân chia các quá trình đó thành 

quá trình chính và quá trình phụ trợ. 

+ Đối với mỗi quá trình cần xác định đầu vào và đầu ra và các hoạt động bên 

trong của nó. 

 + Đƣa ra các tiêu chí để đánh giá các quá trình 

+ Quản lý các hoạt động dựa trên cơ sở các quá trình nêu trên. 

- Mô hình đánh giá: Quá trình phuc̣ vu ̣bắt đầu khi NSD hỏi một số thông tin 

hoặc yêu cầu hỗ trơ.̣ NCT có thể đươc̣ nhận daṇg thông qua phỏng vấn tham khảo, và 

sau đó nhân viên thƣ viện thƣc̣ hiện một hoặc một số các hoaṭ động: hƣớng dẫn, giải 

thích, tìm kiếm thông tin thư muc̣, và kiểm tra các nguồn thông tin và các công cu ̣tìm 

tin. Cuối cùng, nếu moị việc diêñ ra tốt, NSD sẽ tiếp nhận thông tin hoặc sƣ ̣trơ ̣giúp.  

 

Hình 1.2: Mô hình kết quả (Nguồn: F. Lancaster) 

- Cách thức đánh giá: PPĐG theo quy trình và kết quả giúp chuyển đổi sự 

tập trung từ việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, văn bản thành việc nắm bắt 

tƣ tƣởng của sự cải tiến. Đầu vào là yếu tố bắt đầu một quá trình nhƣ con ngƣời, tài 

nguyên vật liệu, có thể có cùng lúc nhiều đầu vào và thƣờng xuyên hoạt động tồn 

tại. Đầu ra là kết quả đƣợc chuyển giao từ quy trình nhắm đến sự mong đợi của 

khách hàng, có thể là bên ngoài hay nội bộ và thông thƣờng đầu ra là một sản phẩm, 

một dịch vụ hay một đầu vào cho một quy trình khác. Đánh giá quy trình thƣờng sử 

dụng các kỹ thuật: đánh giá kín , khảo sát NSD, phân tích thống kê phuc̣ vu ̣và các 

phƣơng pháp khác. 

- Các công trình đánh giá tiêu biểu: 

Tiêu biểu cho cách đánh giá này là việc sử dụng bộ công cụ TQM (Total 

Quality Management) để đánh giá chất lƣợng toàn diện. TQM đƣợc áp dụng trong 

lĩnh vực thƣ viện bắt đầu vào cuối những năm 1980. Những nguyên tắc cơ bản của 

TQM là: Định hƣớng khách hàng, huấn luyện nhân viên về quản lý chất lƣợng, khả 

Đầu vào  Xử lý  Đầu ra  
 

Kết quả  
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năng lãnh đạo của ngƣời quản lý, xây dựng kế hoạch chiến lƣợc, quản lý quy trình 

hoạt động, và đánh giá chất lƣợng hoạt động. Đã có nhiều công trình áp dụng TQM 

vào môi trƣờng thƣ viện nhƣ: Brockman, J.R. (1992); Pritchard, S.M (1996);… Các 

nghiên cứu này thƣờng gợi ý cách sử dụng một số nguyên tắc TQM để tăng cƣờng 

các dịch vụ TTTV nhƣ: Tiến hành khảo sát ngƣời dùng về dịch vụ TTTV, tạo nhóm 

tƣ vấn phòng ban liên thƣ viện; Xây dựng chƣơng trình tiếp cận hoạt động cộng 

đồng; Theo dõi khiếu nại của NSD… Tuy nhiên TQM thƣờng đƣợc dùng để quản 

lý chất lƣợng thƣ viện nhiều hơn là để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. Đây là 

phƣơng pháp đánh giá kín bởi vì ngay cả khi đánh giá thì nhân viên thƣ viện không 

biết rằng các thƣc̣ nghiệm đang đươc̣ tiến hành.  

  Phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn  

- Khái niệm: PPĐG theo tiêu chuẩn đƣợc tiến hành bằng cách tạo ra các 

thông số kỹ thuật phản ánh những đặc tính cần có của các loại hình dịch vụ TTTV.  

- Cách thức đánh giá: PPĐG theo tiêu chuẩn thƣờng sử dụng công cụ đo 

lƣờng, hoặc bộ thƣớc đo - một phƣơng tiện trung gian để miêu tả những đặc tính 

cần có của một dịch vụ TTTV nhất định. Chất lƣợng dịch vụ sẽ đƣợc đo bằng sự 

phù hợp của nó với các thông số hay tiêu chuẩn đƣợc quy định trƣớc đó.  

 - Các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng dịch vụ thƣờng đƣợc xây dựng bởi các 

cơ quan quản lý có thẩm quyền trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các 

chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực TTTV. Tiêu biểu cho 

phƣơng pháp đánh giá này cần phải kể đến: “Bộ công cụ tiêu chuẩn ISO”. Bắt đầu 

đƣợc áp dụng ở Việt Nam từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO đã đƣợc áp dụng để đánh 

giá chất lƣợng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có hoạt động dịch vụ TTTV. 

Một số tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng các dịch vụ TTTV đã đƣợc xây dựng và 

triển khai áp dụng trong thực tế, chẳng hạn nhƣ: ISO 23950:1998 (Thông tin và tƣ 

liệu – Tra cứu thông tin (Z39.50) – Xác định các dịch vụ ứng dụng và giao thức); 

ISO 17933:2000 (Thông tin và tƣ liệu – Đăng kí dịch vụ cho các thƣ viện và các tổ 

chức có liên quan); ISO 11.620 (Thông tin và tài liệu thƣ viện - các chỉ số hiệu 

suất); ISO 2789 (Thông tin và tài liệu, số liệu thống kê quốc tế thƣ viện); ISO 

20.983 (chỉ số thông tin và tài liệu hiệu suất cho dịch vụ thƣ viện điện tử); Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 10274:2013, hoạt động thƣ viện – thuật ngữ và định nghĩa 
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chung; TCVN 12103:2017 (ISO 16439:2014) Thông tin và tƣ liệu – Phƣơng pháp 

và thủ tục đánh giá tác động thƣ viện,… [35][36]. Ngoài ra còn có các “Hướng dẫn 

quốc tế” về đo lƣờng hiệu suất trong thƣ viện đƣợc công bố bởi Tổ chức Liên đoàn 

quốc tế và Hiệp hội thƣ viện thế giới cũng là một công cụ áp dụng cho các thƣ viện 

trƣờng đại học. Để đƣa các tiêu chuẩn này vào môi trƣờng thƣ viện, các đơn vị quản 

lý thƣ viện thƣờng ban hành những văn bản hƣớng dẫn thƣ viện. Các tiêu chuẩn của 

Hiệp hội các thƣ viện nghiên cứu (ARL – Acssociation Reasearch Library); Hiệp 

hội thƣ viện Mỹ (Acssociation Library American - ALA),…  

  Phương pháp đánh theo sự hài lòng của người sử dụng 

 - Khái niệm: Phƣơng pháp đánh giá theo sự hài lòng của NSD dịch vụ là 

phƣơng xem xét sự hài lòng của khách hàng trên cơ sở lý thuyết “Kỳ vọng – Xác 

nhận”. Lý thuyết đƣợc phát triển bởi Oliver (1980) [92] và đƣợc dùng để nghiên 

cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lƣợng của các dịch vụ hay sản phẩm 

của một tổ chức. Lý thuyết đó bao gồm hai quá trình nhỏ có tác động độc lập đến sự 

hài lòng của khách hàng: kỳ vọng về dịch vụ trƣớc khi mua và cảm nhận về dịch vụ 

sau khi đã trải nghiệm. 

- Thuộc tính đánh giá: PPĐG chất lƣợng dịch vụ theo sự hài lòng của NSD 

dịch vụ thƣờng căn cứ vào những yếu tố tác động tới chất lƣợng trong hoạt động 

dịch vụ TTTV để xây dựng các thuộc tính đánh giá. Thông thƣờng đánh giá theo 

phƣơng pháp này thƣờng bao gồm các thuộc tính nhƣ sau: 

+ Thuộc tính đánh giá về tài nguyên thông tin: Bao gồm những yếu tố liên 

quan tới số lƣợng, chất lƣợng và giá trị của nguồn tài nguyên thông tin trong hoạt 

động dịch vụ TTTV. 

+ Thuộc tính đánh giá về nhân viên thƣ viện: Bao gồm những yếu tố liên 

quan tới đội ngũ tiến hành dịch vụ của thƣ viện (tác phong, thái độ,…) 

+ Thuộc tính đánh giá về kiểm soát dịch vụ: Bao gồm các yếu tố liên quan 

đến điều khiển và vận hành dịch vụ tại thƣ viện. 

+Thuộc tính đánh giá về môi trƣờng thƣ viện: Bao gồm các yếu tố liên quan 

đến không gian, địa điểm và vị trí của thƣ viện. 

- Cách thức đánh giá: Theo lý thuyết có thể hiểu sự hài lòng của khách hàng là 

quá trình nhƣ sau: Trƣớc hết, khách hàng hình thành trong suy nghĩ của mình những kỳ 
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vọng về những yếu tố cấu thành nên chất lƣợng dịch vụ mà nhà cung cấp có thể mang 

lại cho họ trƣớc khi các khách hàng quyết định mua. Sau đó, việc mua dịch vụ và sử 

dụng dịch vụ đóng góp vào niềm tin khách hàng về hiệu năng thực sự của dịch vụ mà 

họ đang sử dụng. Sự thỏa mãn của khách hàng chính là kết quả của sự so sánh hiệu quả 

mà dịch vụ này mang lại giữa những gì mà họ kỳ vọng trƣớc khi mua dịch vụ và những 

gì mà họ đã nhận đƣợc sau khi đã sử dụng dịch vụ. Sự hài lòng khách hàng là tâm 

trạng/cảm giác của khách hàng về một sản phẩm hay dịch vụ khi sự mong đợi của họ 

đƣợc thỏa mãn hay đƣợc đáp ứng vƣợt mức trong suốt vòng đời của dịch vụ. Khách 

hàng đạt đƣợc sự thỏa mãn sẽ có đƣợc lòng trung thành và tiếp tục sử dụng dịch vụ của 

nhà cung cấp. Nhƣ vậy sự hài lòng của NSD dịch vụ TTTV chính là phản ứng của họ 

khi sử dụng dịch vụ của thƣ viện cung cấp. Mức độ hài lòng của NSD sẽ phụ thuộc vào 

chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung cấp bởi thƣ viện.  

- Mô hình đánh giá của phương pháp: Một số mô hình nổi bật đƣợc áp dụng 

trong đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV theo phƣơng pháp đánh giá sự hài lòng của 

NSD phải kể tới: mô hình ServQual (Parasuaman, 1985); mô hình ServPerf (Conin và 

Taylor, 1992) và mô hình LibQual (ARL và đại học T&M, 1998). Qua phân tích tài 

liệu và thực tế có thể thấy nổi bật 03 mô hình đánh giá thƣờng đƣợc sử dụng khi đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH nhƣ sau: 

 Mô hình ServQual   

- Đặc điểm mô hình: Mô hình ServQual ra đời vào năm 1985, đó là kết quả 

nghiên cứu của A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml và Leonard L. Berry về đo 

lƣờng và quản lý chất lƣợng dịch vụ trên một phạm vi rộng các loại dịch vụ. Các tác 

giả của mô hình này đã định nghĩa: “Chất lượng dịch vụ chính là sự khác biệt giữa 

chất lượng kỳ vọng và chất lượng cảm nhận” [109, p.41-50]. Lấy ý tƣởng lý thuyết 

trong mô hình của Grönroo s (1984), Parasuraman và các cộng sự (1985) đã xây 

dƣṇg công cu ̣ServQual , dùng để đo lường chất lươṇg dic̣h vu ̣  cảm nhận, bộ mô 

hình ServQual chƣ́a 22 cặp của các k hoản mục đo theo thang điểm Likert để đo 

lƣờng riêng biệt nhƣ̃ng kỳ voṇg và cảm nh ận thƣc̣ tế của khách hàng về ch ất lƣợng 

dịch vụ. Trong đó , phần thƣ́ nhất xác điṇh “kỳ voṇg” của khách hàng đối với dic̣h 

vụ nói chung; phần thƣ́ hai nhằm xác điṇh “cảm nh ận” của khách hàng đối với vi ệc 

thƣc̣ hi ện dic̣h vu ̣ . Kết quả nghiên cƣ́u nhằm nh ận ra các khoảng cách giƣ̃a cảm 
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nhận khách hàng về chất lươṇg dic̣h vu ̣do doanh nghi ệp thƣc̣ hiện và kỳ voṇg của 

khách hàng đối với chất lươṇg dic̣h vu ̣đó . Cụ thể: Chất lươṇg dic̣h vu ̣ = Mƣ́c độ 

cảm nhận – Giá tri ̣ kỳ voṇg.  

Năm 1985, mô hình ServQual [84] ban đầu xác định mƣời tiêu chí để đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ. Với 10 tiêu chí này, Parasuraman đã xây dựng đƣợc một mô hình 

chất lƣợng dịch vụ tƣơng đối hiệu quả nhờ vào sự so sánh về dịch vụ kỳ vọng và dịch 

vụ cảm nhận từ phía NSD. Nhờ đó mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ ServQual đã 

đƣợc ứng dụng, triển khai trong nhiều lĩnh vực dịch vụ công khác nhau. 

Năm 1988, trong một nghiên cứu sau đó, Parasuraman và các cộng sự kết 

hợp các thành phần này vào năm tiêu chí là:  

1. Phương tiện hữu hình (Tangibles) – nhấn mạnh tới sự xuất hiện của cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân sự và tài liệu truyền thông;  

2. Độ tin cậy (Reliability) – nhấn mạnh tới khả năng thực hiện các dịch vụ đã 

hứa một cách tin cậy và chính xác;  

3. Khả năng đáp ứng (Responsiveness) – nhấn mạnh tới sự sẵn sàng giúp 

khách hàng và cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng;  

4. Sự đảm bảo (Assurance) – nhấn mạnh tới những kiến thức và thái đô lịch sự 

của nhân viên cùng với khả năng truyền cảm hứng, sự tin tƣởng và sự tự tin cho NSD;  

5. Sự đồng cảm (Empathy) – nhấn mạnh tới việc cung cấp chăm sóc, quan 

tâm dành cho khách hàng của nhân viên.  

Với 5 tiêu chí này, nhóm tác giả đã rút gọn đƣợc các tiêu chí đánh giá chất 

lƣợng, tránh đƣợc những câu hỏi trùng lặp, chồng chéo nhau khi khảo sát ý kiến của 

NSD. Nhƣ vậy, theo mô hình ServQual:  

 

Hình 1.3: Mô hình ServQual  (Nguồn: Parasuraman và các cộng sự, 1988) 

Năm 1990, Parasuraman, Zeithaml và các cộng sự đã phát triển mô hình 

khoảng cách chất lƣợng dịch vụ, theo đó nhận thức của ngƣời tiêu dùng về chất 

lƣợng dịch vụ dựa vào năm khoảng cách: 

Độ tin cậy 

Khả năng đáp ứng 

Năng lực phục vụ 

Sự cảm thông 

Phƣơng tiện hữu hình 

 

Dịch vụ 

kỳ vọng  
Chất lƣợng 

dịch vụ 
Dịch vụ 

 nhận đƣợc 
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1. Khoảng cách 1: Khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và những gì 

nhà quản lý nhận thấy. 

2. Khoảng cách 2: Khoảng cách giữa chất lƣợng theo đuổi và các đặc điểm 

kỹ thuật của chất lƣợng dịch vụ.  

3. Khoảng cách 3: Khoảng cách giữa các thông số chất lƣợng dịch vụ và chất 

lƣợng dịch vụ thực tế.  

4. Khoảng cách 4: Khoảng cách giữa việc cung cấp dịch vụ và thông tin liên 

lạc bên ngoài cho khách hàng về việc cung cấp dịch vụ.  

5. Khoảng cách 5: Khoảng cách giữa chất lƣợng dịch vụ mong đợi và nhận thức. 

 

Hình 1.4: Mô hình khoảng cách chất lƣợng dịch vụ theo ServQual  

(Nguồn: Parasuman và các cộng sự, 1988) 

Năm 2003, ServQual đƣợc bổ sung thêm các yếu tố đánh giá về mặt kỹ thuật 

và đến năm 2005, phiên bản E-S-Qual đƣợc đƣa ra để để có thể ứng dụng đánh giá 

phù hợp hơn với môi trƣờng dịch vụ điện tử. Mô hình mới này đƣợc xây dựng 

thông qua một quá trình ba giai đoạn liên quan đến các nhóm thăm dò tập trung và 

hai giai đoạn thu thập dữ liệu thực nghiệm và phân tích.  



57 
 

 Mô hình Servperf  (Cronin và Taylor, 1992) 

- Đặc điểm mô hình: Mô hình ServPerf đƣợc Cronin & Taylor (1992) xác 

định chất lƣợng dịch vụ bằng cách “chỉ đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ cảm nhận thực 

tế” [36]. Các tác giả cho rằng chất lƣợng dịch vụ đƣợc phản ánh tốt nhất qua chất 

lƣợng cảm nhận mà không cần có chất lƣợng kỳ vọng cũng nhƣ đánh giá trọng số 

của 5 thành phần. Chính vì vậy thay vì đo cả chất lƣợng cảm nhận lẫn kỳ vọng nhƣ 

ServQual thì ServPerf chỉ đo chất lƣợng cảm nhận.  

Nhƣ vậy, theo mô hình ServPerf thì: Chất lƣợng dịch vụ = Mức độ cảm 

nhận dịch vụ 

Và đây là mô hình biến thể của ServQual nên các biến quan sát và các thuộc 

tính của mô hình ServPerf cũng bao gồm:  

1. Phương tiện hữu hình (Tangibles) – nhấn mạnh tới sự xuất hiện của cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân sự và tài liệu truyền thông;  

2. Độ tin cậy (Reliability) – nhấn mạnh tới khả năng thực hiện các dịch vụ đã 

hứa một cách tin cậy và chính xác;  

3. Khả năng đáp ứng (Responsiveness) – nhấn mạnh tới sự sẵn sàng giúp 

khách hàng và cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng;  

4. Sự đảm bảo (Assurance) – nhấn mạnh tới những kiến thức và thái đô lịch 

sự của nhân viên cùng với khả năng truyền cảm hứng, sự tin tƣởng và sự tự tin 

cho NSD;  

5. Sự đồng cảm (Empathy) – nhấn mạnh tới việc cung cấp chăm sóc, quan 

tâm dành cho khách hàng của nhân viên. 

 

Hình 1.5: Mô hình mô hình ServPerf  (Nguồn: Crolin&Taylor, 1992) 

Sự tin cậy 

Khả năng đáp ứng 

Phƣơng tiện hữu hình 

Sự đồng cảm 

Năng lực phục vụ Chất lƣợng dịch vụ  
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 Mô hình LibQual  (ARL và  Đại học Texas A&M, 1998) 

- Đặc điểm mô hình: LibQual là một công cụ đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ dựa 

vào các khía cạnh chất lƣợng dịch vụ của mô hình ServQual để áp dụng trong môi 

trƣờng dịch vụ TTTV. LibQual đƣợc phát triển với sự hợp tác giữa tổ chức Hiệp hội 

các thƣ viện nghiên cứu (Association of Research Libraries - ARL) và Đại học Texas 

A&M. Lấy nền tảng lý thuyết của mô hình ServQual, mục đích của cuộc khảo sát và 

phát triển công cụ LibQual là cung cấp một mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ dành 

riêng cho môi trƣờng dịch vụ TTTV. Vì vậy LibQual đã đƣợc xây dựng nhƣ một công 

cụ khách quan để đánh giá chất lƣợng dịch vụ thƣ viện dựa vào nhận thức của sinh 

viên, giảng viên và nhân viên. Tổ chức các đơn vị xây dựng mô hình LibQual có cùng 

quan điểm về chất lƣợng dịch vụ giống các nhà sáng tạo và phát triển Mô hình 

ServQual, trong đó xác định: “Chất lượng dịch vụ là sự khác biệt giữa nhận thức và 

mong đợi của khách hàng”. Trên quan điểm sử dụng lý thuyết cảm nhận, mô hình 

LibQual, là một công cụ xác định chất lƣợng dịch vụ từ quan điểm của khách hàng. 

Các thƣ viện sử dụng mô hình này để Trưng cầu, theo dõi, hiểu, và hành động theo ý 

kiến của người sử dụng về chất lƣợng dịch vụ” (ARL, 2010). Phát triển theo cùng một 

khuôn khổ nhƣ mô hình ServQual, các mô hình LibQual+
TM

 cố gắng để xác định và 

phân tích khoảng cách giữa kỳ vọng và nhận thức của khách hàng. Vì vậy, trong các 

phiên bản sửa đổi cuối cùng của bảng câu hỏi LibQual+
TM

 chất lƣợng dịch vụ TTTV 

đƣợc phản ánh qua 22 câu hỏi trên ba chiều: (1) Ảnh hƣởng của dịch vụ, (2) Kiểm soát 

thông tin và (3) Địa điểm thƣ viện. Trong đó:  

(1). Ảnh hưởng của dịch vụ (Affect Service): gồm 09 câu hỏi liên quan đến 

các yếu tố trong việc cung cấp dịch vụ cho NSD: 

(2). Kiểm soát thông tin (Information Control): gồm 08 câu hỏi về tính đầy 

đủ của tài liệu in và bộ sƣu tập điện tử, công cụ truy cập dễ dàng sử dụng, thiết bị 

hiện đại, trang web của thƣ viện và tự lực trong việc tiếp cận thông tin. 

(3). Địa điểm thư viện (Library as a Place): gồm 05 câu hỏi tập trung vào 

nhận thức của NSD, không gian yên tĩnh, thoải mái, hấp dẫn và không gian nghiên 

cứu truyền cảm hứng nghiên cứu và học tập.  
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Ngƣời dùng đánh giá tất cả các mặt hàng LibQual trên ba cột cạnh nhau ở 

các cấp độ bắt đầu từ 1 (thấp) đến 9 (cao) cho các tiêu chí đánh giá về “dịch vụ 

mong muốn”, và các “dịch vụ tối thiểu” và “dịch vụ nhận thức”. Trong đó:  

 - Mức độ tối thiểu: Là các số đại diện cho mức tối thiểu của dịch vụ mà NSD 

thấy chấp nhận đƣợc; 

- Mức độ mong muốn: Là các số đại diện cho mức độ dịch vụ mà cá nhân 

NSD muốn; 

- Mức độ nhận thức: Là các số đại diện cho mức độ dịch vụ mà NSD tin rằng 

thƣ viện hiện đang cung cấp; 

 

Hình 1.6: Mô hình LibQual (Nguồn: ARL&Texas A&M University, 1998) 

LibQual đƣợc phát triển để đánh giá chất lƣợng dịch vụ trong môi trƣờng 

TVĐH đã đƣợc trình bày trong một loạt các nghiên cứu: Cook và Heath (2001); 

Cook, Heath, Thompson (2001, 2002, 2003) [54], [55]; Heath, Kyrillidou và 

Thompson (2006) [67]; Heath, Kyrillidou, Askew (2004); Kyrillidou và Cook 

(2008); [85]… Năm 2008, Miller, Kathleen F. đã tiến hành nghiên cứu trên 159 

trƣờng cao đẳng và đại học có thƣ viện đang sử dụng bộ công cụ  LibQual + TM để 

phục vụ cho quá trình phân tích trong luận án của mình [97]. Kết quả nghiên cứu đã 

khẳng định biện pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông qua các điểm chênh lệch 

giữa kỳ vọng và thực tế có thể sử dụng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV.  

Phạm vi nội dung 

Sự tiện lợi 

Điều hƣớng dễ dàng 

Tính kịp thời 

Trang thiết bị 

Sự tín nhiệm 

Các yếu tố ảnh 

hƣởng tới dịch vụ 
Địa điểm thƣ viện Kiểm soát thông tin 

Chất lƣợng dịch vụ thông tin –  

thƣ viện 

Không gian tiện dụng  

Nguồn cảm hứng  

Vị trí thuận tiện  

Sự đồng cảm 

Khả năng đáp ứng 

Sự bảo đảm 

Sự tin cậy 
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Các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV cho thấy sự đa dạng trong hƣớng tiếp 

cận đánh giá của các nhà nghiên cứu và nhà quản lý thƣ viện. Mỗi PPĐG có những 

ƣu nhƣợc điểm nhất định, sử dụng một hay nhiều PPĐG để đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV là sự lựa chọn của mỗi thƣ viện trên cơ sở những yếu tố tác động và 

điều kiện chủ quan và khách quan khi tiến hành đánh giá dịch vụ TTTV. Bởi vậy, 

cần có sự nghiên cứu kỹ lƣỡng trƣớc khi tiến hành đánh giá để có thể lựa chọn đƣợc 

PPĐG phù hợp và hiệu quả đối với các dịch vụ TTTV đang đƣợc triển khai. 

1.4. Yếu tố tác động tới đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện 

ở thƣ viện đại học  

 1.4.1. Cơ chế, chính sách và tài chính 

 Cơ chế, chính sách, và tài chính là những yếu tố tác động trực tiếp tới việc xây 

dựng và triển khai đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. Về cơ chế, 

trên thực tế hiện nay, các TVĐH thƣờng là các đơn vị sự nghiệp đã thực hiện tự chủ 

hoặc tự chủ một phần, tuy nhiên trong phân cấp quản lý thì TVĐH thƣờng trực thuộc 

ban giám hiệu. Điều này dẫn đến việc để triển khai một PPĐG mới cần có rất nhiều thủ 

tục và quy trình phù hợp với cơ chế của từng đơn vị trƣờng. Hơn nữa năng lực tài 

chính của mỗi TVĐH là khác nhau, nếu PPĐG đòi hỏi nhiều về vấn đề tài chính sẽ gây 

khó khăn cho các TVĐH có nguồn kinh phí hạn hẹp, điều này sẽ khó xây dựng đƣợc 

một PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV áp dụng cho toàn bộ hệ thống TVĐH.  

  Về chính sách cho xây dựng và đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, các TVĐH 

thƣờng hoạt động tuân theo những chính sách của đơn vị và chính sách của ngành. Đặc 

biệt hoạt động dịch vụ TTTV của các TVĐH bị chi phối nhiều bởi chính sách thông tin 

quốc gia. Chính sách thông tin là tập hợp những nguyên tắc và chiến lƣợc để chỉ đạo 

chƣơng trình hành động của hoạt động thông tin hƣớng tới việc sử dụng và phát triển 

các nguồn lực thông tin, các hệ thống và dịch vụ thông tin nhằm đạt tới những mục tiêu 

xác định [14, 5-12]. Thông qua chính sách thông tin, công tác đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ TTTV cần đƣợc quan tâm và xây dựng cụ thể hơn. Để triển khai đƣợc các PPĐG 

chất lƣợng dịch vụ TTTV trong hệ thống TVĐH, cần có những văn bản pháp quy rõ 

ràng về công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong môi trƣờng TVĐH, cụ thể 

nhƣ: đánh giá cái gì? Đánh giá dựa vào tiêu chuẩn và tiêu chí nào? Khi nào thì thực 
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hiện công tác đánh giá? Bộ phận nào tham gia vào hoạt động đánh giá? Tổ chức thực 

hiện công tác đánh giá ra sao?... Bên cạnh đó sự chỉ đạo của tổ chức và ngân sách dành 

riêng cho công tác đánh giá cũng góp phần kích thích việc tổ chức các PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn.  

 1.4.2. Sản phẩm thông tin của thư viện  

 Bởi dịch vụ TTTV và sản phẩm TTTV có mối quan hệ mật thiết hỗ trợ nhau 

cùng phát triển. Sản phẩm TTTV là cơ sở để thƣ viện triển khai các dịch vụ TTTV. 

Thông thƣờng mỗi sản phẩm TTTV khi đƣợc tạo ra đều gắn với một dịch vụ TTTV 

tƣơng ứng. Mục đích của dịch vụ TTTV là giúp cho sản phẩm TTTV đƣợc khai 

thác và sử dụng có hiệu quả hơn, giúp cho sản phẩm TTTV có thể tiếp cận đƣợc tới 

NSD. Tổ chức các dịch vụ TTTV tốt sẽ đƣa các sản phẩm TTTV đến với NSD một 

cách nhanh chóng và tiện lợi. Ngƣợc lại mỗi dịch vụ TTTV đều đi kèm theo một 

loại hình sản phẩm đặc thù để dịch vụ đó có thể triển khai hiệu quả nhất. Thông qua 

các dịch vụ TTTV các thƣ viện sẽ có kênh thông tin phản hồi từ phía NSD, đây là 

cơ sở để đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ TTTV của 

mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn NCT của NSD. Chính vì đặc điểm này mà khi 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cần thiết phải xem xét sự phát triển của hệ thống 

sản phẩm TTTV. Việc phân tích và đánh giá sản phẩm TTTV sẽ giúp cho quá trình 

triển khai các PPĐG đạt hiệu quả chính xác hơn. 

 1.4.3. Nguồn nhân lực thư viện  

 Có thể thấy sự quan tâm thích đáng của lãnh đạo tổ chức, sự nỗ lực của cán bộ, 

nhân viên thƣ viện sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình đánh giá 

nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTTV để phục vụ NCT của NSD ngày càng tốt 

hơn. Sự đầu tƣ và quan tâm đúng mức của tổ chức, đặc biệt là ngƣời quản lý thƣ viện 

sẽ giúp thƣ viện đẩy nhanh quá trình đánh giá, cải thiện, nâng cao chất lƣợng của các 

dịch vụ TTTV, tạo tâm lý vui vẻ và kích thích đƣợc sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, 

nhân viên thƣ viện trong các hoạt động nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó, đội ngũ 

nhân viên thƣ viện có trình độ, đƣợc đào tạo bài bản về nghiệp vụ thƣ viện, đƣợc trang 

bị những kĩ năng trong công việc, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, sẽ giúp cơ quan 

TTTV dễ dàng triển khai các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV. Để làm đƣợc điều này, 
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TVĐH cần phải có sự đầu tƣ đúng mức cho việc triển khai PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV, thấy đƣợc tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. Bên 

cạnh đó cần có những chỉ dẫn cụ thể về PPĐG chất lƣợng dịch vụ, xây dựng quy trình 

đánh giá theo từng giai đoạn, phân công nhân lực đánh giá phù hợp,… Nếu thiếu đi sự 

quan tâm của tổ chức và nguồn nhân lực thực hiện thì các PPĐG không thể triển khai 

đƣợc ở các TVĐH. 

 1.4.4. Trình độ và năng lực thông tin của người tham gia đánh giá  

 Yếu tố trình độ và nhận thức của ngƣời tham gia đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV quyết định sự chính xác của các kết quả đánh giá thu về. Nhƣ vậy nếu triển 

khai các hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong cộng đồng NSD có 

trình độ cao, năng lực thông tin tốt sẽ giúp thƣ viện thu về đƣợc nhƣng kết quả đánh 

giá chính xác, nhanh chóng. Từ những phản hồi có tính tích cực và xây dựng của 

cộng đồng NSD sẽ giúp thƣ viện xây dựng đƣợc PPĐG chất lƣợng dịch vụ phù hợp, 

góp phần cải thiện chất lƣợng dịch vụ TTTV theo hƣớng đáp ứng tốt hơn NCT của 

NSD. Ngƣợc lại nếu NSD có trình độ, năng lực thông tin kém sẽ dẫn tới tình trạng 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ bị sai lệch hoặc làm chậm quá trình triển khai đánh giá. 

 1.4.5. Mức độ phát triển của các loại hình dịch vụ thông tin – thư viện  

 Mặc dù các TVĐH ngày càng đầu tƣ phát triển đa dạng và phong phú về các 

loại hình dịch vụ cũng nhƣ sản phẩm TTTV, tuy nhiên trên thực tế không phải 

TVĐH nào cũng tồn tại các loại hình dịch vụ giống nhau. Một số dịch vụ TTTV cơ 

bản mà TVĐH nào cũng tổ chức là các dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ mƣợn trả sách 

và dịch vụ tƣ vấn, tra cứu thông tin,… Bên cạnh đó có những loại hình dịch vụ chỉ 

tồn tại ở số ít các TVĐH nhƣ: dịch vụ đào tạo NSD; dịch vụ đa phƣơng tiện; dịch 

vụ phổ biến thông tin chọn lọc;… Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự không 

đồng đều về các yếu tố: nguồn lực thông tin, nguồn nhân lực, vật lực và tài lực của 

thƣ viện. Bởi sự không đồng nhất về các loại hình dịch vụ này buộc PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV cũng phải có sự linh hoạt để điều chỉnh về các tiêu chí và 

thuộc tính đánh giá. Đối với các thƣ viện hiện đại, có đầy đủ các loại hình dịch vụ 

truyền thống và dịch vụ điện tử cần có bảng tiêu chí đánh giá bao quát hết tất cả các 

khía cạnh của dịch vụ. Đối với các thƣ viện chỉ tổ chức những loại hình dịch vụ 
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truyền thống, đơn giản cần nhấn mạnh hơn vào khả năng đáp ứng để giúp thƣ viện 

nhìn nhận và cải thiện chất lƣợng dịch vụ của mình.  

 1.4.6. Cơ sở vật chất và trình độ tiến bộ về khoa học công nghệ  

Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng đƣợc hiểu là tòa nhà, toàn bộ diện tích 

khuôn viên và các trang thiết bị đƣợc đƣa vào sử dụng cho các hoạt động dịch vụ. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc triển khai các 

PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV. Nếu trang thiết bị, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, 

lạc hậu thì  đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cũng chỉ triển khai đƣợc bằng những 

biện pháp truyền thống nhƣ đánh giá qua thống kê dịch vụ, phát phiếu đánh giá tới 

từng NSD tại thƣ viện,... hoạt động này sẽ không tối ƣu hết đƣợc quá trình đánh giá. 

Ngƣợc lại khi cơ sở vật chất và trang thiết bị đủ mạnh, khả năng ứng dụng CNTT 

vào hoạt động TTTV đƣợc tăng cƣờng và đảm bảo thì các PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV có thể đƣợc tiến hành trên cơ sở điện tử hoá và kết quả đánh giá thu về sẽ 

nhanh hơn, xử lý kết quả tốt hơn và ngoài ra còn tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, 

công sức và nhân lực cho quá trình đánh giá. Vì vậy cơ sở vật chất, trang thiết bị 

của thƣ viện cần phải phát triển theo hƣớng tin học hoá, hiện đại hoá để phù hợp với 

xu thế thƣ viện điện tử/thƣ viện số. Bên cạnh đó sự đồng bộ về các yếu tố công 

nghệ và cơ sở vật chất trong cùng hệ thống TVĐH sẽ giúp PPĐG chất lƣợng dịch 

vụ TTTV diễn ra một cách thuận tiện hơn. Ngày nay sự tiến bộ của công nghệ 

thông tin với sự ra đời của mạng xã hội nhƣ: Facebook, Twitter, Instagram,… đã 

tạo ra những kênh đánh giá về chất lƣợng dịch vụ TTTV khá hữu ích. Sự tác động 

của cách mạng cộng nghiệp 4.0 cũng làm thay đổi những quan điểm về đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ trong hoạt động dịch vụ TTTV với những phân tích liên quan tới 

trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn. 

Tiểu kết 

 Bởi chất lƣợng luôn là mục đích hƣớng tới trong các hoạt động cung cấp 

dịch vụ của TVĐH nên các TVĐH luôn tìm cách để cải tiến và đa dạng hoá các 

dịch vụ của mình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tin của NSD các dịch vụ TTTV. 

Thông qua nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV 

có thể thấy vấn đề nghiên cứu này ngày càng đƣợc các nhà nghiên cứu về lĩnh vực 
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khoa họcTTTV trên thế giới và và trong nƣớc quan tâm. Chƣơng 1 của luận án đã 

xác định rõ nội hàm của các khái niệm về chất lƣợng dịch vụ TTTV, trong đó nhấn 

mạnh những đặc thù riêng của chất lƣợng dịch vụ TTTV trong môi trƣờng TVĐH 

chính là  hƣớng tới cung cấp những nguồn thông tin có hàm lƣợng tri thức cao, 

hƣớng tới phục vụ và làm hài lòng các đối tƣợng ngƣời sử dụng có trình độ cao ở 

môi trƣờng TVĐH. 

Nội hàm Chƣơng 1 cũng chỉ ra các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV đang 

đƣợc sử dụng trên thế giới và trong nƣớc. Phân tích các PPĐG này theo các khía 

cạnh khái niệm, đặc điểm, kết quả ứng dụng trên thực tiễn sẽ là tiền đề cho việc lựa 

chọn một PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV có thể áp dụng vào môi trƣờng TVĐH ở 

Việt Nam. Đồng thời chƣơng 1 cũng đề cập tới các yếu tố tác động tới PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ và những yêu cầu cần thiết cho việc lựa chọn PPĐG chất lƣợng dịch 

vụ TTTV phù hợp với môi trƣờng TVĐH Việt Nam.  

Nhƣ vậy nội dung chƣơng 1 đã giải quyết đƣợc nhiệm vụ đầu tiên của luận án 

đã đặt ra là xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về chất lƣợng dịch vụ và cơ sở lý luận về 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong môi trƣờng thƣ viện đại học Việt Nam. 

Những lý thuyết đƣợc trình bày và phân tích trong Chƣơng 1 sẽ là cơ sở để luận án đi 

tìm hiểu hiện trạng và tiếp tục phân tích, lựa chọn PPĐG, mô hình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV cho hệ thống TVĐH ở Việt Nam ở các chƣơng tiếp theo. 
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Chƣơng 2 

HIỆN TRẠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ  

THÔNG TIN – THƢ VIỆN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

 

2.1. Đặc điểm chung của các thƣ viện đại học Việt Nam 

 2.1.1. Đặc điểm về cơ cấu, tổ chức và vai trò của thư viện đại học  

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục, tính đến năm 2017 cả nƣớc có 

235 trƣờng đại học, học viện trong đó: 170 trƣờng công lập, 60 trƣờng tƣ thục và 

dân lập, 05 trƣờng 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Nhiệm vụ chính của trƣờng đại 

học là dạy học để truyền bá tri thức và nghiên cứu khoa học để sáng tạo ra tri thức 

mới, cả hai nhiệm vụ này đều có liên quan mật thiết đến hoạt động của TVĐH. Có 

thể khẳng định vai trò của TVĐH là rất lớn. Theo TCVN 10274:2013 về hoạt động 

và thuật ngữ và định nghĩa chung thì: “Thư viện đại học là loại hình thư viện được 

thành lập và quản lý bởi các cơ quan giáo dục và nghiên cứu đại học” [27]. TVĐH 

là một bộ phận không thể thiếu của trƣờng đại học, nơi đào tạo những trí thức, 

những nhà khoa học tƣơng lai cho xã hội. TVĐH là nơi nắm giữ và cung cấp nguồn 

tài nguyên trí tuệ phục vụ các nhà nghiên cứu, các học giả, các cán bộ giảng dạy và 

sinh viên của trƣờng đại học. 

 Các TVĐH ở Việt Nam chủ yếu đƣợc quản lý và tài trợ bởi chính phủ và 

đƣợc vận hành theo Pháp lệnh thƣ viện. TVĐH hoạt động theo quy chế tổ chức và 

hoạt động của thƣ viện trƣờng đại học do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng và ban hành năm 2008, trong đó hƣớng dẫn về các vấn đề liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động, ngƣời sử dụng thƣ viện, nhân viên, cơ sở hạ 

tầng và ngân sách. Pháp lệnh thƣ viện và các quy định phục vụ nhƣ là cơ sở pháp lý 

cho việc phát triển thƣ viện trong cả nƣớc trong đó có TVĐH. Việc nâng cao chất 

lƣợng hoạt động của TVĐH đang đƣợc các trƣờng đại học trong cả nƣớc hết sức 

quan tâm. Trong Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động thƣ viện trƣờng ĐH ban 

hành theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2008 của 

Bộ trƣởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ghi rõ trong điều 3 về chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của thƣ viện nhƣ sau : 

1. Thƣ viện trƣờng đại học có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học 

tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
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và quản lý của nhà trƣờng thông qua việc sử dụng, khai thác các tài liệu có trong 

thƣ viên (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, 

mạng Internet...) 

2. Thƣ viện trƣờng đại học có những nhiệm vụ sau:  

- Tham mƣu giúp giám đốc, hiệu trƣởng trƣờng đại học xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thƣ viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ 

thống thông tin, tƣ liệu, thƣ viện trong nhà trƣờng. 

- Bổ sung phát triển nguồn lực thông tin trong nƣớc và nƣớc ngoài đáp ứng 

nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà 

trƣờng; thu nhận các tài liệu do Nhà trƣờng xuất bản, các công trình nghiên cứu 

khoa học đã đƣợc nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án 

tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chƣơng trình đào tạo, giáo trình, 

tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trƣờng, các ấn phẩm tài trợ, biếu 

tặng, tài liệu trao đổi giữa các thƣ viện. 

- Tổ chức xử lý, sắp xếp lƣu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ 

thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lƣới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động 

hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy 

định của pháp luật. 

- Tổ chức phục vụ, hƣớng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu 

quả nguồn tài liệu và các sản phẩm TTTV thông qua các hình thƣc phục vụ của thƣ 

viện phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và công 

nghệ thông tin vào công tác của thƣ viện. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức, 

bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thƣ viện để phát 

triển nguồn nhân lực có chất lƣợng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.  

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp cả hiệu trƣởng, bảo quản, 

kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thƣ viện; 

tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hƣ nát theo quy định của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có 

yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng hoặc các Bộ, ngành chủ quản. 
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Có thể thấy vai trò của TVĐH trong môi trƣờng giáo dục đại học đƣợc thể 

hiện qua các khía cạnh sau: 

 - Vai trò của  thư viện đại học đối với chương trình đào tạo theo hệ tín chỉ  

 Theo Quyết điṇh số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo , bắt đầu tƣ̀ năm hoc̣ 2007-2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đƣa ra l ộ 

trình đào tạo học chế tín chỉ trong h ệ thống giáo duc̣ Đaị hoc̣ Vi ệt Nam. Để thƣc̣ 

hiện tốt quy chế nà y đòi hỏi phải có sƣ ̣chuyển biến toàn di ện về cách v ận hành 

chƣơng trình đào tạo , mô hình quản lý đào tạo cũng nhƣ cơ sở v ật chất phục vụ học 

tập trong các trường Đaị hoc̣ và Cao đẳng; đặc biệt, vai trò của thƣ viện đối với hình 

thƣ́c đào taọ tín chỉ se ̃làm chất lƣợng dịch vụ càng trở nên quan trọng. Để thƣc̣ hiện 

tốt hình thƣ́c đào taọ mới nà y, giảng viên lên lớp không diêñ giải lý thuyết mà nêu 

vấn đề để cả lớp cùng thảo lu ận hay ấn điṇh m ột vấn đề cần nghiên cƣ́u để các sinh 

viên cùng thảo lu ận trong các buổi hoc̣ sau . Muốn thƣc̣ hi ện tốt vấn đề h ọc tập và 

nghiên cứu, sinh viên phải tham gia hoc̣ t ập với thái đ ộ tích cực, chủ động vào thƣ 

viện tìm kiếm và tham khảo sách báo , thông tin đi ện tƣ̉ , nghiên cứu các báo cáo , 

luận văn các công trình khoa hoc̣ liên quan đến đề tài ấn  điṇh sau đó thƣc̣ hiện phân 

tích, so sánh , phê bình đánh giá các dữ li ệu, tổng hơp̣ kiến thƣ́c để đưa đến nh ận 

điṇh chung. Trong bối cảnh nhƣ vậy, TVĐH là nơi cung cấp nguồn học liệu có tính 

chất học thuật cao, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới phƣơng thức đào tạo theo 

tín chỉ của nhà trƣờng, tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, 

và sinh viên. 

 - Vai trò thư viện đại học trong công tác đổi mới phương pháp hoc̣ tập  

 Đổi mới giáo dục đại học trong nhƣ̃ng năm gần đâ y đặt ra yêu cầu bƣ́c thiết 

phải đổi mới phƣơng pháp giảng dạ y và học t ập. Trung tâm của hoaṭ đ ộng da ỵ và 

học không còn là những ngƣời thầ y mà trung tâm của hoạt động này đươc̣ chuyển 

giao cho sinh viên . Với phương pháp hoc̣ t ập mới , mỗi sinh viên cần phải coi  thƣ 

viện là “giảng đƣờng thứ hai” thì mới có thể hoàn thành đƣợc những yêu cầu về 

khối lươṇg cũng như chất lươṇg kiến thƣ́c của các môn hoc̣ . Tiếp nhận đổi mới về 

phƣơng pháp đào tạo, TVĐH cũng coi NSD là trung tâm của mọi hoạt động. Trên 

thực tế TVĐH đã trở thành một trong nhƣ̃ng nơi cung cấp tri thƣ́c hiệu quả nhất cho 

NSD. Thƣ viện tìm cách thu hút ngƣời đọc bằng ti ện ích mà CNTT đem laị , tạo ra 

không gian cho vi ệc đoc̣ sách , tƣ ̣hoc̣ , phòng truy c ập Internet, tạo điều ki ện cho 
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NSD có thể đến  thƣ viện học một mình, học theo nhóm , hoặc trao đổi nhƣ̃ng thông 

tin thu nhận đươc̣ tƣ̀ kho tài li ệu của thư vi ện. Bên cạnh đó, vai trò cán b ộ thƣ viện 

sẽ năng đ ộng hơn , không đơn thuần chỉ là thủ thƣ trông coi kho sách mà phải là 

ngƣời hƣớng dẫn NSD tìm kiếm , khai thác thông tin , tƣ vấn cho NSD các tài li ệu 

cần cho môn hoc̣.  

 - Vai trò của thư viện đại học trong công tác nghiên cứu khoa hoc̣  

 Hoạt đ ộng nghiên cƣ́u khoa hoc̣ ở trƣờng đại học đòi hỏi TVĐH ph ải có 

khả năng cung cấp thông tin và các dịch vụ kèm theo ngà y càng mở r ộng và ở 

trình đ ộ cao. Đồng thời , chính từ vi ệc nghiên cƣ́u đó đa ̃trƣc̣ tiếp taọ ra nguồn 

thông tin khoa học ngay tại  thƣ viện nhà trƣ ờng với khối lươṇg ngà y càng lớn. 

Nhìn chung , có thể thấ y: khả năng cung cấp và quản lí thông tin của TVĐH luôn 

đòi hỏi ngày một cao hơn , đa daṇg hơn , phƣ́c tap̣ hơn . Đó là thƣc̣ tế và nó luôn đ ặt 

ra thách thƣ́c to lớn đối với hoaṭ đ ộng của thư vi ện. Vì v ậy vai trò của  thƣ viện 

đươc̣ đặt ra trong vấn đề nghiên cƣ́u khoa hoc̣ là : 

 - Bảo đảm việc đáp ƣ́ng các nhu cầu thông tin đươc̣ hình thành trong các quá 

trình nghiên cứu. 

 - Cung cấp điều kiện khai thác, truy cập và các dic̣h vu ̣tương ƣ́ng đến nguồn 

thông tin theo yêu cầu sinh viên . 

 - Cung cấp các dịch vụ thông tin cần thiết để NSD có khả năng kiểm soát và 

khai thác đươc̣ các nguồn thông tin hiện có làm tư liệu cho hoaṭ động nghiên cƣ́u của 

mình. 

 - Cung cấp các dịch vụ trao đổi thông tin, giúp NSD thuận lơị trong quá trình 

nghiên cƣ́u.  

 Với vai trò quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học, TVĐH luôn phải 

cố gắng cải thiện chất lƣợng hoạt động của mình trong đó có chất lƣợng của hoạt 

động dịch vụ. Để các dịch vụ TTTV mà TVĐH tổ chức luôn đáp ứng tốt NCT của 

NSD, đòi hỏi các TVĐH phải thƣờng xuyên tổ chức các PPĐG để có giải pháp hoàn 

thiện hoạt động dịch vụ ở môi trƣờng TVĐH. 

2.1.2. Đặc điểm về hoạt động dịch vụ thông tin – thư viện ở thư viện đại 

học Việt Nam  

 Nếu nhƣ ở trên thế giới, hệ thống thƣ viện đƣợc chia làm 05 loại: Thƣ viện 

quốc gia; Thƣ viện đại học; Thƣ viện chuyên ngành; Thƣ viện công cộng; Thƣ viện 
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trƣờng học (theo tổ chức IFLA) thì ở Việt Nam, hệ thống thƣ viện đƣợc chia làm 02 

loại: Thƣ viện công cộng (bao gồm Thƣ viện quốc gia và thƣ viện do uỷ ban nhân 

dân các cấp thành lập); Thƣ viện chuyên ngành, đa ngành (bao gồm: Thƣ viện của 

Viện; Trung tâm nghiên cứu khoa học; Thƣ viện của nhà trƣờng và các cơ sở giáo 

dục khác; Thƣ viện của đơn vị vũ trang; Thƣ viện của các tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp). 

Nhƣ vậy theo cách phân chia này, TVĐH là một bộ phận của hệ thống thƣ viện đa 

ngành, chuyên ngành. So với các hệ thống thƣ viện khác, TVĐH có những đặc điểm 

giống nhau và những đặc điểm riêng biệt về vấn đề tổ chức dịch vụ. Giống nhau về 

dịch vụ TTTV ở tất cả các hệ thống thƣ viện đó chính là mục đích hƣớng tới của tất 

cả các loại dịch vụ đƣợc thƣ viện tổ chức ra đều hƣớng tới làm hài lòng NSD dịch 

vụ TTTV, từ đó tăng cƣờng chất lƣợng phục vụ, cải thiện những thiếu sót và đáp 

ứng ngày càng tốt hơn NCT của NSD. Tuy nhiên với những đặc thù riêng, dịch vụ 

TTTV ở TVĐH vẫn có những khác biệt so với các hệ thống thƣ viện khác ở Việt 

Nam. Điểm qua vài đặc điểm chính về dịch vụ TTTV ta có thể thấy rõ: 

- Đặc điểm về mục tiêu của dịch vụ 

Mục tiêu của các dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam đƣợc xác định là cung 

cấp thông tin đáp ứng NCT của NSD dịch vụ và hƣớng tới thực hiện sứ mệnh giáo 

dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trƣờng. Dịch vụ TTTV của các TVĐH 

nhằm mục tiêu cuối cùng là đáp ứng NCT cho NSD. Tuy nhiên thông tin mà dịch 

vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam cung cấp chính là nguồn thông tin có hàm lƣợng 

thông tin trí thức và tính khoa học cao. Đặc điểm này đòi hỏi các dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam có tính chuyên sâu, với chất lƣợng cao, tiếp cận các chƣơng trình 

đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trƣờng. Các dịch vụ TTTV trong 

TVĐH Việt Nam hƣớng đến phục vụ cho quá trình nghiên cứu, đào tạo của các cán 

bộ nghiên cứu, giảng dạy; mục tiêu quản lý của cán bộ lãnh đạo và mục tiêu học 

tập, giải trí của sinh viên. Ngoài ra việc tổ chức các dịch vụ TTTV trong TVĐH ở 

Việt Nam còn có mục tiêu phù hợp với xu thế phát triển trong môi trƣờng giáo dục 

và xu thế phát triển của dịch vụ TTTV trên thế giới. 

- Đặc điểm về tính chất của dịch vụ 

Dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam là tập hợp những quá trình và hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin của 
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NSD các TVĐH nói chung và nhằm thực hiện các mục tiêu giáo dục đào tạo của cơ 

sở giáo dục đại học xây dựng. Dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam có những tính 

chất chung của các loại hình dịch vụ nhƣ:  

+ Tính đồng thời: Việc tạo ra và cung cấp các dịch vụ TTTV cho NSD đƣợc 

diễn ra đồng thời;  

+ Tính vô hình: dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam không có hình hài rõ 

rệt, không thể hình dung trƣớc khi nó bắt đầu, không thể lƣu trữ nhƣ hàng hóa hay 

nhận diện đƣợc bằng giác quan. Chính vì vậy khi thực hiện marketing cho các dịch 

vụ TTTV cần tạo cho NSD biết tiềm năng của nó bằng cách giới thiệu cho họ biết 

đến các dịch vụ đó;  

+ Tính chất không đồng nhất: dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam gắn với cá 

nhân/tập thể cung cấp dịch vụ. Chất lƣợng của dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào cá 

nhân, tập thể thực hiện dịch vụ;  

+ Tính không thể tách rời/chia cắt: Thông thƣờng để thực hiện một dịch vụ, 

TVĐH thƣờng phải tiến hành một số bƣớc hoặc một số thao tác đi liền với nhau, 

không thể tách rời nhau để thu đƣợc kết quả mà NSD mong muốn. Ví dụ: trong dịch 

vụ tìm kiếm thông tin, để có thể cung cấp thông tin cần phải thực hiện một số thao 

tác nhƣ: Phân tích nhu cầu, xác định nguồn, thực hiện quá trình tìm, đánh giá và gửi 

kết quả tìm. 

+ Giá cả của dịch vụ TTTV: Hầu hết các dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt 

Nam hiện nay đều đƣợc hoạt động trên quan điểm cung cấp miễn phí tới NSD và 

hoạt động dịch vụ TTTV phải là hoạt động phi lợi nhuận. Quan điểm cho rằng các 

dịch vụ TTTV hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách hoặc các nguồn tài trợ 

nên việc thu phí là không phù hợp đang còn khá phổ biến ở các TVĐH. Tuy nhiên 

bên cạnh đó, để khắc phục khó khăn về kinh phí hoạt động, nhiều TVĐH cũng đã áp 

dụng việc thu phí một số dịch vụ TTTV cho một số dịch vụ điển hình của thƣ viện 

nhƣ: phí dịch vụ in ấn, xuất bản sách, phí dịch vụ cung cấp tài liệu theo chuyên đề; 

phí dịch vụ cung cấp thông tin tổng quan,... Thực tiễn cho thấy việc thu phí dịch vụ 

TTTV đã giúp các TVĐH phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả hơn do có thêm 

kinh phí để triển khai các dịch vụ mới hoặc nâng cao chất lƣợng và mở rộng phạm vi 

phục vụ của một số dịch vụ hiện tại. Chính vì vậy có thể khẳng định, bản chất của 

dịch vụ TTTV trong TVĐH vẫn là một dịch vụ mang tính chất phi thƣơng mại, 
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những hoạt động dịch vụ có thu phí thƣờng hƣớng tới mục đích để phát triển và cải 

thiện chất lƣợng dịch vụ, không hƣớng tới mục đích thu về lợi nhuận cho thƣ viện.  

Bên cạnh những tính chất chung của dịch vụ TTTV trong các hệ thống thƣ 

viện  khác thì dịch vụ TTTV trong hệ thống TVĐH Việt Nam có những nét riêng 

nhƣ sau: 

- Các hoạt động dịch vụ TTTV ở hệ thống TVĐH Việt Nam mang rõ tính 

chất định hƣớng lấy việc đáp ứng nhu cầu NSD là mục tiêu phát triển của mình.  

- Các dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam rất chú trọng phát triển các loại hình 

dịch vụ TTTV gắn chặt, có quan hệ hữu cơ với sự phát triển sản phẩm thông tin. 

- Các dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam thƣờng phát triển một hệ thống dịch 

vụ cùng các sản phẩm có quan hệ chặt chẽ với nhau theo ý nghĩa đáp ứng đến cùng 

một loại nhu cầu của ngƣời khai thác, sử dụng thƣ viện xác định.  

- Các TVĐH Việt Nam chú trọng phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng – 

tức là các dịch vụ thích hợp với các yêu cầu mang tính cá biệt và thƣờng rất cao của 

NSD ngày càng đƣợc tạo lập nhiều, rất đa dạng và vô cùng linh hoạt. 

- Tính thân thiện và tiện lợi của dịch vụ TTTV đƣợc chú trọng. Ở đây, ngƣời 

dùng, với các dữ liệu cụ thể về trình độ, tập quán, thói quen, khả năng và điều kiện, 

tâm lí và sở thích... đƣợc nghiên cứu, phân tích một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, 

cán bộ thƣ viện sẽ thiết kế đƣợc các dịch vụ cụ thể thỏa mãn các điều kiện về tính 

tiện lợi và thân thiện đối với NSD. 

- Phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt 

động dịch vụ TTTV ở TVĐH đang đƣợc ƣu tiên phát triển ở các TVĐH Việt Nam.  

Những đặc điểm về tính chất của dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam là 

một trong những cơ sở để các TVĐH xây dựng và triển khai các PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV phù hợp, nhằm đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ, đề ra đƣợc các 

biện pháp cải tiến chất lƣợng dịch vụ và hƣớng tới mục đích cuối cùng là đáp ứng 

tốt hơn NCT của NSD dịch vụ. 

- Đặc điểm về đối tượng người sử dụng dịch vụ 

Ở TVĐH Việt Nam, đối tƣợng ngƣời sử dụng dịch vụ TTTV đƣợc chia làm 

03 nhóm cơ bản nhƣ sau:  

+ Nhóm người sử dụng dịch vụ là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh: Đây là nhóm NSD dịch vụ TTTV lớn có số lƣợng đông nhất trong các TVĐH, 
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bao gồm sinh viên đang theo học các hệ đào tạo chính quy và không chính quy; học 

viên cao học; học viên tại chức; nghiên cứu sinh. Nhóm NSD dịch vụ này thƣờng có 

độ tuổi từ 18-40 tuổi, là những ngƣời sử dụng các dịch vụ TTTV tích cực nhất tại các 

TVĐH và đồng thời cũng là ngƣời tạo ra những sản phẩm thông tin khoa học (luận 

văn, luận án, đề tài NCKH, bài báo, tạo chí...) liên quan đến lĩnh vực mà họ đang 

đƣợc đào tạo. NCT của nhóm NSD này thƣờng rất đa dạng và phong phú: thƣờng là 

phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, tiếp nhận thông tin và văn hoá giải trí,… 

Chính vì vậy khi xây dựng các dịch vụ hƣớng tới nhóm NSD là sinh viên, học viên 

vao học, nghiên cứu sinh, TVĐH Việt Nam cần có những phân tích và khảo sát thực 

tiễn để có thể tổ chức đƣợc các loại hình dịch vụ TTTV phù hợp và xây dựng đƣợc 

nội dung các dịch vụ TTTV bám sát NCT đặc thù của nhóm NSD này. 

+ Nhóm người sử dụng dịch vụ là cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu 

khoa học: Đây là nhóm NSD có trình độ học vấn cao, trình độ chuyên môn sâu, 

giảng dạy và nghiên cứu một hoặc một vài lĩnh vực khoa học khác nhau đang làm 

việc trực tiếp trong các trƣờng đại học ở Việt Nam. Bởi có trình độ học vấn cao và 

đặc thù nghề nghiệp nên những đòi hỏi về các dịch vụ TTTV phục vụ cho nhóm 

NSD là giảng viên và cán bộ nghiên cứu cũng có những đặc thù nhất định về hình 

thức và nội dung của dịch vụ TTTV. Những yêu cầu nội dung thông tin của nhóm 

NSD này thƣờng liên quan đến các thành tựu nghiên cứu khoa học trong các lĩnh 

vực khác nhau, nhƣ phƣơng pháp giảng dạy hiệu quả, kết quả nghiên cứu mới nên 

các dịch vụ TTTV về cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu, dịch vụ phổ biến 

thông tin có chọn lọc, dịch vụ thông tin tổng quan về vấn đề nghiên cứu,... thƣờng 

thu hút đƣợc sự quan tâm của nhóm NSD dịch vụ này. Từ những thông tin đƣợc 

cung cấp qua các dịch vụ của TVĐH, NSD là giảng viên và cán bộ nghiên cứu có 

thể  sáng tạo ra các thông tin khoa học mới, liên quan đến lĩnh vực họ đang nghiên 

cứu. Nhóm NSD dịch vụ này thƣờng đòi hỏi ở TVĐH cung cấp các dịch vụ mang 

tính chuyên sâu, cập nhật và hiện đại để tạo ra những thông tin có giá trị gia tăng.  

+ Nhóm người sử dụng dịch vụ là cán bộ lãnh đạo, quản lý: Ở các TVĐH 

Việt Nam, nhóm NSD dịch vụ TTTV là cán bộ lãnh đạo, quản lý chiếm số lƣợng 

không nhiều nhƣng họ giữ vai trò quan trọng trong nhà trƣờng, là những ngƣời có 

trách nhiệm điều hành, quản lý, đƣa ra những quyết định về chiến lƣợc phát triển 

của nhà trƣờng và đơn vị trực thuộc trƣờng. Nhóm NSD này thƣờng sử dụng các 
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dịch vụ thông tin mang tính pháp lý, chiến lƣợc, dự báo, thông tin ở tầm vĩ mô, 

mang tính tổng hợp về giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, đƣợc thể 

hiện bằng những loại hình tài liệu có giá trị pháp lý cao nhƣ văn bản luật, chính 

sách, chiến lƣợc phát triển. Các dịch vụ TTTV ở TVĐH hƣớng tới nhóm NSD này 

đều phải là các dịch vụ thông tin đƣợc chọn lọc, đánh giá kĩ càng, có nội dung 

nghiêng về tính pháp lý, quản lý. Thƣờng sẽ là các hệ thống dịch vụ thông tin phục 

vụ, tham mƣu hoặc hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của lãnh đạo tổ chức, đơn vị. 

Nhìn chung ở các TVĐH Việt Nam, sự phân chia các nhóm đối tƣợng NSD 

dịch vụ TTTV đã tạo nên sự phong phú về hình thức và nội dung của hệ thống các 

dịch vụ TTTV đang đƣợc triển khai trong hệ thống TVĐH. Các nhóm đối tƣợng 

NSD dịch vụ có những đặc thù riêng về yêu cầu sử dụng dịch vụ TTTV phục vụ 

cho các mục đích khác nhau nhƣ: học tập, nghiên cứu và quản lý nhƣng tựu chung 

lại đều hƣớng tới mục tiêu cuối cùng là đảm bảo chất lƣợng dạy và học của mỗi 

trƣờng đại học nói riêng và đảm bảo chất lƣợng giáo dục đại học nói chung ở các 

trƣờng đại học Việt Nam.  

- Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của dịch vụ 

 Ở các TVĐH Việt Nam, việc tổ chức các dịch vụ TTTV là hoạt động cơ bản 

và là công việc đƣợc tiến hành thƣờng xuyên tại các trƣờng đại học. Tuy nhiên cơ cấu 

tổ chức dịch vụ TTTV không thống nhất nhau ở tất cả các TVĐH trong toàn hệ 

thống. Số liệu khảo sát 87 TVĐH của Vụ Thƣ viện năm 2015, cũng cho thấy, về cơ 

cấu tổ chƣ́c: “Các TVĐH nước ta tồn taị dưới 02 mô hình chính: là một đơn vị trực 

thuộc Ban giám hiệu nhà trường  có 76 TVĐH (chiếm 87%); là một bộ phận trưc̣ 

thuộc phòng có 11 TVĐH (chiếm 13%)” [36, tr.18]. Cụ thể có thể thấy, bộ phận hoạt 

động dịch vụ trong TVĐH thƣờng đƣợc phân làm 02 loại nhƣ sau:  

+ Bộ phận dịch vụ sẽ tách thành phòng hoặc tổ dịch vụ riêng, có chức năng 

thực hiện và điều hành tất cả các loại hình dịch vụ TTTV tại đơn vị. Thông thƣờng 

cơ cấu tổ chức này thƣờng bắt gặp ở các TVĐH không phải là đơn vị trực thuộc 

các phòng/ban/trung tâm khác trong nhà trƣờng hoặc ở các TVĐH đã tiến hành tự 

chủ, độc lập trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Những TVĐH có bộ 

phận dịch vụ đƣợc phân tách rõ ràng thƣờng có các loại hình dịch vụ khá đa dạng, 

phong phú, các hoạt động liên quan đến dịch vụ nhƣ tổ chức, đánh giá,... sẽ đƣợc 

tiến hành một cách bài bản và thƣờng xuyên hơn. 
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+ Bộ phận dịch vụ là một phần của phòng/tổ chuyên môn nghiệp vụ khác 

hoặc có sự phân công không chuyên môn hoá về hoạt động dịch vụ cho mỗi nhân 

viên thƣ viện. Cơ cấu tổ chức này thƣờng bắt gặp ở các thƣ viện nhỏ, trực thuộc 

các đơn vị khác của trƣờng đại học và số lƣợng nhân viên thƣ viện ít. Đối với cơ 

cấu tổ chức dịch vụ này sẽ làm hạn chế sự phát triển của các dịch vụ TTTV về cả 

nội dung và hình thức của các dịch vụ. 

Sự phân chia cơ cấu tổ chức của dịch vụ TTTV này có ảnh hƣởng nhiều 

đến những quyết định về tổ chức dịch vụ. Những TVĐH tự chủ, có tổ chức dịch 

vụ là một bộ phận tách biệt độc lập thƣờng tổ chức và vận hành đƣợc các dịch vụ 

TTTV tốt hơn cả về mặt hình thức và nội dung của dịch vụ, nhiều dịch vụ sáng tạo 

đƣợc khuyến khích thử nghiệm và triển khai. Bên cạnh đó ở những TVĐH chƣa tổ 

chức đƣợc bộ phận dịch vụ riêng, hoạt động dịch vụ thƣờng chƣa đƣợc coi trọng, 

cán bộ quản lý khó khăn trong việc ra quyết định tổ chức dịch vụ,… Chính vì vậy 

các dịch vụ TTTV thƣờng đƣợc tiến hành đơn giản dƣới các hình thức dịch vụ cơ 

bản: dịch vụ mƣợn, trả và dịch vụ đọc tại chỗ. Để các TVĐH tổ chức tốt hơn nữa 

các dịch vụ TTTV, đòi hỏi cần tăng cƣờng chính sách tự quản của thƣ viện đồng 

thời nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ TTTV cho đội 

ngũ cán bộ quản lý thƣ viện. Đây là môi trƣờng và cũng là tiền đề để phát triển 

hơn nữa các dịch vụ TTTV của hệ thống TVĐH ở Việt Nam.  

- Đặc điểm về hình thức tổ chức và nội dung của dịch vụ 

Bởi sự đa dạng về các nhóm đối tƣợng sử dụng dịch vụ TTTV nên ở trong 

các TVĐH Việt Nam cũng tổ chức nhiều loại hình dịch vụ TTTV khác nhau. Nếu 

phân chia theo tính chất dịch vụ đáp ứng NCT của các nhóm NSD dịch vụ thì trong 

môi trƣờng TVĐH Việt Nam có những dịch vụ cơ bản sau: 

+ Dịch vụ đọc tại chỗ: Là loại hình dịch vụ cung cấp các thông tin/tài liệu cho 

NSD tại trụ sở của thƣ viện. Loại hình dịch vụ này yêu cầu NSD phải mƣợn và trả tài 

liệu trong một thời gian quy định ngay tại thƣ viện, thƣ viện sẽ có nhiệm vụ cung cấp 

không gian, tiện ích, nguồn thông tin, tài liệu để NSD có thể tiếp nhận dịch vụ dễ 

dàng hơn. Đây là loại dịch vụ TTTV cơ bản mà TVĐH nào cũng triển khai. 

+ Dịch vụ mượn về nhà: Là loại hình dịch vụ cho phép NSD mƣợn/trả tài liệu 

rời khỏi thƣ viện trong một thời gian quy định. Yêu cầu của dịch vụ đối với NSD 

thƣờng là những quy định về cách thức mƣợc/trả và bảo quản tài liệu về mặt vật lý. 

Đây là loại dịch vụ TTTV cơ bản mà hầu hết các TVĐH Việt Nam triển khai. 
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+ Dịch vụ mượn liên thư viện: Là loại hình dịch vụ giúp NSD có thể tiếp cận 

đƣợc tới tài nguyên thông tin của các thƣ viện mà TVĐH đó có kết nối. NSD sẽ nhận 

đƣợc yêu cầu về việc tuân thủ các chính sách mƣợn/trả tài liệu của thƣ viện cho 

mƣợn cũng nhƣ của thƣ viện cơ sở. Ở các TVĐH Việt Nam, mặc dù sự kết nối về 

chia sẻ nguồn tin đã đƣợc triển khai thông qua các liên hiệp các TVĐH phía Bắc và 

phía Nam, tuy nhiên trên thực tế dịch vụ này lại ít đƣợc các TVĐH tổ chức. Lý do 

cho việc này là sự không thống nhất về chính sách mƣợn/trả, các thủ tục mƣợn liên 

thƣ viện còn rắc rối, quá trình di chuyển tài liệu khi mƣợn liên thƣ viện cũng gặp 

nhiều khó khăn, cơ sở dữ liệu dùng chung của các thƣ viện còn chƣa chuẩn về các 

giao thức truyền tải dữ liện,…  

+ Dịch vụ photocopy, in ấn, xuất bản, số hoá tài liệu: Là loại hình dịch vụ 

giúp NSD có thể sao chép, in ấn nội dung hoặc một phần nội dung tài liệu có tại 

TV. Để sử dụng dịch vụ này, các TVĐH thƣờng cân nhắc tới tính bản quyền của tài 

liệu. Hiện nay nhiều TVĐH đã không triển khai loại hình dịch vụ này do không 

thoả thuận đƣợc tính bản quyền trong quá trình sao chép, in ấn. Tuy nhiên ở một số 

TVĐH lại phát triển mạnh về dịch vụ xuất bản nhƣ: Thƣ viện đại học Vinh, Thƣ 

viện Đại học sƣ phạm Hồ Chí Minh; Thƣ viện Đại học Quốc Gia Hà Nội,…  

+ Dịch vụ tra cứu thông tin: Là loại hình dịch vụ giúp NSD tìm kiếm và khai 

thác đƣợc nguồn tài nguyên thông tin của thƣ viện. Loại hình dịch vụ này thƣờng đƣợc 

tổ chức dƣới hình thức truyền thống thông qua các biểu ghi, hệ thống mục lục, thƣ 

mục, danh mục hoặc dƣới hình thức điện tử thông qua các giao diện OPAC để khai 

thác cơ sở dữ liệu của thƣ viện. Dịch vụ này cũng khá phổ biến ở các TVĐH Việt 

Nam, hiện nay dịch vụ thƣờng đƣợc tổ chức dƣới hình thức tra cứu điện tử và một số 

TVĐH có triển khai tra cứu trên các nguồn học liệu mở để NSD có thể tiếp cận tới 

nhiều nguồn tin và khi thác tốt hơn nguồn dữ liệu điện tử trong và ngoài thƣ viện. 

+ Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu: Là loại hình dịch vụ tìm kiếm, khai thác 

thông tin theo một yêu cầu cụ thể của NSD. Để sử dụng loại hình dịch vụ này, NSD 

cần cung cấp cho nhân viên thƣ viện chủ đề, yêu cầu tin cụ thể, căn cứ vào đó thƣ 

viện sẽ cung cấp lại cho NSD các thông tin dƣới dạng cơ sở dữ liệu mục lục hoặc 

cơ sở dữ liệu toàn văn về vấn đề thông tin đƣợc yêu cầu. dịch vụ này thông thƣờng 

đƣợc dành cho các đối tƣợng NSD nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực, vấn đề, 

chuyên môn cụ thể. Dịch vụ này thƣờng phát triển ở các đại học chuyên ngành và 

các đại học phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu. Đây là một loại hình dịch 
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vụ hữu ích đối với những đối tƣợng NSD yêu cầu nguồn thông tin có chất lƣợng và 

mang tính chuyên sâu. 

+ Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc: Là loại hình dịch vụ cung cấp cho 

NSD những thông tin cập nhật theo một chủ đề nhất định. Những thông tin này 

đƣợc chọn ra từ tất cả các bản mô tả nội dung tài liệu mà TVĐH mới nhận đƣợc 

trong khoảng thời gian nhất định. Giúp NSD có thể tìm hiểu đƣợc chuyên sâu hơn 

về các diện chủ đề mà mình quan tâm. Tuy nhiên dịch vụ này cũng ít đƣợc các 

TVĐH triển khai do khó khăn về yêu cầu cơ sở vật chất trang thiết bị, phần mềm 

chuyên dụng và đòi hỏi NSD dịch vụ cũng phải có trình độ để tiếp nhận và đánh giá 

đƣợc thông tin. 

+ Dịch vụ giới thiệu sách mới: Là loại hình dịch vụ cung cấp cho NSD danh 

mục các tài liệu mới cập nhật của thƣ viện. Dịch vụ này thƣờng đƣợc tiến hành một 

cách tự động và trực tiếp tới NSD thông qua phần mềm hỗ trợ để chuyển thông tin đến 

hộp thƣ điện tử của NSD, hoặc có thể thƣ viện giới thiệu gián tiếp thông qua giao diện 

của các trang chủ website hoặc các buổi nói chuyện chuyên đề, giới thiệu tài liệu…  

+ Dịch vụ hội nghị, hội thảo: Là loại hình dịch vụ sử dụng trụ sở, trang thiết 

bị của TVĐH để tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề. NSD tiếp nhận dịch vụ 

này để thu nhận các kiến thức mới về một vấn đề cụ thể đƣợc bàn luận tại hội nghị, 

hội thảo thông qua các phát biểu, trình bày và thảo luận của các thành viên trong hội 

nghị, hội thảo,…  

+ Dịch vụ hoạt động nhóm: Là dịch vụ sử dụng trụ sở, trang thiết bị của 

TVĐH để phục vụ cho một mục đích riêng của một nhóm NSD dịch vụ. Tiện ích 

của loại hình dịch vụ này là cung cấp không gian riêng tƣ và phù hợp cho các thảo 

luận của nhóm để đạt đƣợc mục đích công việc. 

+ Dịch vụ đa phương tiện: Là loại hình dịch vụ sử dụng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của thƣ viện nhƣ: máy tính, máy scan, máy photocopy, đầu đĩa CD-VCD,… 

để tiếp nhận các thông tin, tài nguyên và dịch vụ của thƣ viện. 

+ Dịch vụ đào tạo năng lực thông tin: Là loại hình dịch vụ hỗ trợ NSD phát 

triển kỹ năng tìm và đánh giá thông tin phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và 

nghiên cứu. Nội dung của dịch vụ này cũng khá đa dạng, thông thƣờng sẽ là đào tạo 

về tra cứu các cơ sở dữ liệu của thƣ viện; Tìm tin hiệu quả trên internet; Trích dẫn 

và sử dụng các phần mềm trích dẫn; Sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu SPSS, 

Endnote,… 
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+ Dịch vụ khác: Bên cạnh những dịch vụ điển hình mà các TVĐH ở Việt Nam 

thƣờng hay tổ chức để phục vụ NSD nhƣ kể trên thì cũng có một số dịch vụ TTTV ít 

phổ biến hơn ở môi trƣờng TVĐH Việt Nam nhƣ: Dịch vụ tham khảo ở thƣ viện 

truyền cảm hứng đại học Tôn Đức Thắng; dịch vụ sử dụng tiện ích không gian ở thƣ 

viện Đại học Nguyễn Tất Thành;… Các dịch vụ này ít đƣợc các TVĐH trong cả nƣớc 

sử dụng do những hạn chế nhất định về các điều kiện kinh phí, không gian, tổ chức,… 

nhƣng cũng là tiền đề để phát triển các dịch vụ thƣ viện hiện đại và thông minh của thế 

hệ dịch vụ kế tiếp.  

Các loại hình dịch vụ kể trên cho thấy sự đa dạng và phong phú về mặt hình 

thức của dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. Mỗi loại hình dịch vụ khác nhau về 

tính chất, quy trình và cách thức tổ chức. Nếu phân chia các dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam theo tính chất nội dung của dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tin của 

NSD thì ta có 03 nhóm dịch vụ chính: 

+ Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin: Đây là nhóm dịch vụ 

có mục tiêu cung cấp trực tiếp thông tin theo yêu cầu cụ thể của NSD. Nhóm dịch 

vụ này bao gồm các dịch vụ nhƣ: dịch vụ mƣợn/trả tài liệu; dịch vụ phổ biến thông 

tin chọn lọc; dịch vụ in ấn, sao chép và số hoá tài liệu,…Để thực hiện đƣợc chức 

năng của nhóm dịch vụ này, các TVĐH có thể phải dựa trên các sản phẩm thông 

tin: Mục lục; thƣ mục, danh mục, cơ sở dữ liệu các loại, các ấn phẩm thông tin nhƣ: 

tóm tát, tổng quan,…  

+ Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu trao đổi đổi thông tin: Là nhóm dịch vụ sử 

dụng môi trƣờng và phƣơng tiện của thƣ viện để NSD tiến hành các hoạt động trao 

đổi thông tin. Nhóm dịch vụ này bao gồm: dịch vụ hội nghị, hội thảo; dịch vụ hoạt 

động nhóm; Triển lãm, Diễn đàn điện tử;… Khi sử dụng dịch vụ trong nhóm dịch 

vụ trao đổi thông tin, TVĐH chỉ đóng vai trò trung gian còn nội dung thông tin trao 

đổi là do NSD tự tạo lập để chia sẻ với nhau.  

+ Nhóm dịch vụ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tư vấn, đào tạo thông tin: Là nhóm 

dịch vụ hỗ trợ NSD những kĩ năng về tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin. Để 

phục vụ cho các hoạt động và mục đích của mình. Nhóm này bao gồm các dịch vụ 

về hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện, dịch vụ đào tạo năng lực thông tin, dịch vụ tƣ vấn 

thông tin,… 

Với những đặc điểm về mục tiêu, cơ cấu tổ chức, ngƣời sử dụng, hình thức 

và nội dung của dịch vụ, có thể thấy điểm nổi bật khác biệt cơ bản của dịch vụ 
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TTTV ở hệ thống TVĐH so với các hệ thống thƣ viện khác là: Dịch vụ TTTV ở 

TVĐH phục vụ đối tƣợng NSD có trình độ khá cao và đồng đều nên hàm lƣợng 

thông tin, tri thức mà các loại hình dịch vụ cung cấp phải là các nguồn tin chất 

lƣợng, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Các loại hình dịch vụ TTTV ở TVĐH 

cũng phát triển theo hƣớng chuyên sâu hơn để tối đa hoá sự hài lòng của NSD dịch 

vụ. Các hình thức dịch vụ TTTV cũng vì thế mà đa dạng, phong phú hơn. Ngày nay 

để đáp ứng yêu cầu đổi mới phƣơng pháp và chƣơng trình đào tạo theo tín chỉ của 

giáo dục đại học, nhu cầu về thông tin của NSD tại các TVĐH Việt Nam càng phát 

triển đa dạng, phong phú và không ngừng thay đổi. Một trong nhƣ̃ng giải pháp 

nhằm đổi mới căn bản và toàn di ện nhiệm vu ̣đào taọ và nghiên c ứu khoa học là 

nâng cao hiệu quả phuc̣ vu ̣thông tin cho cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học và 

sinh viên của các trƣ ờng đại học ở Việt Nam. Hơn nữa, trong bối cảnh đổi mới căn 

bản và toàn di ện giáo duc̣ đaị hoc̣ hi ện nay, hoạt động TTTV còn đã và đang chịu 

tác động tích cƣc̣ tƣ̀ sƣ ̣phát triển maṇh me ̃của công nghệ thông tin và truyền thông . 

Vì vậy, mọi hoạt động dịch vụ TTTV của các TVĐH đang thay đổi về chất , đa daṇg 

hơn, sƣ̉ duṇg hi ệu quả hơn trong vi ệc tra tìm tài li ệu. Thực tế trên đòi hỏi dịch vụ 

TTTV ở các TVĐH Việt Nam cần phải đƣợc hoàn thiện, đổi mới, phát triển để đáp 

ứng kịp thời cho mục tiêu chung của giáo dục đại học và mục tiêu riêng của mỗi đối 

tƣợng NSD dịch vụ TTTV của các TVĐH Việt Nam. 

2.2. Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện tại 

các trƣờng đại học Việt Nam  

2.2.1. Hiện trạng các yếu tố tác động tới việc đánh giá chất lượng dịch vụ  

* Cơ chế, chính sách và tài chính 

- Về cơ chế, chính sách cho hoạt động dịch vụ 

Hiện nay cả nƣớc có 235 trƣờng đại học tính cả công lập và dân lập, và 

các TVĐH tồn tại trong đó cũng hoạt động theo những cơ chế tài chính khác 

nhau tuỳ thuộc vào từng loại hình đại học khác nhau. Đối với các TVĐH dân lập, 

kinh phí do chủ sở hữu quyết định. Đối với TVĐH công lập, thông thƣờng đƣợc 

chia làm 02 nhóm:  

+ Nhóm thƣ viện của đại học quốc gia, đại học vùng nhƣ các thƣ viện của: 

Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Đà 

Nẵng; Đại học Thái Nguyên; Đại học Tây Nguyên; Đại học Tây Bắc;… là những 
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thƣ viện có tƣ cách pháp nhân, có con dấu riêng, trực thuộc ban giám đốc hoặc ban 

giám hiệu, có tài khoản riêng (chiếm khoảng 5%). Nguồn kinh phí của nhóm thƣ 

viện này vẫn do đơn vị chủ quản cấp nhƣng tính chủ động khá cao. Tuỳ vào nhu cầu 

và mục tiêu của mỗi giai đoạn phát triển, các thƣ viện lập kế hoạch ƣu tiên cho 

những nhiệm vụ trọng tâm.  

+ Nhóm thƣ viện của các trƣờng đại học, học viện khác hoặc các thƣ viện của 

đại học trực thuộc địa phƣơng, thƣờng đƣợc coi là một bộ phận hay một phòng chức 

năng, kinh phí hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách của nhà trƣờng. Phải 

đƣợc sự phê duyệt của ban giám hiệu nhà trƣờng cho mọi chƣơng trình hoạt động nên 

cơ chế hoạt động thiếu tính ổn định và hạn chế quyền chủ động của thƣ viện.  

 Theo điều 45,“Điều lệ trường đại học” ban hành theo Quyết định số 

08/2012/QĐ-TTg ngày 22/09/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định “Trường đại 

học phải có thư viện và các trung tâm thông tin tư liệu chuyên ngành phục vụ hoạt 

động đào tạo, khoa học và công nghệ. Thư viện và các trung tâm thông tin tư liệu 

có trách nhiệm quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công 

nghệ ở trong nước và ngoài nước thuộc các lĩnh vực của trường, thu thập và bảo 

quản các sách, tạp chí, băng, đĩa, các tài liệu lưu trữ, các luận văn, luận án đã bảo 

vệ tại trường, các ấn phẩm của trường. Thư viện và các trung tâm thông tin tư liệu 

chuyên ngành hoạt động theo quy chế do Hiệu trưởng ban hành”. 

 Trong quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04/5/2007 của Bộ Văn hoá - 

Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về Phê duyệt quy hoạch phát 

triển ngành Thƣ viện Việt Nam đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020, mục 

tiêu phát triển chủ yếu cho thƣ viện đại học đƣợc xác định là: 

 -  Nâng cấp thƣ viện các trƣờng đại học: Xây dựng mới, tu bổ lại trụ sở thƣ 

viện, tạo cho các thƣ viện hiện đại về cơ sở vật chất và trang thiết bị, phong phú về 

tài liệu. Tăng cƣờng công tác bổ sung tài liệu ngoại văn. Có sự phối kết hợp trong 

công tác bổ sung tài liệu giữa các trƣờng đại học với nhau, cũng nhƣ đối với các thƣ 

viện khoa học lớn trong nƣớc, tránh bổ sung trùng lặp, tiết kiệm ngoại tệ cho nhà 

nƣớc. Thực hiện việc chia sẻ nguồn lực thông tin bằng các hình thức trao đổi tài 

liệu, cho mƣợn liên thƣ viện, phối hợp bổ sung... 

 - Đảm bảo trao đổi, hợp tác thƣờng xuyên giữa thƣ viện các trƣờng đại học 

trong nƣớc với thƣ viện các trƣờng đại học nƣớc ngoài. 
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 - Bồi dƣỡng, đào tạo, đào tạo lại cán bộ thƣ viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm 

vụ, đặc biệt về công nghệ thông tin, kiến thức về marketing, các dịch vụ thông tin - 

thƣ viện và ngoại ngữ. 

 - Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, lấy đó làm đòn bẩy quan trọng 

nhất trong quá trình hiện đại hoá thƣ viện. 

 - Dựa trên các chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ thƣ viện sử dụng hệ thống máy tính 

đã có, tiến hành quá trình tự động hoá thƣ viện, nâng cao chất lƣợng các dịch vụ 

truyền thống. Xây dựng một cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ cho mọi hoạt động của 

thƣ viện, dựa trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại, tiêu chuẩn, dễ phối hợp với 

các công nghệ khác và dễ mở rộng, nâng cấp. 

 - Sử dụng các thành tựu mới nhất của ngành công nghệ thông tin, nhất là các 

công nghệ Internet, nâng cao chất lƣợng của vốn tài liệu và phát triển các dịch vụ 

TTTV hiện đại, phục vụ cho nhiều đối tƣợng bạn đọc với các phƣơng tiện thông tin 

khác nhau. 

- Xây dựng một hệ thống thƣ viện đại học mạnh, phát triển theo hƣớng hiện 

đại thƣ viện điện tử, thƣ viện số. Có khả năng đáp ứng các nhu cầu thông tin của 

ngƣời sử dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Số hoá các sách, giáo trình đại học 

để hƣớng tới nhiệm vụ cung cấp tài liệu trên mạng cho sinh viên. 

Những năm gần đây, dự thảo luật thƣ viện đang đƣợc tiến hành xây dựng, 

trong đó cũng có những nội dung liên quan tới vấn đề tổ chức dịch vụ ở thƣ viện đại 

học đƣợc đƣa ra thảo luận ở các hội thảo chuyên ngành. Điều này cho thấy sự quan 

tâm của Đảng và Nhà nƣớc về TVĐH nói chung và hoạt động dịch vụ TTTV ở 

trƣờng đại học nói riêng. Những chính sách và thiết chế của Nhà nƣớc là cơ sở và 

định hƣớng cho các hoạt động dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam phát triển và 

mở rộng trên thực tế. 

- Về sự đầu tư tài chính cho hoạt động dịch vụ 

Hiện nay, để nâng cao chất lƣợng đào tạo, khẳng định thƣơng hiệu của nhà 

trƣờng, thƣ viện trƣờng đại học đƣợc quan tâm đầu tƣ thích đáng, nhiều trƣờng 

đƣợc hƣởng lợi từ dự án phát triển giáo dục đại học đã xây dựng thƣ viện điện tử. 

Sự quan tâm đầu tƣ của các trƣờng đại học thể hiện ở việc áp dụng công nghệ tiên 

tiến vào hoạt động TTTV trong đó có hoạt động dịch vụ thƣ viện; Đầu tƣ cơ sở vật 

chất trang thiết bị hiện đại cho thƣ viện; Ƣu tiên kinh phí bổ sung nguồn tài liệu, 
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đặc biệt là tài liệu điện tử, tiến tới số hoá nguồn tài liệu… ví dụ: Thƣ viện Đại học 

Duy Tân Đà Nẵng (1,5 tỷ/năm); thƣ viện Đại học Đồng Nai (2 tỷ/năm), … [34, tr. 

19]. Việc quan tâm, đầu tƣ cho các TVĐH phát triển hoạt động dịch vụ là cơ sở để 

các TVĐH có thể triển khai tốt hơn các PPĐG chất lƣợng nhằm nâng cao chất 

lƣợng dịch vụ TTTV ở môi trƣờng TVĐH. Tuy nhiên mức độ đầu tƣ của các 

TVĐH trong toàn bộ hệ thống chƣa thực sự đồng đều, còn rất nhiều TVĐH chƣa 

có đƣợc sự quan tâm đầu tƣ thích đáng từ phía đơn vị chủ quản.   

 - Đối với các TVĐH đươc̣ cấp kinh phí thông qua đơn vi ̣ chủ quản nhưng có 

tƣ cách pháp nhân , tài khoản riêng . Nhóm này chiếm số lươṇg không nhiều , dƣới 

5% chủ yếu t ập trung ở m ột số thư vi ện lớn như Thư vi ện Quốc gia Vi ệt Nam, thƣ 

viện một số trường đaị hoc̣ lớn như Đaị hoc̣ Quốc gia , một số Trung tâm Hoc̣ li ệu. 

Đối với những thƣ vi ện thuộc nhóm này , nguồn ngân sách để phát triển thư vi ện 

vâñ bi ̣ phu ̣thuộc vào đơn vi ̣ chủ quản tuy nhiên tính ổn điṇh tương đối cao , việc lập 

kế hoac̣h và thƣc̣ hi ện thuận lơị hơn, bởi các thư viện có thể chủ động trong việc sƣ̉ 

dụng các nguồn kinh phí đƣợc cấp . Tuỳ thuộc tƣ̀ng giai đoaṇ các thư vi ện có thể ưu 

tiên đầu tư cho nhƣ̃ng nhiệm vu ̣troṇg tâm. 

 - Đối với các thư vi ện đươc̣ cấp kinh phí thông qua đơn vi ̣  chủ quản nhƣng 

không có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng. Các thƣ viện này chỉ đƣợc coi là 

một bộ phận, hoạt động nhƣ một phòng ban trong đơn vị. Nhóm này chiếm một tỉ lệ 

rất lớn, có trên 95% TVĐH thuộc nhóm này. Các thƣ viện này không có quyền tự 

chủ về tài chính. Ngân sách cho hoạt động của thƣ viện phụ thuộc hoàn toàn vào 

ngân sách của đơn vị chủ quản. Đầu mỗi năm, các thƣ viện thƣờng lập báo cáo dự 

trù ngân sách chi tiêu trong năm trình đơn vị chủ quản. Tuy nhiên khả năng đƣợc 

phê duyệt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi cần kinh phí cho m ột hoaṭ đ ộng, 

giám đốc thư vi ện lập dƣ ̣trù trình lãnh đaọ đơn vi ̣ chủ quản phê duy ệt. Cơ chế này 

đã taọ ra cho các thư vi ện nhiều khó khăn trong vi ệc thƣc̣ hi ện kế hoac̣h  của 

mình.Thậm chí đôi khi sự phê duyệt còn phụ thuộc vào sự quan tâm hoặc quan 

niệm của lãnh đạo đơn vị chủ quản đối với thƣ viện.  

 - Nhiều TVĐH bên cạnh các nguồn kinh phí đƣợc cấp hàng năm từ đơn vị 

chủ quản đã khai thác tìm kiếm nhiều nguồn ngân sách khác  nhau, ví dụ: nguồn 

ngân sách Chính phủ, ngân hàng thế giới, các tổ chức, các công ty phần mềm, nhà 

xuất bản,… Sự khác nhau về cơ chế quản lý, tổ chức và đầu tƣ tài chính ở các 



82 
 

TVĐH đã tạo ra những khó khăn cho việc triển khai đồng nhất các dịch vụ TTTV 

cũng nhƣ các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV. Ngoài ra việc lựa chọn và triển khai 

PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV phải quan tâm tới tính bao quát của cơ chế quản lý 

đặc thù của TVĐH Việt Nam. Hiện nay, các TVĐH Việt Nam thƣờng nghiêng về tự 

chủ và tự chủ một phần, đây là tiền đề cho việc tổ chức tốt hơn các dịch vụ TTTV 

và từ đó sẽ có sự quan tâm thích đáng hơn tới hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ TTTV theo PPĐG phù hợp. 

* Sản phẩm thông tin của thư viện 

 Sản phẩm TTTV là tiền đề để các hoạt động dịch vụ TTTV có thể triển khai, 

giữa hai yếu tố sản phẩm và dịch vụ luôn có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ nhau 

cùng phát triển. Trong môi trƣờng TVĐH, việc tăng cường taọ l ập các sản phẩm 

thông tin có chất lƣợng luôn đƣợc các nhà lãnh đạo và quản lý thƣ viện quan tâm. Ở 

các TVĐH Việt Nam, có thể chia hệ thống sản phẩm TTTV ra làm 02 loại chính 

nhƣ theo nghiên cứu của tác giả Vũ Duy Hiệp [11], nhƣ sau: 

 - Các sản phẩm TTTV đáp ƣ́ng nhu cầu tra cƣ́u thông tin, bao gồm: Thƣ mục 

các loaị ; Cơ sở dữ liệu thư muc̣ quản lý tài li ệu thƣ viện; Cơ sở dữ liệu thư muc̣ 

phản ánh ngu ồn tin khoa học nội sinh; Cơ sở dữ liệu thƣ mục trƣc̣ tuyến phản ánh 

nguồn tin trong và ngoài nước. 

 - Các sản phẩm TTTV đáp ứng nhu cầu cung cấp nội dung thông tin: Cơ sở dữ 

liệu toàn văn; Cẩm nang, Hệ thống câu hỏi thường gặp; Tổng quan; Website thư viện. 

 Trong các loại hình sản phẩm TTTV trên, có một số sản phẩm TTTV đƣợc 

chú ý phát triển trên hầu hết các TVĐH đó là: Thƣ mục các loại; Cơ sở dữ liệu thƣ 

mục quản lý thƣ viện, trang web thƣ viện;… tuy nhiên sự phát triển còn ở nhiều 

mức độ khác nhau. Ở các trƣờng đại học có sự đầu tƣ về tài chính cao, có nguồn 

nhân lực chất lƣợng tốt, có đội ngũ công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động TTTV sẽ 

có chất lƣợng các sản phẩm TTTV cao hơn ở các TVĐH ít đƣợc đầu tƣ về các yếu 

tố này. Tuy nhiên có thể thấy đây là các loại hình sản phẩm phổ biến, hầu hết đƣợc 

các TVĐH xây dựng và phát triển. Sự phát triển của hệ thống sản phẩm này là nền 

tảng để các TVĐH có thể triển khai tốt hơn các hoạt động dịch vụ của mình nhƣ: 

Dịch vụ tra cứu tin trong các cơ sở dữ liệu thƣ mục, dịch vụ tìm tin trực tuyến thông 

qua giao diện OPAC trên website thƣ viện, dịch vụ tƣ vấn thông tin trực tuyến qua 

cổng thông tin website,… 
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 Một dòng sản phẩm đặc thù ở hệ thống TVĐH Việt Nam đó chính là các cơ 

sở dữ liệu toàn văn về nguồn tin khoa học nội sinh và cơ sở dữ liệu toàn văn đƣợc 

mua quyền truy cập từ các nhà cung cấp lớn trên thế giới nhƣ: Thomson Reuters, 

Elsevier, Proquest Central... Hệ thống sản phẩm này có thể xem là một sản phẩm có 

hàm lƣợng chất xám cao, thích hợp để cho các TVĐH phát triển các dịch vụ cung 

cấp thông tin có hàm lƣợng tri thức cao tới các đối tƣợng ngƣời dùng là các nhà 

nghiên cứu, giảng viên và sinh viên. 

 Hiện tại các TVĐH ở Việt Nam đang tiến tới xây dựng một mạng lƣới liên kết 

các sản phẩm TTTV để tiến tới xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung cho các TVĐH. 

Hoạt động này đã đƣợc các liên hiệp thƣ viện đại học phía Bắc và phía Nam đang nỗ 

lực xây dựng và phát triển. Nhìn chung, hệ thống sản phẩm TTTV ở các TVĐH Việt 

Nam đã có sự phát triển nhất định, phong phú về loại hình và ngày càng đƣợc nhấn 

mạnh hơn về vấn đề chất lƣợng. Song hệ thống sản phẩm TTTV chƣa thực sự đồng 

đều ở tất cả các trƣờng đại học trong cả nƣớc. Nếu việc sử dụng hệ thống sản phẩm 

TTTV ở các trƣờng đại học Việt Nam đƣợc tiến hành một cách có hệ thống sẽ tạo điều 

kiện cho việc chia sẻ cơ sở dữ liệu, phát triển các dịch vụ và tạo cơ hội để rút ngắn các 

khoảng cách chênh lệch giữa các trƣờng đại học lớn và các đại học ở địa phƣơng. 

* Nguồn nhân lực thư viện 

Việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại TVĐH phụ thuộc khá nhiều vào 

nguồn nhân lực và sự quan tâm của tổ chức. Tuy nhiên hiện trạng đội ngũ cán bộ làm 

công tác thƣ viện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm tại bộ phận hoạt động dịch vụ TTTV 

ở các TVĐH còn thiếu về số lƣợng và chất lƣợng chƣa thực sự đồng đều. Theo số 

liệu thống kê của Vụ thƣ viện, cơ cấu của trình độ ngƣời làm thƣ viện nhƣ sau: Tiến 

sĩ 32 (chiếm 2%); Thạc sĩ 247 ngƣời (15%); Cử nhân 1131 ngƣời (71%); Cao đẳng 

71 ngƣời (4%); Trung cấp 131 ngƣời (8%) [34, tr.20]. Rất ít các thƣ viện tổ chức bộ 

phận hoạt động dịch vụ riêng (chỉ 13.3% các thƣ viện đƣợc luận án khảo sát có xây 

dựng tổ dịch vụ ở TVĐH), vì vậy khó khăn để chuyên môn hoá chức năng và vị trí 

công việc của đội ngũ cán bộ làm công tác dịch vụ. Trong khi đó, đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ đòi hỏi nhân viên thƣ viện không những hiểu biết về các dịch vụ mà thƣ viện 

đang triển khai, có những kĩ năng cơ bản về giao tiếp và tìm kiếm tƣ vấn thông tin, 

hiểu biết về công nghệ mà còn phải là những ngƣời có khả năng thu thập thông tin 

đánh giá, khả năng xử lý kết quả đánh giá và có thể gợi ý những thuộc tính đánh giá 

chất lƣợng phù hợp cho PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV.  
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Nhìn vào các số liệu thống kê về trình độ nguồn nhân lực TTTV có thể thấy, 

so với các hệ thống thƣ viện khác thì ở TVĐH, nguồn nhân lực lao động chuyên 

ngành có trình độ cao chiếm một tỉ lệ cao. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để 

các TVĐH có thể tổ chức tốt các dịch vụ TTTV có chất lƣợng và đáp ứng sự hài 

lòng của NSD dịch vụ. Tuy nhiên sự phân bố hoặc chia tách không thống nhất trong 

hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ ở các thƣ viện dẫn tới những khó khăn trong phân 

công công việc và sự chuyên môn hoá cho từng loại hình dịch vụ cũng ít đƣợc chú 

trọng ở các TVĐH Việt Nam. 

* Trình độ và năng lực thông tin của người tham gia đánh giá  

Đối với các đối tƣợng tham gia đánh giá chất lƣợng dịch vụ ở các TVĐH, có 

thể thấy khá phong phú và đa dạng, thuộc nhiều nhóm NSD dịch vụ khác nhau tuy 

nhiên có một đặc điểm chung là có NCT cao về những thông tin/tài liệu có hàm lƣợng 

tri thức, chất xám cao. Nhóm ngƣời tham gia đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam thƣờng đƣợc chia làm 3 nhóm: Nhóm sinh viên, học viên; Nhóm cán 

bộ nghiên cứu, giảng dạy; Nhóm cán bộ quản lý. Cả 03 nhóm đối tƣợng này đều là 

những NSD có trình độ cao, đủ khả năng để nhận diện và phân tích vấn đề đánh giá 

đƣợc đƣa ra. Theo niên giám thống kê về giáo dục đại học trong năm học 2015-2016 

và 2016-2017 ta có thể thấy đƣợc các con số phản ánh rất chân thực về hiện trạng cũng 

nhƣ sự phát triển về số lƣợng NSD dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam: 

Bảng 2.1: Số liệu chung về đại học năm học 2015-2016 và 2016-2017 

(Nguồn: Tổng hợp Niên giám thống kê giáo dục đại học năm 2017) 

  2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Tốc độ tăng, 

giảm (%) 

1 Tổng số trƣờng 223 235 5,38 
       Công lập 163 170 4,29 
       Ngoài công lập 60 65 8,33 

2 Quy mô sinh viên  1.753.174 1.767.879 0,84 
     - Công lập 1.520.807 1.523.904 0,20 
     - Ngoài công lập 232.367 243.975 5,00 
 Chia theo hệ đào tạo 

   
 - Chính quy 1.370.619 1.402.683 2,34 
 - Vừa làm vừa học 295.261 283.589 -3,95 
 - Đào tạo từ xa 87.294 81.607 -6,51 

3 Giảng viên 69.591 72.792 4,60 
 - Công lập 55.401 57.634 4,03 
 - Ngoài công lập 14.190 15.158 6,82 
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  2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Tốc độ tăng, 

giảm (%) 

 Trong tổng số:   
 -  Nữ 

 
32.690 

 
35.064 

 
7,26 

  -  Dân tộc 1.063 716 -32,64 
 -  Giáo sƣ 550 574 4,36 
  -  Phó giáo sƣ 3.317 4.113 24,00 
 Chia theo trình độ đào tạo 

   
 - Tiến sỹ 13.598 16.514 21,44 
 - Thạc sỹ 40.426 43.127 6,68 
 - Chuyên khoa I+II 620 523 -15,65 
 - Đại học và cao đẳng 14.897 12.519 -15,96 
  - Trình độ khác 50 109 118,00 

 Nhìn vào bảng thống kê về tổng số trƣờng, số lƣợng sinh viên và giảng viên 

theo các loại hình đào tạo và trình độ đào tạo có thể thấy số lƣợng và chất lƣợng 

tăng lên theo năm. Việc gia tăng này cũng đồng nghĩa với việc các đối tƣợng NSD 

của TVĐH cũng tăng lên đáng kể về số lƣợng và chất lƣợng. Có thể thấy rõ đối 

tƣợng NSD dịch vụ TTTV trong môi trƣờng TVĐH rất đa dạng và có thể có những 

đặc điểm riêng biệt để nhận diện: 

 - Đối với nhóm NSD là sinh viên, học viên: Đây là nhóm NSD có số lƣợng 

đông nhất đối với các TVĐH. NCT của nhóm NSD dịch vụ này chủ yếu hƣớng tới các 

mục tiêu học tập và nghiên cứu theo mỗi chuyên ngành đƣợc đào tạo. Chính vì vậy 

việc triển khai các dịch vụ TTTV tới nhóm NSD này thƣờng là những dịch vụ mang 

tính tiện ích về các vấn đề: Cung cấp thông tin/tài liệu mang tính học thuật chuyên 

ngành; Cung cấp không gian và thời gian học tập tiện ích, thoải mái; Cung cấp các dịch 

vụ tƣ vấn, hỗ trợ… Bởi đây cũng là nhóm đối tƣợng NSD dịch vụ chính của TVĐH 

nên ở các trƣờng thƣờng hƣớng tới việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đáp ứng và làm 

hài lòng NSD dịch vụ là sinh viên, học viên. Các PPĐG chất lƣợng dịch vụ cũng vì thế 

mà nghiêng về việc thu thập các ý kiến đánh giá của nhóm đối tƣợng này. 

- Đối với nhóm NSD là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy: Đây là nhóm NSD có 

trình độ cao. Các dạng dịch vụ họ mong muốn ở TVĐH thƣờng là những dịch vụ 

cung cấp các thông tin/tài liệu chuyên sâu, có tính mới và có hàm lƣợng tri thức 

cao. Đây cũng là nhóm NSD có thể tạo ra các sản phẩm thông tin khoa học nội sinh 

cho các trƣờng ĐH. Để có thể đáp ứng đƣợc NCT của nhóm đối tƣợng NSD này, 

các TVĐH cần tổ chức đƣợc các dịch vụ đặc thù, mang tính chuyên môn cao nhƣ: 

dịch vụ cung cấp thông tin chọn lọc; dịch vụ giới thiệu tài liệu mới;… 
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- Đối với nhóm NSD là cán bộ quản lý: Tính chất NCT của nhóm này là tiếp 

nhận những thông tin phục vụ cho quá trình ra quyết định trong quản lý, đặc biệt là 

các thông tin về cơ chế, chính sách, kiểm định chất lƣợng, phân hạng các trƣờng đại 

học,… Nhóm đối tƣợng này thƣờng có yêu cầu cao về các loại hình dịch vụ của thƣ 

viện, trong đó có dịch vụ thông tin phục vụ lãnh đạo. Để đáp ứng yêu cầu của nhóm 

NSD dịch vụ này, TVĐH cần có những cán bộ chuyên biệt làm mảng chọn lọc 

thông tin, đặc biệt những thông tin hỗ trợ cho quá trình ra quyết định, phục vụ trực 

tiếp các thông tin hiện tại và thông tin dự báo liên quan tới các vấn đề đào tạo và 

các lĩnh vực chuyên môn của nhà trƣờng.  

Nhƣ vậy có thể thấy, hiện trạng các nhóm NSD dịch vụ TTTV ở các TVĐH 

khá tập trung, phân bố ở độ tuổi từ 18 đến 60, hầu hết có trình độ tiếp nhận thông 

tin một cách khoa học và đòi hỏi thông tin có hàm lƣợng tri thức cao. Chính vì vậy 

đối với các nhóm đối tƣợng NSD này, nếu PPĐG đƣa ra có nội dung nghiên cứu 

chuyên sâu và bao quát sẽ giúp thƣ viện thu thập đƣợc những thông tin hữu ích 

thông qua đánh giá từ NSD. Ngƣợc lại nếu xây dựng một PPĐG đơn giản, với kĩ 

thuật đánh giá thô sơ sẽ làm mất đi khả năng khai thác đánh những đánh giá chính 

xác từ phía ngƣời dùng. Vì vậy PPĐG ở các TVĐH nên hƣớng tới tiếp cận tới NSD 

TTTV để có thể thu lại những kết quả khả quan và chính xác hơn. 

* Mức độ phát triển của các nguồn tin, sản phẩm, dịch vụ thông tin – 

thư viện  

TVĐH Việt Nam là nơi lƣu trữ và phổ biến những nguồn tin có hàm lƣợng 

khoa học cao.  Giá trị của nguồn thông tin, tài liệu trong các TVĐH đã không ngừng 

đƣợc gia tăng cả về mặt số lƣợng và chất lƣợng trong những năm gần đây [phụ lục 

5]. Ví dụ: Trung tâm TTTV Đại học Nha Trang có tài nguyên đọc gồm 15.000  tên 

tài liệu chuyên ngành tiếng Việt và tiếng Anh với 60.000 bản, hơn 300 đầu báo và 

tạp chí trong nƣớc và nƣớc ngoài. Tài nguyên điện tử trên cổng thƣ viện số với 

10.000 sách, luận văn, luận án, giáo án và các công trình khoa học khác. Nguồn tài 

nguyên số toàn văn của thƣ viện có thể phục vụ trên internet cho ngƣời dùng sử 

dụng ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và đƣợc kết nối với nhiều kho dữ liệu khác thông 

qua cổng thông tin điện tử của thƣ viện. Trung tâm TTTV Trƣờng Đại học Nguyễn 

Tất Thành có trên 50.000 bản sách và hệ thống học liệu điện tử kết nối với nhiều 

trƣờng đại học, học viện trong nƣớc và quốc tế; Thƣ viện truyền cảm hứng Đại học 
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Tôn Đức Thắng hiện có 115 nghìn đầu sách bao gồm bản in và điện tử, ngoài ra còn 

có hàng trăm triệu tài nguyên thông tin điện tử về học thuật và nghiên cứu toàn cầu 

và khu vực mà ngƣời đọc có thể tìm kiếm mọi lúc;… Sự đa dạng và độ lớn của 

nguồn tin tạo nên sự đa dạng cho các sản phẩm TTTV và đây cũng là cơ sở để các 

TVĐH tổ chức ra nhiều loại hình dịch vụ TTTV.  

Ở các TVĐH Việt Nam hiện tại đang triển khai các loại hình dịch vụ TTTV 

khá phong phú và đa dạng, ngoài các dịch vụ TTTV cơ bản gần nhƣ TVĐH nào cũng 

có nhƣ: dịch vụ đọc tại chỗ và dịch vụ mƣợn tài liệu về nhà (chiếm tỉ lệ 100%) thì có 

những nhóm dịch vụ đặc thù của môi trƣờng TVĐH nhƣ: dịch vụ đào tạo năng lực 

thông tin (36,7%); dịch vụ xuất bản (83,3%), dịch vụ phổ biến thống tin chọn lọc 

(46,7%)…  

 

Biểu đồ 2.1: Tỉ lệ các loại hình dịch vụ thông tin – thƣ viện  

tại thƣ viện đại học Việt Nam 

Cùng với việc phát triển đa dạng các dịch vụ TTTV thì thói quen sử dụng 

các loại hình dịch vụ cũng cung cấp thông tin về phần nào chất lƣợng dịch vụ của 
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các loại hình dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. Theo khảo sát các đối tƣợng NSD 

về thói quen sử dụng thì có thể thấy tỉ lệ khá chênh lệch trong việc sử dụng các loại 

hình dịch vụ TTTV nhƣ sau:   

 

Biểu đồ 2.2: Thói quen sử dụng các loại hình dịch vụ thông tin – thƣ viện 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy, dịch vụ đọc tại chỗ đƣợc NSD sử dụng nhiều nhất 

(41,5%), sau đó là dịch vụ mƣợn tài liệu về nhà (24%). Đây là 2 loại hình dịch vụ 

cơ bản mà gần nhƣ thƣ viện nào cũng có. Loại hình dịch vụ này thƣờng đƣợc tiến 

hành trên 2 hình thức cơ bản là giao dịch dịch vụ bằng phƣơng thức truyền thống và 

giao dịch điện tử. Sự cần thiết và tiện lợi của loại hình dịch vụ này đã thu hút đƣợc 

sự quan tâm của khá nhiều NSD dịch vụ trong môi trƣờng TVĐH. Bên cạnh đó thì 

những dịch vụ nhƣ dịch vụ hội nghị, hội thảo (2,1%); dịch vụ photocopy và in ấn 

(3,7%) có tần suất sử dụng ít. dịch vụ hội nghị, hội thảo chỉ có ở thƣ viện Trung tâm 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm học liệu Huế, Thƣ viện đại 

học Nha Trang; dịch vụ photocopy và in ấn cũng ít đƣợc các thƣ viện triển khai vì 

liên quan tới các vấn đề bản quyền tài liệu… Hiện trạng này phản ánh nhiều vấn đề 

về hoạt động dịch vụ TTTV ở các trƣờng đại học, tuy nhiên xét ở góc độ đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ có thể thấy: Đối với các dịch vụ đƣợc tổ chức nhiều và thu hút 

đƣợc sự quan tâm của NSD thì dễ dàng triển khai hoạt động đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ một cách chuyên sâu. Đối với các dịch vụ ít đƣợc các TVĐH tổ chức và 
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mức độ sử dụng dịch vụ thấp thì khó có thể khảo sát đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

một cách chính xác và có hiệu quả cao. PPĐG cũng phải xét trên nhiều khía cạnh 

hiệu quả khác nhau, không chỉ phụ thuộc vào đánh giá từ phía NSD. Việc đa dạng 

về các loại hình sản phẩm và dịch vụ TTTV tạo điều kiện thuận lợi cho NSD có thể 

lựa chọn đƣợc những sản phẩm, dịch vụ TTTV phù hợp với nhu cầu của mình, tạo 

điều kiện cho TVĐH dễ dàng triển khai các PPĐG chất lƣợng dịch vụ theo nhiều 

tiêu chí và khía cạnh khác nhau của dịch vụ. Tuy nhiên sự phát triển này không 

đồng đều trong toàn bộ hệ thống TVĐH, những thƣ viện trực thuộc Đại học quốc 

gia, TVĐH vùng thƣờng có đƣợc sự phát triển mạnh, đa dạng và phong phú hơn các 

TVĐH trực thuộc tỉnh, những TVĐH ở các thành phố lớn cũng có mức độ khác với 

các TVĐH ở các địa phƣơng nhỏ. Đây là bài toán đặt ra cho việc áp dụng một 

PPĐG thống nhất cho tất cả hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

* Cơ sở vật chất và trình độ tiến bộ về khoa học công nghệ  

Hệ thống TVĐH Việt Nam những năm gần đây đƣợc đầu tƣ đổi mới khá 

nhiều về cơ sở vật chất và trang thiết bị hạ tầng. Đây là nền tảng để triển khai các 

hoạt động dịch vụ hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng của NSD trong thời đại 

của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Với tên gọi “thư viện truyền cảm hứng”, thƣ 

viện của Trƣờng đại học Tôn Ðức Thắng không chỉ phá bỏ mọi giới hạn về thời 

gian, mà còn khai mở gần nhƣ tối đa mọi khả năng tƣ duy, học tập, làm việc của 

giảng viên, sinh viên khi bố trí hẳn một khu vực phục vụ đọc xuyên đêm, bảy ngày 

trong một tuần. Với tổng mức đầu tƣ lên tới 130 tỷ đồng, không gian sử dụng 

khoảng 9.000 m2, gồm bảy tầng, đƣợc thiết kế theo từng không gian riêng biệt và 

tên gọi khác nhau: Tầng Nhẫn nại, tầng Nỗ lực, tầng Minh mẫn, tầng Tiến bộ, tầng 

Sáng kiến, tầng Trách nhiệm và tầng Ƣu tú đã mang lại sự thích thú khám phá cho 

giảng viện, sinh viên. Thƣ viện truyền cảm hứng đại học Tôn Đức Thắng có sức 

chứa hơn 2.000 ngƣời, có thể sử dụng cùng lúc các khu chức năng nhƣ: Không gian 

học tập chung, không gian cho các dịch vụ thông tin, khu vực trƣng bày tài liệu 

mới, khu vực sử dụng máy tính, các điểm truy cập nhanh, trạm in ấn đa chức năng, 

trạm mƣợn sách tự động… thƣ viện còn đƣợc trang bị các thiết bị quản lý tự động 

theo công nghệ RFID gồm: Hệ thống phân loại tài liệu sau khi ngƣời đọc trả sách; 

máy làm sạch, diệt khuẩn cho tài liệu; hệ thống máy mƣợn - trả sách tự động; cổng 
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an ninh tài liệu; hệ thống kiểm soát ra vào; máy in đa chức năng và nhiều giải pháp 

công nghệ hàng đầu. Cũng có không gian mới mẻ là Thƣ viện đại học Nguyễn Tất 

Thành và Thƣ viện đại học RMIT Việt Nam, Thƣ viện Đại học Nha Trang, Thƣ 

viện đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Thƣ viện Đại học dân lập Thăng Long,… 

đƣợc thiết kế theo không gian mở tối đa với phƣơng châm phục vụ NSD một cách 

tốt nhất. Các góc học tập, đọc sách, nghiên cứu, thƣ giãn… đƣợc thiết kế phục vụ 

nhu cầu vừa học, vừa giải trí bên cạnh nguồn tài liệu học tập dồi dào, phong phú đã 

thu hút nhiều NSD tìm đến sau những giờ học trên giảng đƣờng. Bên cạnh đó trong 

hệ thống TVĐH Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thƣ viện chƣa đƣợc quan tâm đầu 

tƣ đúng mức về không gian học tập, trang thiết bị điện tử hỗ trợ phát triển các dịch 

vụ thƣ viện, đặc biệt là đối với hệ thống TVĐH trực thuộc các đơn vị quản lý cấp 

tỉnh: Thƣ viện Đại học Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, Thƣ viện Đại học Hà Tĩnh, 

Thƣ viện Đại học Khánh Hoà,… 

Các yếu tố về cơ chế, chính sách; nhân lực; sản phẩm, dịch vụ TTTV; cơ sở 

vật chất và trình độ tiến bộ KHCN đã tác động lớn đến việc lựa chọn và triển khai 

các PPĐG chất lƣợng dịch vụ ở TVĐH Việt Nam trong những năm vừa qua. Việc 

lựa chọn và triển khai PPĐG ở mỗi TVĐH đều xuất phát từ căn cứ thực tiễn cũng 

nhƣ các yếu tố tác động để có thể tiến hành một cách dễ dàng, hiệu quả và góp phần 

cải thiện đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV cho các TVĐH ở Việt Nam. 

2.2.2. Các loại hình phương pháp đánh giá đang được sử dụng  

Việc sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV bắt đầu đƣợc triển khai từ 

khi các TVĐH phát triển mạnh về các loại hình dịch vụ để phục vụ các mục tiêu 

nghiên cứu, đào tạo của nhà trƣờng. Trƣớc kia, khi dịch vụ TTTV chỉ mới đơn 

thuần là những hoạt động mƣợn trả và tra cứu tài liệu đơn giản, đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV thƣờng đƣợc tính theo các lƣợt lƣu thông tài liệu ở thƣ viện hoặc 

chất lƣợng dịch vụ thƣờng đƣợc đánh giá theo chất lƣợng của các hoạt động thƣ 

viện nói chung.  

Theo thống kê của 30 TVĐH đƣợc khảo sát thì PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV thƣờng đƣợc sử dụng nhất là phƣơng pháp thống kê (chiếm 83,3%), tiếp theo 

sau là PPĐG theo sự hài lòng với (70%), các phƣơng pháp về đo hiệu suất và PPĐG 

theo mục tiêu cũng nhƣ những PPĐG khác rất ít đƣợc sử dụng trong đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV. 
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Biểu đồ 2.3: Tỉ lệ sử dụng các phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

thông tin – thƣ viện tại các thƣ viện đại học Việt Nam 

Ở một số thƣ viện, hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV không đƣợc 

hình thành rõ nét nhƣ: Thƣ viện đại học Khánh Hoà; Thƣ viện Đại học Y tế công 

cộng,… các đánh giá về chất lƣợng dịch vụ TTTV thƣờng nằm trong đánh giá tổng 

thể về chất lƣợng chung của hoạt động thƣ viện và không sử dụng một phƣơng pháp 

cụ thể, riêng biệt nào cho hoạt động dịch vụ. Bên cạnh đó cũng có nhiều TVĐH rất 

quan tâm đến vấn đề đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, tiêu biểu trong đó là các 

trƣờng: Đại học Ngoại thƣơng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Nguyễn Tất Thành,… Ở 

những thƣ viện của các trƣờng này sử dụng 01 đến 03 phƣơng pháp để đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV. Hầu hết là thƣờng kết hợp PPĐG thống kê kết hợp với 

đánh giá sự hài lòng của NSD TTTV hoặc kết hợp thêm với những tiêu chí chất 

lƣợng của các bộ giải pháp tiếp cận tiêu chuẩn nhƣ tiêu chuẩn TCVN hay tiêu chuẩn 

ISO. Có thƣ viện tự nghiên cứu xây dựng bộ phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ riêng nhƣ Thƣ viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng. PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV theo sự hài lòng của NSD và dựa vào những yếu tố đặc thù của nhà 

trƣờng để làm rõ nét hơn những tiêu chí về chất lƣợng của dịch vụ TTTV. Nhƣ vậy 

có thể thấy rằng, các loại hình PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV hiện đang đƣợc sử 

dụng ở hệ thống TVĐH Việt Nam khá phong phú và đa dạng, có thể kể ra các loại 

PPĐG điển hình hay đƣợc sử dụng nhƣ sau:  
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* Phương pháp đánh giá theo các yếu tố đầu vào của thư viện  

 Phƣơng pháp đánh giá dựa vào tiếp cận thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ 

viện đƣợc sử dụng rất nhiều ở các TVĐH, thƣờng đƣợc xem là phƣơng pháp đánh giá 

theo thống kê bởi cách thức đánh giá chủ yếu tập trung vào các yếu tố nhƣ: Lƣợt lƣu 

thông tài liệu; Lƣợt sử dụng thƣ viện; Tham khảo tài liệu tại thƣ viện; Các hoạt động 

do thƣ viện tổ chức; Đáp ứng nhu cầu của NSD thƣ viện; Các kỹ năng mới;… Những 

TVĐH có chỉ số thống kê các lƣợt sử dụng dịch vụ và lƣợt tham gia các hoạt động do 

thƣ viện tổ chức khá cao nhƣ: Trung tâm TTTV đại học Nguyễn Tất Thành, Thƣ viện 

Đại học Nha Trang, Trung tâm TTTV Đại học Công nghệ Sài Gòn, Thƣ viện Trung 

tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,… Các con số đánh giá này thƣờng 

đƣợc thể hiện thông qua các báo cáo tổng kết hàng năm của các TVĐH. Ví dụ ở Thƣ 

viện đại học Công nghiệp thống kê về dịch vụ thông tin online thƣ viện: Cơ sở thành 

phố Hồ Chí Minh: HCM Phòng đa phương tiện phuc̣ vu ̣59.255 lƣợt (trung bình 198 

lƣợt/1 ngày); Phòng báo và tap̣ chí và phòng hoc̣ nhóm phuc̣ vu ̣ 300 lƣợt/1 ngày. 

Phục vụ 02 CD/tháng; Phục vụ bạn đọc trực tuyến (online): 1.157 lƣợt bạn đọc. Lƣợt 

bạn đọc truy cập Thư viện số http://lib.hui.edu.vn (thƣ viện điện tƣ̉) năm 2016: 170, 

528 lƣợt; (theo thống kê web http ://www.histats.com). Hiện nay, tổng lươṭ baṇ đoc̣ 

truy cập cổng thông tin thƣ vi ện và thƣ viện số : 6.159.220 lƣợt, tải tài li ệu trên 

Internet: 2.328 files. Xây dƣṇg maṇg Facebook thư vi ện (đaṭ 13.968 lƣợt like trong 

năm 2016) điạ chỉ: http://www.facebook.com/tvdhcn. Hiệu quả đánh giá của phƣơng 

pháp này mang lại chính là những con số cụ thể để so sánh giữa các kì đánh giá để có 

thể đối chiếu về sự gia tăng hay giảm sút số lƣợng tƣơng tác và sử dụng dịch vụ. Đây 

cũng là một cơ sở để TVĐH có kế hoạch điều chỉnh chất lƣợng dịch vụ mà thƣ viện 

đang cung cấp theo chiều hƣớng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của NSD dịch vụ thƣ viện. 

- Đối với các thƣ viện tổ chức ít hoạt động dịch vụ TTTV nhƣ Thƣ viện đại 

học Thái Bình Dƣơng, Trung tâm TTTV Đại học Hà Tĩnh, Thƣ viện Đại học Sỹ 

quan Thông tin,… thì PPĐG thƣờng tập trung vào các chỉ số thống kê về các lƣợt 

sử dụng dụng dịch vụ thông qua các dịch vụ cơ bản thuộc nhóm dịch vụ mƣợn trả 

và dịch vụ tra cứu tin. Những con số thống kê này chỉ phản ánh đƣợc một phần về 

chất lƣợng phục vụ của dịch vụ mà chƣa đánh giá đƣợc nhu cầu và khả năng đáp 

ứng của các dịch vụ TTTV đối với NSD của thƣ viện. 
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- Đối với các thƣ viện hiện đại, đã đƣợc đầu tƣ về mặt công nghệ và tổ chức 

đƣợc nhiều loại hình dịch vụ thì thƣ viện đã đi sâu phân tích và tìm hiểu các tiêu 

chí đánh giá chất lƣợng sao cho phù hợp với dịch vụ TTTV của nhà trƣờng. Các 

tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ thƣờng đƣợc xây dựng đơn giản dựa vào 

những đặc điểm dễ nhận thấy của dịch vụ TTTV nhƣ: (1) Tài liệu; (2) Internet; (3) 

Máy tính; (4) Phần mềm quản lý thƣ viện/Thƣ mục trực tuyến; (5) Nhân viên đủ 

năng lực; (6) dịch vụ theo yêu cầu, hỏi/đáp, hƣớng dẫn; (7) Quảng bá dịch vụ 

TTTV và (8) Không gian học tập,… Những PPĐG theo thống kê các chỉ số đơn lẻ 

nhƣ vậy đƣợc xây dựng ở rất nhiều TVĐH vào các dịp gần kết thúc năm học, khi 

hoạt động kiểm định chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng bắt đầu đƣợc triển khai. 

Hầu hết việc xây dựng PPĐG chất lƣợng dịch vụ đều hƣớng tới việc đƣa ra các 

giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTTV của một cơ quan TTTV cụ thể. Tuy 

nhiên các giải pháp còn mang tính chất chung chung, chƣa đƣa ra đƣợc phƣơng 

pháp cụ thể để triển khai đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong bối cảnh thƣ 

viện điện tử hiện nay. 

Có thể thấy đây là biện pháp đánh giá truyền thống, hầu hết trƣớc đây các 

TVĐH đều đã sử dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ này để đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ của thƣ viện mình hoặc sử dụng biện pháp đánh giá này để kết hợp với các biện 

pháp khác để đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Kết quả của việc sử dụng biện pháp 

này cho thấy đƣợc các số liệu báo cáo chi tiết về tài nguyên thƣ viện, lƣợt lƣu 

thông tài liệu, số lƣợt NSD sử dụng dịch vụ,… PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV 

theo thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện cho thấy sự đơn giản trong quá trình 

đánh giá tuy nhiên biện pháp này không thể hiện đƣợc sự cải tiến trong các dịch 

vụ TTTV. Mặt khác đánh giá theo phƣơng pháp này còn thể hiện chủ quan của các 

nhà quản lý thƣ viện. Chính vì thế phƣơng pháp này hiện nay chỉ đƣợc sử dụng để 

hỗ trợ thêm trong quá trình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. 

* Phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn 

PPĐG theo tiêu chuẩn đƣợc áp dụng nhiều tại các TVĐH ở Việt Nam những 

năm gần đây, đặc biệt là khi có những văn bản chỉ đạo của Nhà nƣớc về vấn đề này 

trong lĩnh vực TTTV. Bắt đầu từ những văn bản liên quan tới chất lƣợng giáo dục của 

trƣờng đại học, một số vấn đề về chất lƣợng dịch vụ TTTV của TVĐH cũng đƣợc đề 

cập tới trong nhiều văn bản: 
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 “Quyết định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học” (ban hành 

kèm quyết định số 38/2004/QĐ –Bộ GD-ĐT gọi tắt là Bộ Tiêu chuẩn Kiểm định 

chất lƣợng đại học của Bộ GD-ĐT) gồm 10 tiêu chuẩn trong đó có tiêu chuẩn cho 

thƣ viện, mỗi tiêu chuẩn đươc̣ đánh giá bằng 2 mƣ́c. Mƣ́c 1 là đaṭ yêu cầu ; Mƣ́c 2 là 

đaṭ cao hơn yêu cầu. Tuy nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn để đánh giá chất lƣợng thƣ 

viện nói chung, chƣa có tiêu chuẩn cho chất lƣợng dịch vụ TTTV [2].  

“Quy điṇh về t iêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học”  (số 

05/2007/QĐ - BGDĐT) trên cơ sở bổ sung, sửa đổi và thay thế chƣơng II của Bộ 

Tiêu chuẩn 2004. Nội dung về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV TVĐH đươc̣ tìm 

thấy trong 2 tiêu chuẩn và mỗi t iêu chuẩn có 2 mƣ́c đánh giá như sau: Tiêu chuẩn 

5.10: Nhân viên thƣ viện đủ về số lƣợng, có nghiệp vụ để cung cấp các  dịch vụ có 

hiệu quả (2 mƣ́c đánh giá). Mƣ́c 1: Có đủ nhân viên thƣ viện để phục vụ tốt nhu cầu 

khai thác tài liệu, sách báo của nhân viên quản lý , giảng viên và ngƣời học . Mƣ́c 2: 

Nhân viên thƣ viện đã đươc̣ đào taọ về nghi ệp vu ̣thư viện, có năng lƣc̣ phuc̣ vu ̣tốt 

nhu cầu khai thác tài li ệu, sách báo của nhân viên quản lý , giảng viên và ngƣời học . 

Tiêu chuẩn 9.1: thƣ viện (2 mức đánh giá): Mức 1: Có thƣ viện, phòng đọc, sách 

báo, sách báo, tài liệu để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đảm bảo đạt 

60-105 số đầu sách cho 1 chuyên ngành đào tạo đối với các trƣờng đại học kỹ thuật, 

kinh tế, nông, lân, ngƣ nghiệp) và 70-122 đầu sách đối với các ngành khác. Mức 2: 

Hệ thống thƣ viện đƣợc tin học hoá và có các tài liệu điện tử; thƣ viện của trƣờng 

đƣợc nối mạng, liên kết khai thác tài liệu với các trƣờng đại học khác; thƣờng 

xuyên cập nhật các tài liệu mới; có biện pháp khuyến khích ngƣời học, giảng viên, 

nhân viên quản lý khai thác có hiệu quả các tài liệu của thƣ viện hàng năm trên tổng 

số ngƣời học và giảng viên của trƣờng đạt chất lƣợng cao. Biện pháp đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV cũng chƣa đƣợc thể hiện rõ, mới chỉ dừng lại ở những con số 

thống kê đơn giản và vẫn nghiêng về đánh giá thƣ viện nói chung. [3] 

 “Quy chế mâũ về tổ chức và hoaṭ đ ộng thư viện trường đại học” (ban hành 

kèm quyết định số 13/2008/QĐ - BVHTTDL). Quy chế gồm 4 chƣơng, 12 điều 

phản ánh các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, tên gọi, chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn, đối tƣợng phcuj vụ, cơ cấu tổ chức, hội đồng thƣ viện, ngƣời làm công tác thƣ 

viện, các hoạt động, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, quản lý cơ sở vật chất và 

ngân sách. Quy chế đã bao quát những vấn đề của TVĐH, song còn chung chung, 
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cần có các tiêu chí cụ thể bổ sung. Văn bản này chƣa đề cập cụ thể tới hoạt động 

dịch vụ TTTV ở cơ sở giáo dục đại học và cũng không hƣớng dẫn về cách thức 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV [5].  

Tại Thông tư Quy điṇh về kiểm điṇh chất lươṇg cơ sở giáo duc̣ đaị hoc̣  

(2017/TT-BGDĐT), có 02 nội dung quan troṇg là bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lươṇg cơ 

sở giáo duc̣ và quy trình, chu kỳ kiểm điṇh chất lươṇg giáo duc̣. Thay đổi lớn và căn 

bản nhất so với quy điṇh trước đây chính là “bộ tiêu chuẩn”. Với 25 tiêu chuẩn và 111 

tiêu chí (so với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí), “Bộ tiêu chuẩn 2.0” khá đồ sộ, bám sát 

Bộ tiêu chuẩn tương tƣ ̣của AUN-QA, cấu thành tƣ̀ các thành phần đảm bảo chất lươṇg 

ở 04 góc độ: chiến lươc̣ (8 tiêu chuẩn); hệ thống (4 tiêu chuẩn); chức năng (9 tiêu 

chuẩn) và kết quả (4 tiêu chuẩn). Văn bản này đã bƣớc đầu nhấn mạnh tới sự cần thiết 

phải triển khai các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV đồng thời xây dựng các khía cạnh 

chất lƣợng cho hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ.  

Nhƣ vậy có thể thấy, những văn bản quản lý của Nhà nƣớc kể trên tuy chƣa đề 

cập sâu tới vấn đề PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣng cũng là cơ sở để TVĐH 

thực hiện các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV trong môi trƣờng giáo dục đại học.  

Từ những thập niên cuối của thế kỉ XX, hệ thống quản lý chất lƣợng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001 đã đƣợc nhiều TVĐH lựa chọn làm công cụ quản lý thƣ viện 

nói chung và quản lý chất lƣợng dịch vụ nói riêng. Một thực tế cho thấy trong 

những năm gần đây hoạt động nghiên cứu, xây dựng, ban hành cách tiêu chuẩn 

quốc tế liên quan tới lĩnh vực TTTV ngày càng đƣợc đẩy mạnh tại Việt Nam. Tính 

đến thời điểm hiện nay gần 20 tiêu chuẩn quốc tế về liñh vƣc̣ Thông tin - Tƣ liệu đã 

đươc̣ Vi ệt hóa và ban hành trong đó có nhiều tiêu chuẩn liên quan đến dic̣h vu ̣

TTTV nhƣ:  

- “TCVN 11774:2016 Thông tin và tư liệu. Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư 

viện” đƣợc xây dựng trên cơ sở chấp thuận ISO 11620:2014 [35]. Tiêu chuẩn này 

liên quan đến việc đánh giá các loại hình thƣ viện. Mục đích chính của tiêu chuẩn là 

xác nhận việc sử dụng các chỉ số đánh giá hoạt động về chất lƣợng dịch vụ trong 

thƣ viện và phổ biến kiến thức về cách đánh giá hoạt động. Tiêu chuẩn này cụ thể 

hóa yêu cầu của một chỉ số đánh giá hoạt động dành cho thƣ viện và xây dựng một 

bộ chỉ số để mọi loại hình thƣ viện áp dụng. Tiêu chuẩn này cũng hƣớng dẫn cách 

thức áp dụng bộ chỉ số đánh giá hoạt động tại các thƣ viện chƣa áp dụng các chỉ số 
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này. Tiêu chuẩn cung cấp các thuật ngữ đƣợc chuẩn hóa và các định nghĩa súc tích 

về các chỉ số đánh giá hoạt động thƣ viện. Hơn nữa, tiêu chuẩn còn bao gồm mô tả 

ngắn gọn về các chỉ số, về cách thu thập và phân tích các dữ liệu cần thiết. Các chỉ 

số đánh giá hoạt động thƣ viện trong tiêu chuẩn này đƣợc ghi chép cụ thể trong các 

tài liệu có liên quan, đƣợc thử nghiệm đầy đủ trong thực tế và đang đƣợc sử dụng 

rộng rãi ở nhiều quốc gia. Một số mô tả chỉ số còn kèm theo thông tin hiệu chỉnh 

chỉ số đề cập trong tài liệu khác; điều này phản ánh kinh nghiệm thực tiễn hoặc sự 

cần thiết phải tiến hành khái quát hóa. Tỷ lệ dữ liệu đầu vào và tỷ lệ dựa vào nguồn 

lực đều đƣợc đề cập rõ ràng trong các tài liệu và là ngữ cảnh cho việc xác định các 

chỉ số đánh giá hoạt động thƣ viện trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên trong quá trình 

xây dựng tiêu chuẩn, còn thiếu một số chỉ số đã đƣợc thử nghiệm và ghi nhận cho 

một số hoạt động và dịch vụ TTTV. Ngoài ra, chỉ số về dịch vụ điện tử sẽ tiếp tục 

đƣợc xây dựng và phát triển.  

- “TCVN 11775:2016 Thông tin và tư liệu. Hoạt động thư viện – Thuật ngữ 

và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” [28]. Tiêu chuẩn này quy định các 

thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ trong hoạt động thƣ viện. Việc sử 

dụng tiêu chuẩn này giúp các TVĐH tìm ra những định nghĩa chuẩn cho các hoạt 

động dịch vụ đang đƣợc triển khai tại thƣ viện.  

- “TCVN 12103-2017 Thông tin và tư liệu. Phương pháp và thủ tục đánh giá 

tác động của thư viện” [36] trên cơ sở  chấp ISO 16439: 2014. Tiêu chuẩn này mới 

đƣợc ban hành ngày 29/12/2018 bởi Bộ Khoa học và công nghệ. Nội dung tiêu 

chuẩn đề cập tới định nghĩa các thuật ngữ đánh giá tác động của các thƣ viện và xác 

định các phƣơng pháp và thủ tục đánh giá tác động của thƣ viện. Việc sử dụng tiêu 

chuẩn này hƣớng tới mục đích nhằm lập kế hoạch chiến lƣợc và quản lý chất lƣợng 

nội bộ của thƣ viện; tạo thuận lợi cho việc so sánh tác động của thƣ viện theo thời 

gian và giữa các thƣ viện có cùng loại và nhiệm vụ tƣơng tự; phát huy vai trò và giá 

trị của thƣ viện đối với việc học tập, nghiên cứu, giáo dục và văn hóa, đời sống kinh 

tế - xã hội; hỗ trợ các quyết định chính trị về mức độ dịch vụ và mục tiêu chiến lƣợc 

cho các thƣ viện.  

Đã có một số trƣờng đại học đƣợc khảo sát bắt đầu nghiên cứu áp dụng ISO 

vào đánh giá thƣ viện. Tuy nhiên mới dừng lại ở việc đánh giá các hoạt động chung 

của thƣ viện chứ chƣa đi sâu vào chất lƣợng dịch vụ TTTV. Ví dụ ở Thƣ viện Đại 
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học Khánh Hoà, Thƣ viện Đại học Nha Trang, bảng tiêu chuẩn ISO mới bắt đầu 

đƣợc xây dựng để đánh giá chất lƣợng thƣ viện theo các quy trình, trong đó có đánh 

giá về chất lƣợng dịch vụ TTTV. Tuy nhiên việc thực hiện vẫn chƣa đƣợc thực hiện 

một cách triệt để và rõ ràng trên thực tế. Vì hoạt động dịch vụ ở các thƣ viện này 

chƣa đƣợc định hình rõ nét nên việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào đánh giá chất 

lƣợng còn gặp nhiều khó khăn trong cả cách thức thực hiện và đánh giá kết quả. 

Nghiên cứu áp dụng PPĐG tiêu chuẩn trong các TVĐH đã cung cấp một cái 

nhìn tổng quan về hiện trạng phát triển hiệu quả hoạt động của hệ thống TVĐH Việt 

Nam. Đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đo lƣờng hiệu suất của 

TVĐH và đề xuất PPĐG chất lƣợng cho các TVĐH Việt Nam.  

* Phương pháp đánh giá theo mục tiêu 

Ở mỗi thƣ viện trong hệ thống TVĐH Việt Nam, ngay từ khi mới hình thành đã 

xây dựng cho mình những mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để định hƣớng cho hoạt 

động của thƣ viện. Những mục tiêu của các TVĐH hầu hết đƣợc đề ra trên cơ sở phục 

vụ cho định hƣớng phát triển của mỗi trƣờng đại học riêng biệt. Mục tiêu có thể thay 

đổi tuỳ thuộc vào chức năng đào tạo, điều kiện tài chính, phân cấp quản lý của mỗi 

TVĐH khác nhau. Mỗi một năm học TVĐH lại xác định những mục tiêu cụ thể cần đạt 

đƣợc trong năm. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng ở một số TVĐH nhƣ: Trung tâm 

TTTV đại học Luật – Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm TTTV Đại học Công Nghệ 

Sài Gòn, Trung tâm TTTV Đại học Nha Trang,… Đối với PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV theo mục tiêu, mỗi TVĐH trong kế hoạch đầu năm của mình sẽ đề ra những 

khía cạnh và tiêu chí cần đạt đƣợc của mỗi loại hình dịch vụ. Chất lƣợng dịch vụ sẽ 

đƣợc xác định bằng cách đối chiếu những con số trong kế hoạch đầu năm và báo cáo 

tổng kết cuối năm học. Cách thức thực hiện PPĐG theo mục tiêu khá đơn giản và có 

thể linh động, phù hợp với điều kiện từng đơn vị TVĐH khác nhau. Chính vì vậy 

PPĐG theo mục tiêu đƣợc rất nhiều thƣ viện quy mô vừa và nhỏ thực hiện. Tuy nhiên 

PPĐG này vẫn tồn tại nhiều yếu tố nhìn nhận chủ quan từ phía nhà quản lý thƣ viện, 

chƣa có sự liên kết với NSD và không tạo đƣợc sự thống nhất về chất lƣợng trong toàn 

hệ thống TVĐH. Và cũng nhƣ PPĐG theo thống kê và theo tiêu chuẩn, PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV theo mục tiêu cũng có thể đƣợc sử dụng kết hợp với các PPĐG 

khác để có thể có một kết quả đánh giá chất lƣợng dịch vụ toàn diện hơn cho các cơ sở 

TVĐH Việt Nam.  
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* Phương pháp đánh giá theo sự hài lòng của người sử dụng  

Bởi TVĐH là trái tim của trƣờng đại học, là giảng đƣờng thứ 2 của sinh viên 

chính vì vậy trong giai đoạn hiện nay, mọi hoạt động của TVĐH thƣờng lấy NSD 

làm trung tâm để triển khai. Chính vì vậy để xây dựng PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV tại TVĐH Việt Nam hiện đang tiến hành theo hƣớng lấy ý kiến đánh giá của 

NSD TTTV làm thƣớc đo để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. Nghiên cứu đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV theo sự hài lòng của ngƣời sự dụng dịch vụ thƣờng 

đƣợc các TVĐH ở Việt Nam tổ chức định kì hàng năm để lấy kết quả báo cáo chất 

lƣợng. Tiêu biểu ở: Thƣ viện Đại học Hà Nội; Thƣ viện Đại học Nha Trang; Thƣ viện 

Đại học Công nghiệp Hà Nội,… Tiến hành đánh giá chất lƣợng dịch vụ theo phƣơng 

pháp này, mỗi TVĐH căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tính chất, đặc điểm của thƣ 

viện và hoạt động dịch vụ của thƣ viện mình để tự xây dựng bảng khảo sát chất 

lƣợng dịch vụ hoặc lấy lại một mô hình đánh giá chất lƣợng có sẵn từ trƣớc nhƣ: 

ServQual; LibQual;... Những phiếu đánh giá chất lƣợng này sẽ đƣợc chuyển tới NSD 

của thƣ viện bằng hình thức phát tay hoặc điện tử để thu thập các thông tin đánh giá. 

Căn cứ vào kết quả xử lý đánh giá thƣ viện sẽ có câu trả lời về chất lƣợng dịch vụ 

của thƣ viện mình. Cùng kết hợp với những yếu tố đánh giá bên trong và bên ngoài 

thƣ viện, việc tiến hành đánh giá chất lƣợng dịch vụ theo sự hài lòng của NSD TTTV 

đã mang lại một đánh giá khách quan về chất lƣợng dịch vụ của thƣ viện. Hơn nữa 

công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ theo phƣơng pháp này đƣợc tiến hành một cách 

thuận tiện và đơn giản nên thu đƣợc kết quả đánh giá khá khả quan. Tuy nhiên thực tế 

triển khai cho thấy, mỗi TVĐH lại xây dựng đánh giá chất lƣợng dịch vụ trên các 

tiêu chí khác nhau và ở các mức độ đánh giá khác nhau, ví dụ: Tại Trung tâm TTTV 

trƣờng Đại học Nha Trang, khảo sát chất lƣợng dịch vụ dựa vào 4 yếu tố (Sự tin cậy; 

Sự đáp ứng; Năng lực phục vụ; Sự đồng cảm; Phương tiện hữu hình) [25]; thƣ viện 

Đại học Bạc Liêu sử dụng mô hình ServQual để đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông 

qua 6 tiêu chí (Đáp ứng; thƣ viện số; Đồng cảm; Phƣơng tiện hữu hình; Độ tin cậy; 

Năng lực phục vụ; [30]… Vấn đề này làm mất đi tính đồng nhất về chất lƣợng dịch 

vụ trong toàn bộ hệ thống TVĐH, khó xác định đƣợc mức độ chất lƣợng đồng đẳng 

giữa các TVĐH với nhau.  

Trƣớc hết phải thấy rằng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV là đa chiều. 

Mỗi một PPĐG chia sẻ cách thức đánh giá dịch vụ TTTV từ góc độ riêng của nó. 
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Phân tích những ƣu – nhƣợc điểm của từng PPĐG sẽ cho thấy đƣợc hiện trạng 

những thuận lợi và khó khăn khi các TVĐG áp dụng các PPĐG này trên thực tế:  

Bảng 2.2: So sánh ƣu - nhƣợc điểm của các phƣơng pháp đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện 

Phƣơng pháp 

đánh giá 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Đánh giá theo 

thống kê các 

yếu tố đầu 

vào của thƣ 

viện 

- Ƣu điểm lớn nhất của PPĐG 

chất lƣợng dịch vụ TTTV theo 

quan điểm tiếp cận hệ thống là 

có thể cung cấp cho các nhà 

quản lý và cán bộ thƣ viện các 

thông tin có giá trị (nhƣ sự gia 

tăng của các con số truy cập/sử 

dụng dịch vụ).  

- Các số liệu thống kê chỉ mang 

tính chất đơn lẻ và không cung 

cấp bất kỳ hƣớng dẫn có ý nghĩa 

cho việc cải tiến hệ thống dịch 

vụ;  

- Không có những phân tích sâu 

hơn hay làm rõ những biện pháp 

đã đƣợc thực hiện.  

- Đây là cách đánh giá dịch vụ 

TTTV truyền thống, bởi nó chỉ 

nhìn vào những giá trị hữu hình 

hoặc cảm quan dựa vào quan 

điểm của những ngƣời làm thƣ 

viện để làm thƣớc đo đánh giá.  

Đánh giá theo 

mục tiêu 

- Ƣu điểm nổi bật của phƣơng 

pháp này là có thể biến đổi linh 

hoạt trong từng môi trƣờng thƣ 

viện khác nhau.  

- Phƣơng pháp đạt đƣợc mục 

tiêu có thể sử dụng để phân tích 

chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các 

cấp độ khác nhau.  

- Cách tiếp cận này cho phép các 

thƣ viện tự quyết định các tiêu 

chuẩn chất lƣợng và mục tiêu 

cho các dịch vụ TTTV của 

- Rất khó xác định đƣợc mục 

tiêu chung để đánh giá dịch vụ 

TTTV dẫn tới sự thiếu thống 

nhất trong việc so sánh về chất 

lƣợng dịch vụ của các thƣ viện 

khác nhau và ngay cả các thƣ 

viện trong cùng một hệ thống.   

- Đối với cách đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV theo hƣớng 

này, các nhà quản lý thƣ viện 

cần phải xác định đƣợc một hình 

mẫu và các tiêu chí mà một dịch 
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Phƣơng pháp 

đánh giá 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

mình.  

- Thông qua kiểm tra, thanh tra 

chất lƣợng, các tổ chức hữu quan 

sẽ xem xét, đánh giá hệ thống 

đảm bảo chất lƣợng của thƣ viện 

đó có khả năng giúp thƣ viện 

hoàn thành sứ mạng một cách 

hiệu quả với hiệu suất cao nhất 

hay không?  

- Mô hình này đặc biệt quan 

trọng đối với các thƣ viện có 

nguồn lực hạn chế, giúp các nhà 

quản lý có đƣợc cơ chế sử dụng 

hợp lý, hiệu quả những nguồn 

lực của mình để đạt tới mục tiêu 

đã định từ trƣớc một cách hiệu 

quả nhất.   

vụ TTTV cần phải có. Chính vì 

vậy chất lƣợng dịch vụ lúc này 

sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào môi 

trƣờng bên ngoài của thƣ viện 

nhƣ: trình độ phát triển khoa học 

kĩ thuật và công nghệ, chính 

sách ƣu tiên của từng đơn vị chủ 

quản…  

- Bên cạnh đó, tuỳ thuộc vào đặc 

thù của từng loại hình, từng hệ 

thống thƣ viện khác nhau sẽ có 

những tiêu chí đánh giá khác 

nhau.  

 

Đánh giá theo 

quy trình và 

kết quả 

- Ƣu điểm nổi bật của phƣơng 

pháp tiếp cận quy trình chính là 

sự cải tiến liên tục của chất 

lƣợng dịch vụ thông qua sự kiểm 

tra và khắc phục những sai sót 

trong quá trình tiến hành dịch 

vụ.  

- Xây dựng đƣợc môi trƣờng 

dịch vụ chuyên nghiệp, giảm chi 

phí, giảm sai sót trong việc triển 

khai dịch vụ.  

- Khó áp dụng ở một tổ chức thƣ 

viện nhỏ và khi thực hiện đánh 

giá chất lƣợng theo cách đánh giá 

này cần có sự đồng thuận, tự giác 

của mỗi nhân viên trong thƣ 

viện.  

- Vì đánh giá chất lƣợng dựa vào 

con ngƣời, không có một tiêu 

chuẩn nào đƣợc đặt ra nó đòi hỏi 

sự trách nhiệm và thái độ nghiêm 

túc của mỗi nhân viên trong thƣ 

viện.  

- Phƣơng pháp này nghiêng về tổ 
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Phƣơng pháp 

đánh giá 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

chức, quản lý thƣ viện nhiều hơn 

là đánh giá chất lƣợng của các 

dịch vụ TTTV, chƣa xây dựng 

đƣợc những khía cạnh cụ thể cho 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV mà mới nhấn mạnh về sự 

cải thiện các quy trình dịch vụ. 

Chính vì vậy, hiện nay cách tiếp 

cận này thƣờng đƣợc sử dụng để 

quản lý chất lƣợng thƣ viện nhiều 

hơn là dùng để đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV. 

Đánh giá theo 

tiêu chuẩn 

- Trong môi trƣờng thƣ viện, 

cách tiếp cận đánh giá dịch vụ 

theo tiêu chuẩn đã tạo điều kiện 

cho các thƣ viện lựa chọn các 

tiêu chuẩn phù hợp nhất với thƣ 

viện của mình và phấn đấu theo 

các chuẩn đó.  

- Rất khó khăn để triển khai các 

tiêu chuẩn đánh giá trên thực tế 

bởi cơ sở xây dựng tiêu chuẩn 

chƣa thực sự xuất phát từ hiện 

trạng của mỗi thƣ viện nói riêng 

và từng hệ thống thƣ viện nói 

chung.  

- Thuật ngữ “tiêu chuẩn” cho ta ý 

niệm về một khái niệm tĩnh, nghĩa 

là một khi các thông số kỹ thuật đã 

đƣợc xác định thì không phải xem 

xét hoặc rất ít khi thay đổi chúng. 

Trong khi đó khu vực dịch vụ là 

khu vực phát triển năng động nhất, 

hơn nữa dịch vụ TTTV lại gắn liền 

với những tiến bộ về khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ, hệ thống 

thông tin, tri thức ngày càng có 
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Phƣơng pháp 

đánh giá 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

những biến đổi to lớn thì “tiêu 

chuẩn” của chất lƣợng các dịch vụ 

TTTV không thể là một khái niệm 

tĩnh. 

Đánh giá theo 

sự hài lòng 

- Áp dụng PPĐG chất lƣợng dịch 

vụ theo quan điểm hƣớng tới sự 

hài lòng của NSD TTTV sẽ cung 

cấp cho thƣ viện nhiều vấn đề để 

cải thiện dịch vụ của mình nhƣ:  

- Nắm bắt đƣợc ý kiến đánh giá 

khách quan mang tính định lƣợng 

hiện nay của NSD về chất lƣợng 

chung của các dịch vụ TTTV. 

- Xác định đƣợc những tính năng 

của dịch vụ ảnh hƣởng nhiều nhất 

đến chất lƣợng dịch vụ đƣợc tiếp 

nhận bởi NSD và tìm hiểu đƣợc 

sự thiện chí hay không thiện chí 

của NSD đối với từng tính năng 

đó của dịch vụ TTTV. 

- Dự báo đƣợc những cải tiến 

quan trọng nhằm đạt đƣợc chất 

lƣợng dịch vụ cao nhất để thƣ 

viện có thể tổ chức dịch vụ tốt 

hơn nhằm phát huy những điểm 

mạnh của mình để thu hút lƣợng 

NSD đến với thƣ viện nhiều hơn. 

- Giúp các nhà quan lý thƣ viện 

và các nhân viên thƣ viện lắng 

nghe đƣợc ý kiến của NSD và 

- Khó phân biệt đƣợc sự cảm 

nhận và sự mong đợi của NSD 

- Chƣa chú ý nhiều đến chức 

năng kỹ thuật của thƣ viện,...  
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Phƣơng pháp 

đánh giá 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

biết đƣợc xu thế NSD tiếp 

nhận/đánh giá về chất lƣợng của 

hoạt động dịch vụ. Đồng thời 

cũng xác định đƣợc những mong 

đợi và yêu cầu về chất lƣợng 

đồng thời dự đoán đƣợc những 

thay đổi tích cực/tiêu cực trong ý 

kiến của khách hàng về chất 

lƣợng dịch vụ. 

Bên cạnh các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc nhiều TVĐH sử dụng 

còn có một số PPĐG khác đƣợc nghiên cứu và triển khai nhƣ: PPĐG bằng tập mờ 

(fuzzy set) tại Trung tâm TTTV Đại học Giao thông vận tải, PPĐG đánh giá nội bộ 

tại thƣ viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng. Có thể thấy, ở TVĐH Việt 

Nam, việc nghiên cứu các PPĐH chất lƣợng dịch vụ TTTV chƣa có một chuẩn 

chung nào đƣợc xác định. Mỗi loại hình thƣ viện lại dựa vào những chỉ số, tiêu chí 

đánh giá khác nhau và chủ yếu là sử dụng các chỉ số đánh giá theo thống kê truyền 

thống, bảng hỏi tự xây dựng. Hiện tại, nhiều TVĐH cũng có triển khai PPĐG đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ của mình trên cơ sở tự đánh giá và không có sự thống nhất 

trong PPĐG trong hệ thống TVĐH.  

 Trên thƣc̣ tế, chƣa có sƣ ̣nhất trí về việc áp duṇg bất kỳ một PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ cho toàn thể hệ thống TVĐH. Ở các TVĐH khác nhau có các đặc điểm, cơ chế 

chính sách, nguồn lực thông tin, đối tƣợng NSD, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực… 

khác nhau, ngay cả các biện pháp phát triển và thực hiện đánh giá chất lƣợng cũng phải 

phù hợp với dịch vụ đƣợc cung cấp. Vì vậy, việc sử dụng PPĐG nào, sử dụng một 

phƣơng pháp duy nhất hay kết hợp một số phƣơng pháp tiếp cận để đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV cho toàn bộ hệ thống TVĐH Việt Nam không phải là điều đơn 

giản. Thực tế cho thấy nhiều TVĐH trên thế giới và cả ở Việt Nam vẫn sử dụng nhiều 

PPĐG khác nhau để xem xét các vấn đề về chất lƣợng dịch vụ của thƣ viện mình. Tuy 

nhiên để có thể thống nhất thành một quy chuẩn đánh giá chất lƣợng dịch vụ chung cho 

toàn bộ hệ thống TVĐH vẫn cần tìm ra phƣơng pháp tối ƣu nhất và có những giải pháp 

hiệu quả để làm tăng ƣu điểm và giảm đi những hạn chế của mỗi phƣơng pháp.  
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2.2.3. Tần suất  đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện  

 Tần suất đánh giá và triển khai các PPĐG thể hiện sự quan tâm và nhận thức 

của các nhà quản lý thƣ viện về tầm quan trọng của công tác đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV ở môi trƣờng TVĐH Việt Nam. Theo khảo sát, việc sử dụng các 

PPĐG ở các TVĐH Việt Nam không đồng nhất về tần suất sử dụng dịch vụ ở các 

nhóm đối tƣợng NSD. Việc thực hiện đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV theo tuần, 

theo tháng, theo quý rất ít đƣợc triển khai, chỉ chiếm 3-4% các thƣ viện đƣợc khảo 

sát. Bởi để triển khai đƣợc hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV liên tục đòi 

hỏi TVĐH phải có một đội ngũ chuyên làm về công tác đánh giá, các khâu chuẩn bị 

cho hoạt động đánh giá luôn phải sẵn sàng, đối tƣợng đƣợc đánh giá có sự hợp tác 

cao. Nếu chỉ là đánh giá theo thống kê các yếu tố đầu vào và hoạt động lƣu thông, 

đánh giá theo mục tiêu của dịch vụ TTTV thì việc triển khai đánh giá theo tuần, 

tháng, quý là điều đơn giản. Tuy nhiên nếu sử dụng các PPĐG thì tốn khá nhiều 

thời gian, nhân lực, kinh phí và điều kiện tổ chức đánh giá. Đa số các TVĐH đều 

tiến hành các hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ theo năm (chiếm 67%). Những 

TVĐH tiến hành đánh giá theo năm thƣờng kết hợp sử dụng nhiều PPĐG khác nhau 

để tiến hành đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Thông thƣờng các TVĐH sẽ kết hợp giữa 

PPĐG đánh giá theo sự hài lòng của NSD dịch vụ TTTV với PPĐG thống kê bên 

trong của hoạt động dịch vụ; hoặc đánh giá theo các chỉ số TCVN hay tiêu chuẩn 

ISO của ngành kết hợp với đánh giá mục tiêu của tổ chức thông qua các bản phƣơng 

hƣớng và báo cáo tổng kết hàng năm.  

Một số TVĐH tiến hành theo học kì của từng năm học nhƣ Trung tâm TTTV 

trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Sài Gòn. Tần suất đánh giá này giúp 

TVĐH nhanh chóng nắm bắt đƣợc những thiếu sót trong việc triển khai dịch vụ 

TTTV, từ đó có kế hoạch để cải thiện chất lƣợng dịch vụ TTTV tốt hơn trong một 

thời gian ngắn. Những TVĐH ít quan tâm tới chất lƣợng dịch vụ TTTV hơn thì vài 

năm mới tiến hành triển khai các PPĐG một lần. Con số này cũng chiếm một tỉ lệ 

khá lớn (23%), thƣờng tập trung ở một số TVĐH trực thuộc tỉnh, có quy mô nhỏ và 

có các hoạt động dịch vụ đơn giản nhƣ: Thƣ viện Đại học Văn hoá Nghệ thuật 

Thanh Hoá; Thƣ viện Đại học Thái Bình Dƣơng, Trung tâm học liệu Thƣ viện 

Trƣờng Sỹ quan thông tin,…(phụ lục 5). Một số TVĐH không tiến hành triển khai 

các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ: Thƣ viện Đại học tế công cộng; Thƣ viện 
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Đại học Khánh Hoà;… Điều này cho thấy hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV ở nhiều TVĐH còn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Chƣa thấy đƣợc sự cần 

thiết phải tiến hành thƣờng xuyên các biện pháp đánh giá để góp phần cải thiện 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTTV.  

 

Biểu đồ 2.4: Tần suất đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện 

của các thƣ viện đại học Việt Nam 

 Tần suất sử dụng các PPĐG cũng cho thấy chƣa có sự thống nhất về mặt thời 

gian trong quá trình triển khai các hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở 

các TVĐH. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng và đặt ra mốc thời gian chuẩn cho tất cả 

các TVĐH để có thể cùng tiến hành PPĐG trong cùng một giai đoạn. Có nhƣ vậy 

mới tạo nên sự so sánh đồng đẳng về mặt chất lƣợng của hệ thống TVĐH trong một 

thời điểm xác định. Từ đó có những biện pháp cải tiến chất lƣợng dịch vụ phù hợp 

trong từng giai đoạn của mỗi TVĐH khác nhau. 

 - Nguyên nhân của sự khác nhau về tần suất sử dụng các PPĐG  

 Sự khác nhau về tần suất sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV một 

phần chính bắt nguồn từ hiện trạng tần suất sử dụng các dịch vụ, thói quen sử dụng 

dịch vụ và mục đích sử dụng dịch vụ TTTV ở các TVĐH là khác nhau. Theo khảo 

sát ta thấy: 
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 + Về tần suất sử dụng các dịch vụ thông tin – thư viện: 

 Với khảo sát về tần suất sử dụng các dịch vụ TTTV tại cơ sở thƣ viện (TS1), 

tần suất sử dụng các dịch vụ TTTV trực tuyến (TS2) và tần suất sử dụng các công cụ, 

dịch vụ tìm kiếm và khai thác thông tin khác (TS3) có thể thấy: Ở mức độ sử dụng 

hàng ngày thì NSD thƣờng có thói quen sử dụng các phƣơng tiện tìm kiếm thông tin 

khác (67%) nhiều hơn là đối với việc lên thƣ viện hay sử dụng các dịch vụ trực tiếp 

tại thƣ viện. Con số này chỉ chiếm 20% đối với TS2 và 10,6% đối với TS3. Việc sử 

dụng thƣờng xuyên các dịch vụ TTTV tại các TVĐH và thông qua các kênh thông tin 

trực tuyến có xu hƣớng giảm ít hơn so với việc sử dụng các phƣơng tiện cung cấp 

thông tin khác ngoài thƣ viện. Điều này cho thấy các dịch vụ TTTV chƣa có thu hút 

đƣợc sự quan tâm của NSD dịch vụ hoặc các dịch vụ mà TVĐH triển khai trên thực 

tế chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tìm kiếm và khai thác thông tin của NSD.  

 

Biểu đồ 2.5: Tỉ lệ tần suất sử dụng các dịch vụ thông tin – thƣ viện  

và các công cụ tìm tin khác 

Tần suất sử dụng các dịch vụ TTTV không cao cũng ảnh hƣởng nhiều đến 

hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ tại các TVĐH. Bởi TVĐH muốn triển khai 

các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV cũng phải cần thời gian chuẩn bị, lên kế hoạch, 

đặc biệt là cần có một lƣợng NSD thƣờng xuyên sử dụng các dịch vụ TTTV của 

TVĐH để có thể đánh giá một cách chính xác và khách quan hơn chất lƣợng dịch 

Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Không bao giờ

TS1 20 52.9 18 7.2 1.9

TS2 10.6 26.2 22.2 8.3 32.7

TS3 67 16.5 6.6 1.7 8.2
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vụ mà TVĐH cung cấp. Đây cũng là lý do mà các TVĐH rất ít triển khai các hoạt 

động đánh giá chất lƣợng dịch vụ theo tuần, tháng, quý mà thông thƣờng sẽ tổ chức 

đánh giá theo học kì hoặc năm học, một mặt để hoạt động cung cấp dịch vụ đƣợc tổ 

chức ổn định hơn và mặt khác NSD khi tƣơng tác với các dịch vụ thƣờng xuyên sẽ 

nhận đƣợc những giá trị của dịch vụ và có những đánh giá chính xác hơn về chất 

lƣợng dịch vụ. 

- Về các kênh thông tin sử dụng tài liệu/thông tin 

Việc tiếp cận dịch vụ TTTV qua kênh thông tin trên website, facebook của 

TVĐH chiếm tỉ lệ rất thấp (1,8%). Nhƣ vậy hình thức quảng cáo, tuyên truyền về 

các dịch vụ TTTV của các TVĐH bằng hình thức điện tử chƣa đạt đƣợc hiệu quả 

cao. NSD đến và sử dụng các dịch vụ TTTV chủ yếu là do sự giới thiệu của khoa, 

giảng viên (29,2%), giới thiệu của bạn bè (14,5%), tham gia các lớp hƣớng dẫn sử 

dụng thƣ viện (12,9%),… đây là các kênh thông tin thông dụng để NSD biết tới các 

dịch vụ TTTV mà hầu hết các TVĐH đƣợc khảo sát đều tổ chức. 

 

Biểu đồ 2.6: Tỉ lệ tiếp cận dịch vụ thông tin – thƣ viện qua các kênh thông tin 
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Việc tiếp cận các dịch vụ TTTV qua các kênh thông tin ở TVĐH đã ảnh 

hƣởng nhiều tới việc lựa chọn cách thức đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV. Hiện 

trạng sử dụng các kênh thông tin điện tử để tiếp nhận các dịch vụ TTTV ở các 

TVĐH còn quá ít dẫn đến việc triển khai các PPĐG thông qua hình thức điện tử thu 

đƣợc kết quả chƣa cao, thời gian thu hồi những phiếu đánh giá còn chậm. Hầu hết 

hiện nay nếu muốn sử dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ theo sự hài lòng của NSD các 

TVĐH thƣờng phải sao in các phiếu khảo sát và phát trực tiếp tại tác trụ sở của thƣ 

viện. Việc triển khai trên website và kênh Facebook của thƣ viện thƣờng ít nhận 

đƣợc sự phản hồi và thời gian thu lại phiếu đánh giá thƣờng rất lâu. Điều này đã chi 

phối đến tần suất triển khai các PPĐG của các TVĐH. 

 2.2.4. Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện 

 Việc sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam thời 

gian qua đã đem lại những hiệu quả khác nhau về mặt chất lƣợng. Mỗi PPĐG đƣợc 

áp dụng đều có những ƣu nhƣợc điểm riêng nên hiệu quả đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ của mỗi PPĐG là khác nhau trong các TVĐH.  

 Đối với PPĐG theo thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện, ƣu điểm chung 

của PPĐG này là việc thống kê diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, giúp TVĐH nhận ra 

đƣợc những điểm còn thiếu sót trong quá trình triển khai dịch vụ TTTV, từ đó có 

giải pháp và kế hoạch cải thiện dịch vụ để phục vụ NSD một cách tốt hơn. Thông 

qua việc thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện, việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

đã cho thấy đƣợc sự tăng hay giảm của của các lƣợt sử dụng dịch vụ TTTV, sự gia 

tăng của cơ sở vật chất, trang thiết bị hay việc cải thiện môi trƣờng thƣ viện. Những 

số liệu này đƣợc phản ánh qua các báo cáo tổng kết hàng năm, giúp các TVĐH nhìn 

ra đƣợc những tiến bộ trong hoạt động dịch vụ của mình. Ví dụ: ở Thƣ viện Đại học 

Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trong báo cáo tổng kết phƣơng hƣớng và 

nhiệm vụ năm 2017 đề cập tới các số liệu thống kê của dịch vụ thông tin online với 

những con số cụ thể: Phòng đa phƣơng tiện phục vụ 59.255 lƣợt; Phòng báo tạp chí 

và học nhóm phục vụ 300 lƣợt/ngày; Phục vụ NSD trực tuyến 1.157 lƣợt NSD; 

Lƣợt truy cập thƣ viện số là 170528 lƣợt; Tải tài liệu là 2.238 tệp tin; mạng 
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facebook đạt 13.968 likes; Trung bình thƣ viện phục vụ 830 ngƣời sử dụng/ngày,… 

(Nguồn: http://lib.iuh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/baocaothuvien2016.pdf ).  

Hay báo cáo đánh giá cuối năm của Thƣ viện Đại học Nha Trang cũng đã thể 

hiện đƣợc PPĐG dựa vào thống kê: Thƣ viện có nguồn tài nguyên đa dạng và 

phong phú với nhiều chủ đề khác nhau, đáp ứng tƣơng đối cho các ngành đào tạo 

của nhà trƣờng và góp phần nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, lịch sử và kỹ năng 

mềm cho sinh viên. Tính đến tháng 05/2017, thƣ viện đại học Nha Trang có số 

lƣợng tài liệu nhƣ sau: Tài liệu in: Sách tiếng Việt: 60.252 cuốn; sách tiếng nƣớc 

ngoài: 8.594 cuốn, luận văn, luận án, khóa luận: 7.957 cuốn, báo và tạp chí: khoảng 

109 tên; Tài liệu số: hơn 45.012 tên tài liệu bao gồm (Sách tiếng Việt: 5.245 tên, 

sách tiếng Anh: 8.174 tên, giáo trình:139 tên, bài giảng của trƣờng: 805 tên, luận 

văn, luận án: 4.030 tên, báo chí: 159 tên và 2.650 bài trích tạp chí, kết quả nghiên 

cứu khoa học: 2.000 đề tài và 1.590 đĩa CD - ROM. Bên cạnh đó để tăng cƣờng 

nguồn tài nguyên, Thƣ viện luôn chú ý tổ chức khai thác tài liệu miễn phí trên 

mạng, giới thiệu các đƣờng liên kết hữu ích hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ từ nƣớc 

ngoài. Đến nay thƣ viện đã đƣợc cấp quyền truy cập vào một số cơ sở dữ liệu nhƣ 

Agora, Hinari, Oxford, onlinelibrary.wiley, IMF, OARE,…. Đến năm 2015, cơ bản 

các học phần do trƣờng đào tạo đều có các tài liệu tham khảo. Thƣ viện số bắt đầu 

hoạt động từ năm 2009, đến nay đã có hơn 18.000 tên tài liệu và đƣợc quản lý theo 

các bộ sƣu tập. Thông qua cổng thông tin thƣ viện, ngƣời dùng có thể tra cứu đƣợc 

nguồn tài nguyên trong thƣ viện và các thƣ viện khác mà không bị giới hạn về không 

gian, thời gian. Để đa dạng hóa loại hình tài liệu, từ tháng 7/2015 Thƣ viện triển khai 

xây dựng bộ sƣu tập tạp chí. Hiện đã có 29.3140 bài tạp chí (Tiếng Anh & Tiếng 

Việt) và 150 tên tạp chí tiếng Việt, tiếngAnh đƣợc đƣa vào phục vụ bạn đọc trực 

tuyến. Một trong những điểm mạnh của Thƣ viện số là hệ thống các bài giảng học 

phần (có 805 bài giảng, tính đến tháng 5/2017) đƣợc hầu hết giảng viên nhà trƣờng 

gửi đến và cập nhật hàng năm, giúp ngƣời học dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Hệ thống 

thƣ viện số định kỳ tự động gửi thông tin về nguồn tài liệu mới và nội dung thông 

báo của thƣ viện tới bạn đọc giúp thƣ viện thƣờng xuyên kết nối với bạn đọc. Lƣợt 

sử dụng tài liệu in và tài liệu điện tử từ năm 2011- 2017 gia tăng liên tục:  

http://lib.iuh.edu.vn/wp-content/uploads/2017/05/baocaothuvien2016.pdf
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Bảng 2.3: Số lƣợt truy cập tài liệu tại Thƣ viện Đại học Nha Trang  

tính đến hết năm 2017 (Nguồn: Thư viện đại học Nha Trang) 

Năm Tài liệu in (lƣợt) 
Số lƣợt truy cập trang 

web thƣ viện 
Năm 2011 42.458 - 

Năm 2012 46.332 1.056.968 

Năm 2013 54.056 1.751.792 

Năm 2014 41.948 1.178.448 

Năm 2015 24.211 3.781.927 

Năm 2016 27.654 4.1727.097 

Năm 2017 25.906 5.215.876 

 Những con số thống kê này có thể tìm thấy rất nhiều trong báo cáo hàng năm 

của nhiều TVĐH, nó phản ánh đƣợc mức độ sử dụng các loại hình dịch vụ của NSD 

để có thể so sánh đối chiếu và thấy đƣợc sự tăng hay giảm của việc sử dụng các loại 

hình dịch vụ qua từng năm. Tuy nhiên con số đó không phản ánh chi tiết từng khía 

cạnh chất lƣợng của dịch vụ, chính vì vậy rất khó để TVĐH đƣa ra những giải pháp 

phù hợp để nâng cao chất lƣợng dịch vụ trong thời gian kế tiếp. Tình trạng này cũng 

diễn ra tƣơng tự ở các TVĐH có sử dụng PPĐG này để đánh giá hoặc kết hợp cùng 

các PPĐG chất lƣợng dịch vụ khác. 

 Song song với PPĐG theo thống kê các yếu tố đầu vào của dịch vụ TTTV, 

một số TVĐH đã sử dụng PPĐG theo mục tiêu xây dựng hàng năm của tổ chức thƣ 

viện để so sánh, đối chiếu kết quả. Các TVĐH tiêu biểu đã sử dụng PPĐG theo mục 

tiêu là: Trung tâm TTTV Đại học Tây Nguyên, Trung tâm TTTV Đại học Nội vụ,… 

PPĐG theo mục tiêu đã cho kết quả khá khả quan khi xác định đƣợc các dịch vụ 

đang tiến hành của thƣ viện có phù hợp và đáp ứng đƣợc mục tiêu đã đề ra từ ban 

đầu của tổ chức thƣ viện hay không? Tuy nhiên mục tiêu là do  mỗi TVĐH xây 

dựng căn cứ vào hiện trạng phát triển và đào tạo của nhà trƣờng, chính vì vậy việc 

sử dụng PPĐG theo mục tiêu chỉ mang tính chất cục bộ, không tạo đƣợc sự so sánh 

đồng đẳng về mặt chất lƣợng dịch vụ trong toàn hệ thống TVĐH. PPĐG này thông 

thƣờng đƣợc sử dụng kết hợp với các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV khác để có 

thể nhìn nhận đƣợc toàn diện hơn về chất lƣợng dịch vụ của mỗi cơ sở TVĐH. 
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 Hiện nay hoạt động tiêu chuẩn hoá công tác thông tin tƣ liệu, thƣ viện nói 

chung và TVĐH nói riêng đã đƣợc sự quan tâm của các bộ, ngành, đơn vị trong xây 

dựng, phổ biến, áp dụng tạo cơ sở quan trọng cho việc chuẩn hoá các hoạt động 

thông tin tƣ liệu ở Việt Nam trong đó có TVĐH. Chính vì vậy PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV theo các tiêu chuẩn đã bắt đầu đƣợc quan tâm và áp dụng. Dựa vào 

các các văn bản về của TCVN đã đƣợc ban hành về vấn đề đánh giá dịch vụ TTTV, 

nhiều TVĐH đã sử dụng PPĐG tác động của hoạt động dịch vụ theo các cách thức 

tính chỉ số từng loại hình dịch vụ trong tiêu chuẩn đã hƣớng dẫn. PPĐG này đƣợc 

36,7% các TVĐH khảo sát thực hiện, chiếm một con số không nhỏ trong việc sử 

dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV tại các TVĐH. Hiệu quả ban đầu cho 

thấy các TVĐH đã sử dụng các tiêu chí trong bộ TCVN 11174:2016 để đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ của mình trên các tiêu chí về: 1. Các nguồn lực, truy cập và cơ 

sở hạ tầng; 2. Sử dụng; 3. Hiệu suất; 4. Tiềm năng và phát triển. Những TVĐH 

đƣợc khảo sát có sử dụng PPĐG tiếp cận tiêu chuẩn đều có nhận xét TCVN 

11174:2016 đánh giá khá tốt chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ: thƣ viện Đại học Hà 

Nội; Trung tâm TTTV Đại học Nha Trang; Trung tâm TTTV Học viện Cảnh sát 

nhân dân,… Tuy nhiên các tiêu chuẩn về PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV hiện 

hành chƣa bao quát hết các nội dung và yêu cầu của thực tế của các DVTTTV. 

Nhiều tiêu chí còn chung chung thiếu định tính, định lƣợng cụ thể nên gây khó khăn 

cho các cấp quản lý khi áp dụng, ảnh hƣởng tới hiệu quả đánh giá trong các TVĐH. 

Một số quy định, tiêu chuẩn liên quan đến đánh giá dịch vụ TTTV đã lỗi thời do 

việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kỹ thuật mới vào hoạt động dịch vụ TTTV. 

TCVN 12103:2017 mới đã bổ sung đƣợc nhiều tiêu chí đánh giá cho các dịch vụ 

TTTV điện tử, tuy nhiên do mới đƣợc ban hành nên cũng chƣa đƣợc các TVĐH áp 

dụng thay đổi. Hơn nữa, các tiêu chuẩn về đánh giá tác động của hoạt động dịch vụ 

TTTV chỉ là những quy định, hƣớng dẫn mang tính khuyến cáo áp dụng, không có 

tính bắt buộc, nên nhiều TVĐH chƣa quan tâm tìm hiểu và chƣa nhận thức đƣợc lợi 

ích và tầm quan trọng của việc áp dụng tiêu chuẩn. Vì thế các PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ của TCVN tuy đã đƣợc ban hành nhƣng chƣa đƣợc quan tâm áp dụng trong 

các TVĐH. Cần các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về TVĐH có 



112 
 

những định hƣớng cụ thể, toàn diện và đặt ra các chế tài trong việc áp dụng các tiêu 

chuẩn. Để xây dựng đƣợc tiêu chuẩn TVĐH toàn diện mang tính khoa học phải xem 

xét mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố trong mục tiêu phát triển của TVĐH 

gồm: Ngân sách, nhân lực, vốn tài liệu, không gian, các dịch vụ, các chƣơng trình 

hợp tác phát triển của TVĐH nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

nghiên cứu khoa học trong các TVĐH trƣớc xu thế hội nhập và phát triển.  

 Việc sử dụng PPĐG theo sự hài lòng của NSD khi sử dụng dịch vụ TTTV đã 

tạo ra một môi trƣờng tƣơng tác, năng động đã tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng 

dịch vụ TTTV tại TVĐH Việt Nam. Zhan và Zhang (2006) lƣu ý rằng: “Thư viện 

không tồn tại đối với những người làm việc cho thư viện mà tồn tại đối với những 

người mà thư viện phục vụ” [132, p.344]. Nhiều TVĐH đã xây dựng và tiếp cận 

PPĐG này để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV của mình nhƣ: Thƣ viện Đại học 

Bách khoa Hồ Chí Minh; Thƣ viện Đại học Nha Trang; Thƣ viện Đại học Văn hoá 

Thể dục Thể thao Thanh Hoá,… với các bảng hỏi tự thiết kế hoặc sử dụng bảng hỏi 

của mô hình ServQual, ServPerf, LibQual,…  

 Kết quả nghiên cứu cho thấy PPĐG theo tiếp cận sự hài lòng của NSD 

TTTV giải thích tốt các chức năng đánh giá dịch vụ của thƣ viện và đồng thời cũng 

tìm thấy giá trị để chứng minh khi sự hài lòng của NSD càng cao thì chất lƣợng 

dịch vụ TTTV của thƣ viện càng tốt. Ở Thƣ viện Đại học Công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát ngƣời dùng năm 2017 cho thấy: hầu hết sinh viên 

hài lòng về quy trình hoạt động của thƣ viện; Các dịch vụ TTTV đáp ứng đƣợc nhu 

cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên nên lƣợt sử dụng dịch vụ TTTV 

cao; Tài liệu học tập đa dạng;… Tuy nhiên về các yếu tố nhƣ: môi trƣờng thƣ viện; 

Trang thiết bị; Thái độ của nhân viên thƣ viện, mạng wifi, dịch vụ mƣợn liên thƣ 

viện… cần phải có biện pháp cải thiện (Nguồn: http://lib.iuh.edu.vn). Đối với Thƣ 

viện Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Về sự hài lòng của 

NSD khi sử dụng dịch vụ TTTV: Đa số NSD hài lòng khi vào thƣ viện (72.5%); đặc 

biệt số lƣợng rất hài lòng chiểm tỷ lệ cao (23.5%), chƣa hài lòng chỉ chiếm số lƣợng 

ít (4.0%) với lý do: Phong cách, thái độ phục vụ chƣa chuyên nghiệp của nhân viên 

thƣ viện và hệ thống mạng chƣa ổn định; Về mức độ đáp ứng nhu cầu: Thƣ viện đã 
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đáp ứng tƣơng đối đầy đủ cho nhu cầu NSD: Rất đầy đủ là 12.1%, đầy đủ là 71.8%. 

Tuy nhiên số lƣợng phản hồi đánh giá thƣ viện đáp ứng chƣa đầy đủ còn cao, chiếm 

tỷ lệ 16.1%; Về thái độ phục vụ của nhân viên: Rất nhiệt tình 15.8%, nhiệt tình 

78.3%, có 5.9% đánh giá nhân viên chƣa nhiệt tình đặc biệt là đối với sinh viên, học 

viên. Trên cơ sở đó các kiến nghị đƣợc đề ra là: Bổ sung đa dạng tài liệu cho thƣ 

viên, đặc biệt là cơ sở dữ liệu điện tử quốc tế; Tăng thêm thời gian mƣợn và gia hạn 

sách cho sinh viên; Thêm số lƣợng chỗ ngồi tại thƣ viện cơ sở Thủ Đức (tầng trệt và 

tầng lửng); Trang bị cơ sở vật chất hiện đại; Tạo không gian mở, thân thiện với 

NSD; Bố trí cho sinh viên một số phòng tự học, phòng học nhóm, cho phép sinh 

viên đƣợc mang tài liệu photocopy và sách vào tự học tại thƣ viện; Tăng cƣờng hệ 

thống wifi và trang bị thêm máy tính có cấu hình mạnh, sửa chữa lại ổ cắm loa,… 

(Nguồn: http://library.buh.edu.vn).  

 Với 83,3% số TVĐH đƣợc khảo sát sử dụng PPĐG này, rõ ràng không thể 

phủ nhận những ƣu điểm nổi bật và hiệu quả tích cực của PPĐG. Tuy nhiên, đánh 

giá chất lƣợng theo cách tiếp cận sự hài lòng của NSD mới chỉ dừng lại ở những 

đánh giá khái quát về cả các loại hình dịch vụ mà chƣa đi sâu đến từng hình thức 

dịch vụ đƣợc triển khai trong hệ thống dịch vụ TTTV, các bảng hỏi còn chƣa mang 

tính bao quát và thống nhất cho toàn bộ hệ thống TVĐH, những tiêu chí đánh giá 

chƣa đƣợc chọn lọc và sự thống nhất về các thuộc tính đánh giá chƣa cao. Do vậy 

hạn chế này sẽ là cơ sở cho nghiên cứu phân tích mở rộng vấn đề đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV trong toàn hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

Có thể thấy những hiệu quả thu đƣợc từ các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV 

tại TVĐH khi áp dụng vào thực tiễn đã mang lại những hiệu quả nhất định, đánh giá 

đƣợc phần nào chất lƣợng dịch vụ hiện hành tại các TVĐH Việt Nam. Theo khảo 

sát, hầu hết các TVĐH đều đánh giá hiệu quả của việc sử dụng PPĐG vào đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV ở thƣ viện mình là khá tốt và tốt. Tuy nhiên các PPĐG 

mới dừng lại ở mức độ và phạm vi nhỏ hẹp và đơn lẻ của các TVĐH. Thực trạng 

trên đặt ra cho các nhà nghiên cứu về lĩnh vực dịch vụ TTTV một bài toán cần đƣợc 

giải quyết chính là tìm ra đƣợc giải pháp hữu hiệu nhất để đánh giá đƣợc chất lƣợng 

dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. Việc tìm ra một chuẩn đánh giá chung về chất 
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lƣợng hoạt động dịch vụ TTTV cho các thƣ viện là điều hết sức cần thiết, nó sẽ tạo 

ra sự so sánh bình đẳng trong công tác tổ chức đánh giá dịch vụ của các thƣ viện 

một cách khách quan nhất. Để có thể xây dựng một PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV phù hợp với bối cảnh của các TVĐH ở Việt Nam cần có sự chọn lọc về các 

thuộc tính đánh giá dịch vụ TTTV và xây dựng cách thức đánh giá phù hợp, đơn 

giản, dễ dàng, kết hợp giữa đánh giá trong môi trƣờng thƣ viện truyền thống và môi 

trƣờng thƣ viện điện tử. Với hƣớng tiếp cận này sẽ mở ra một PPĐG mới trong hoạt 

động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV mà bấy lâu nay còn bỏ ngỏ.   

Tiểu kết  

Chƣơng 2 trình bày 02 nội dung chính về đặc điểm các TVĐH Việt Nam trong 

quá trình đổi mới giáo dục và hiện trạng sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam. 

Về đặc điểm các TVĐH Việt Nam, luận án trình bày về những đặc điểm 

chung đồng thời nhấn mạnh tới hiện trạng đặc điểm dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt 

Nam trên các khía cạnh: Đặc điểm về mục tiêu dịch vụ; Đặc điểm về NSD dịch vụ; 

Đặc điểm về hình thức và nội dung dịch vụ; Đặc điểm về tính chất của dịch vụ. 

Những phân tích về đặc điểm dịch vụ TVĐH Việt Nam cho thấy bức tranh hiện 

trạng về vấn đề tổ chức dịch vụ TTTV cũng nhƣ các tính chất, đặc thù riêng của 

từng loại hình dịch vụ đang đƣợc tiến hành ở các thƣ viện đại học trên cả nƣớc. 

Nhìn chung các dịch vụ TTTV còn phát triển một cách đơn lẻ tự phát, chƣa có tính 

chất hệ thống trên phạm vi rộng. Để gắn kết các loại hình dịch vụ với nhau, cần xây 

dựng định hƣớng phát triển dịch vụ trên nền tảng của các sản phẩm TTTV và đặt 

trong mối quan hệ chặt chẽ với nhu cầu của ngƣời sử dụng dịch vụ. Việc tìm hiểu 

hiện trạng phát triển của các dịch vụ TTTV ở các thƣ viện đại học đƣợc khảo sát đã 

giúp luận án có cơ sở để tìm ra những ƣu, nhƣợc điểm và nguyên nhân còn tồn tại 

để có thể đề ra các biện pháp cải thiện dịch vụ TTTV tốt hơn. 

- Về hiện trạng áp dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt 

Nam, luận án phân tích 4 vấn đề chính là: Hiện trạng các yếu tố tác động tới việc 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ; Các loại hình PPĐG đang đƣợc sử dụng; Tần suất sử 

dụng PPĐG ở các TVĐH; Kết quả của việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông qua 
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việc sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ. Kết quả của những phân tích về hiện 

trạng sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở môi trƣờng TVĐH Việt Nam 

cho thấy công tác áp dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ chƣa thực sự có sự quan 

tâm đồng đều ở tất cả các thƣ viện đại học. Các phƣơng pháp đƣợc tiến hành đã 

bƣớc đầu đem lại kết quả trong việc nhận định chất lƣợng, giúp các TVĐH có kế 

hoạch cải tiến chất lƣợng dịch vụ của mình. Tuy nhiên do chƣa thống nhất trong 

cách thức và các tiêu chí cũng nhƣ thuộc tính chất lƣợng nên khó tạo ra sự so sánh 

đồng đẳng giữa các thƣ viện khác nhau trong cùng hệ thống. Các PPĐG đƣợc áp 

dụng ở những thời điểm khác nhau, tần suất đánh giá cũng khác nhau nên chƣa tạo 

đƣợc sự thống nhất trong toàn hệ thống TVĐH. Tuy nhiên những kết quả phân tích 

này cũng giúp luận án xác định đƣợc mức độ sử dụng các PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV hiện tại ở các TVĐH, có cái nhìn tổng quan về hoạt động áp dụng các PPĐG 

tại hệ thống TVĐH Việt Nam, từ đó có cơ sở đề xuất ra PPĐG phù hợp với môi 

trƣờng TVĐH Việt Nam. 

Nhƣ vậy Chƣơng 2 đã giải quyết đƣợc nhiệm vụ tiếp theo mà luận án đã đặt 

ra về khảo sát và phân tích hiện trạng đánh giá chất lƣợng dịch vụ ở hệ thống 

TVĐH Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu tại Chƣơng 2 là cơ sở để luận án đề 

xuất và thử nghiệm PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV tại các TVĐH Việt Nam để có 

thể tìm ra các biện pháp cải tiến chất lƣợng dịch vụ TTTV. 
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Chƣơng 3 

ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP VÀ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN  

Ở THƢ VIỆN ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

3.1. Căn cứ và yêu cầu lựa chọn phƣơng pháp và mô hình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ thông tin thƣ viện  

 Căn cứ vào cơ sở lý thuyết, căn cứ vào phân tích đặc điểm dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam và phân tích hiện trạng việc sử dụng PPĐG, để lựa chọn và xác 

định đƣợc PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam, luận án cần: 

 - Phân tích sự phù hợp của PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV với cơ sở lý 

thuyết xu thế phát triển của dịch vụ TTTV trên thế giới. 

 - Phân tích các ƣu điểm và nhƣợc điểm của PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV 

với hiện trạng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. 

 Căn cứ vào những yếu tố trên luận án có thể xác định đƣợc PPĐG nào sẽ 

đƣợc lựa chọn để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. PPĐG 

đƣợc lựa chọn có phù hợp với các yêu cầu đƣợc đặt ra đối với hệ thống TVĐH ở 

Việt Nam hay không. Có thể sử dụng một hay kết hợp nhiều PPĐG để có thể đánh 

giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam một cách tối ƣu nhất. 

 3.1.1. Phân tích xu thế phát triển của các dịch vụ thông tin – thư viện và lý 

thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ trên thế giới  

Hiện nay, các TVĐH đang hƣớng đến hoạt động theo mô hình một cơ quan 

cung cấp dịch vụ. Các hoạt động đƣợc triển khai tại đây mang rõ tính chất định 

hƣớng theo dịch vụ và lấy việc đáp ứng nhu cầu NSD là mục tiêu phát triển của 

mình. Điều đó đã trở thành một trào lƣu rất phổ biến. Chính vì thế, dịch vụ TTTV 

không ngừng đƣợc phát triển, cùng với sự phát triển các thƣ viện. Để có thể thiết kế 

hay lựa chọn đƣợc PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV phù hợp với hệ thống TVĐH, 

ngoài việc tìm hiểu những đặc điểm hiện tại của dịch vụ TTTV, các TVĐH cũng 

cần quan tâm tới xu hƣớng phát triển của các loại hình dịch vụ. Theo tác giả Trần 

Thị Minh Nguyệt [19, 161-168], hiện nay các dịch vụ TTTV ở TVĐH có những xu 

hƣớng phát triển sau: Xu thế mở rộng các loại hình dịch vụ; Xu thế ứng dụng công 

nghệ thông tin vào dịch vụ TTTV; Tính thân thiện và tiện lợi của dịch vụ; Chú trọng 

phát triển các loại hình dịch vụ trao đổi thông tin và dịch vụ xuất bản số. Để kịp thời 

nắm bắt các xu thế này, PPĐG dịch vụ TTTV cần có những thay đổi nhƣ sau: 



117 
 

- Xu thế mở rộng các loại hình dịch vụ: đòi hỏi nội dung PPĐG cần có tính 

mở rộng vào bao quát, có đầy đủ các tiêu chí và thuộc tính đánh giá cho các loại 

hình dịch vụ TTTV khác nhau. 

- Xu thế ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ TTTV: yêu cầu PPĐG 

cũng có cách thức tiếp cận đánh giá hiện đại, thông qua hệ thống máy tính và các 

thiết bị thông minh có kết nối Internet để có thể thực hiện đƣợc quá trình đánh giá 

nhanh chóng và tiện lợi hơn. 

- Xu thế chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin 

và dịch vụ triển khai trên nền tảng nguồn tin dạng số: Để nắm bắt xu thế này, các 

PPĐG phải xây dựng thêm các khía cạnh đánh giá cho các dịch vụ dạng số. Phƣơng 

pháp đánh giá cũng cần linh hoạt thay đổi trong môi trƣờng dịch vụ truyền thống và 

dịch vụ điện tử. Tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng của dịch vụ phải đƣợc xây dựng 

chặt chẽ để có thể nắm bắt hết đƣợc mức độ đáp ứng NSD của các loại hình dịch vụ.  

Nhƣ vậy có thể thấy xu thế phong phú và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ 

và sự chuyển dịch các loại hình dịch vụ TTTV trên thế giới rất nhanh chóng. Mỗi 

loại hình dịch vụ đều có vai trò và giá trị xác định đối với NSD và đáp ứng NCT 

của NSD ở những mức độ khác nhau. Do vậy để đánh giá đƣợc chất lƣợng của 

từng loại hình dịch vụ cũng nhƣ chất lƣợng tổng thể của dịch vụ TTTV đƣợc cung 

cấp bởi các TVĐH không phải là điều dễ dàng, cần có những nghiên cứu chuyên 

sâu, dựa vào các tính chất và đậc điểm của từng loại hình dịch vụ để có thể đánh 

giá và đƣa ra đƣợc biện pháp cải tiến dịch vụ một cách tốt nhất. Việc nắm bắt xu 

thế phát triển của các loại hình dịch vụ ở TVĐH giúp nghiên cứu đề xuất đƣợc 

PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV phù hợp hơn với tính chất và đặc điểm của dịch 

vụ thƣ viện hiện đại, trên cơ sở đó điều chỉnh mục tiêu, nội dung và cách thức 

đánh giá hợp lý hơn.  

Trong các xu hƣớng kể trên, xu hƣớng nhấn mạnh tới sự hài lòng của NSD có 

ảnh hƣởng trực tiếp tới việc lựa chọn PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV. Không giống 

nhƣ các dịch vụ thƣ viện của quá khƣ́ tập trung vào phân phối sách và tài liệu nghiên 

cƣ́u theo cách cung cấp thông tin m ột chiều. Dịch vụ TTTV hiện đaị cần thúc đẩy 

chất lƣợng dịch vụ tạo ra tri thức chứ không chỉ là sử dụng kiến thức . Thƣ viện hiện 

đaị taọ ra m ột không gian nơi mà baṇ đoc̣ có thể tham gia nhiều hơn vào quá trình 

thông tin như bàn lu ận, trao đổi và phát triển nhƣ̃ng ý tưởng mới . Đánh giá về hi ệu 

quả hoạt đ ộng thƣ viện không chỉ căn cƣ́ trên số lươṇg các dic̣h vu ̣đươc̣ cun g cấp 
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hoặc số người đến với thƣ vi ện, mà cần dƣạ trên nhƣ̃ng ảnh hưởng và tác đ ộng thƣc̣ 

sƣ ̣của thƣ vi ện đến cộng đồng. Nhƣ vậy chất lƣợng dịch vụ có thể thấy ch ất lƣợng 

dịch vụ có nhiều thay đổi trong dic̣h vu ̣thông tin thƣ vi ện hiện nay ở các TVĐH. 

Nhƣ̃ng thành tƣụ của khoa h ọc và công nghệ đươc̣ áp duṇg vào thƣ vi ện một mặt 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ sẵn có của thƣ viện, mặt khác taọ ra các dic̣h vu ̣mới đặc 

thù của thƣ viện hiện đaị theo hướng ƣ́ng duṇg của công nghệ. Sƣ ̣tương tác giƣ̃a thƣ 

viện với NSD mang tính mở , linh hoaṭ trong đó hướng tới sƣ ̣tương tác gián tiếp 

thông qua môi trường maṇg là chủ yếu . NSD không chỉ thu ̣hưởng dic̣h vu ̣TTTV 

một cách thu ̣động, một chiều mà có thể  tham gia nhiều hơn vào quá trình thông tin 

nhƣ bàn luận, trao đổi, và phát triển nhƣ̃ng ý tưởng mới.  

Dựa vào lý thuyết “Expectancy Disconfirmation Theory” (lý thuyết cảm 

nhận) trong đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Lý thuyết này nghiên cứu tâm lý NSD, so 

sánh độ chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tại thỏa mãn mà dịch vụ có thể mang lại.  

 

Hình 3.1: Mô hình lý thuyết cảm nhận (Nguồn: Kathleen F. Miller, 1981) 

Nhìn vào sơ đồ trên có thể thấy, đánh giá chất lƣợng dịch vụ theo sự cảm 

nhận của NSD dịch vụ là một lý thuyết tạo ra khuôn khổ cho việc kiển tra sự hình 

thành kỳ vọng của họ. Sau đó đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông qua sự so sánh 

giữa kỳ vọng của NSD dịch vụ với hiệu suất dịch vụ nhận đƣợc trên thực tế. NSD 

dịch vụ sẽ so sánh hi ệu quả sau khi sƣ̉ duṇg dic̣h vu ̣với  mong đơị/kỳ vọng của họ 

trƣớc khi sử dụng để đi đến m ột phán quyết xác nh ận chất lươṇg . Nếu chất lƣợng 

mong đợi thấp hơn chất lƣợng đạt đƣợc thì chất lƣợng dịch vụ là tuyệt hảo (positive 

disconfirmation). Nếu chất lƣợng mong đợi lớn hơn chất lƣợng đạt đƣợc thì chất 

lƣợng dịch vụ không đảm bảo (negative disconfirmation) còn nếu bằng nau thì chất 

lƣợng dịch vụ là đảm bảo (simple confirmation). Bởi dịch vụ là vô hình, chất lƣợng 

là không thể quan sát trực tiếp, do đó việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ dựa theo 

cảm nhận của NSD đƣợc xem là cách tiếp cận khá hợp lý.  

Cao 

Thấp 

Thấp Cao 

Cảm nhận tích cực 

 

 

Cảm nhận đơn giản 

 

 

Cảm nhận đơn giản 

 

 

 

 

 

 

Cảm nhận tiêu cực 

Chất lƣợng 

thực tế 

 

Kỳ vọng  

 



119 
 

 Áp dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ theo quan điểm hƣớng tới sự hài lòng của 

NSD TTTV sẽ cung cấp cho thƣ viện nhiều vấn đề để cải thiện dịch vụ của mình nhƣ:  

 - Nắm bắt đƣợc ý kiến đánh giá khách quan mang tính định lƣợng hiện nay 

của NSD về chất lƣợng chung của các dịch vụ TTTV. 

 - Xác định đƣợc những tính năng của dịch vụ ảnh hƣởng nhiều nhất đến chất 

lƣợng dịch vụ đƣợc tiếp nhận bởi NSD và tìm hiểu đƣợc sự thiện chí hay không 

thiện chí của NSD đối với từng tính năng đó của dịch vụ TTTV. 

 - Dự báo đƣợc những cải tiến quan trọng nhằm đạt đƣợc chất lƣợng dịch vụ 

cao nhất để thƣ viện có thể tổ chức dịch vụ tốt hơn nhằm phát huy những điểm 

mạnh của mình để thu hút lƣợng NSD đến với thƣ viện nhiều hơn. 

 - Giúp các nhà quan lý thƣ viện và các nhân viên thƣ viện lắng nghe đƣợc ý 

kiến của NSD và biết đƣợc xu thế NSD tiếp nhận/đánh giá về chất lƣợng của hoạt 

động dịch vụ. Đồng thời cũng xác định đƣợc những mong đợi và yêu cầu về chất 

lƣợng đồng thời dự đoán đƣợc những thay đổi tích cực/tiêu cực trong ý kiến của 

khách hàng về chất lƣợng dịch vụ. Chính vì vậy, mặc dù vẫn còn một số hạn chế và 

các chỉ trích nhƣ khó phân biệt đƣợc sự cảm nhận và sự mong đợi của NSD, chƣa 

chú ý nhiều đến chức năng kỹ thuật của thƣ viện... Song hƣớng tiếp cận theo quan 

điểm đánh giá chất lƣợng từ phía NSD thƣ viện vẫn là một hƣớng thu hút đƣợc 

nhiều sự quan tâm, nghiên cứu và áp dụng của các thƣ viện trên thế giới để cải thiện 

chất lƣợng dịch vụ của mình. 

 Nhƣ vậy có thể thấy xu hƣớng phát triển của các hoạt động dịch vụ TTTV trên 

thế giới và lý thuyết về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV đều hƣớng tới những cảm 

nhận về dịch vụ của NSD và đặc biệt là xây dựng, cải tiến các dịch vụ đáp ứng NCT 

hay nói cách khác là hƣớng tới sự hài lòng của NSD. Việc áp dụng PPĐV chất lƣợng 

dịch vụ TTTV nếu đƣợc xây dựng theo hƣớng này là hoàn toàn phù hợp với xu thế 

phát triển và lý thuyết về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở trên thế giới.  

 3.1.2. Phân tích các ưu điểm và nhược điểm của phương pháp đánh giá 

với hiện trạng dịch vụ thông tin – thư viện  ở thư viện đại học Việt Nam 

Hiện tại có 05 PPĐG đang đƣợc sử dụng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV ở TVĐH Việt Nam. Tuy nhiên căn cứ vào ƣu nhƣợc điểm của từng PPĐG 

đối với các đặc điểm về dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam và đặt PPĐG đó vào 

thực trạng các yếu tố tác động tới đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt 

Nam, có thể thấy: 
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- Phương pháp đánh giá theo thống kê các yếu tố đầu vào của thư viện 

đƣợc sử dụng nhiều nhất tại các TVĐH ở Việt Nam đo cách thức đánh giá đơn 

giản, dễ dàng, không mất thời gian. Tuy nhiên đây có thể xem là một phƣơng pháp 

truyền thống, chƣa phản ánh đƣợc sự cải tiến chất lƣợng dịch vụ và còn nhiều yếu 

tố chủ quan trong quá trình đánh giá. Biện pháp đánh giá này chƣa có sự tham gia 

của NSD, chƣa làm rõ và phân tích sâu đƣợc cách thức thực hiện. Cách đánh giá 

của phƣơng pháp tiếp cận tài nguyên hệ thống không cho thấy sự cải tiến trong 

các dịch vụ TTTV tại các trƣờng đại học. Không thể phủ nhận rằng những số liệu 

thống kê nhƣ vậy là có giá trị trong việc nắm bắt thực trạng nguồn lực thông tin 

của thƣ viện, cung cấp những con số cụ thể để tính toán, viết báo cáo,… nhƣng 

bản thân nó không đủ để phản ánh và đánh giá hoạt động dịch vụ TTTV đã là đầy 

đủ và đáp ứng đƣợc nhu cầu của NSD của thƣ viện hay chƣa. Có thể thấy cách 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ thế này chỉ tập trung vào nhận thức của 

các nhà cung cấp dịch vụ, mà ở đây chính là các nhà quản lý thƣ viện. Trong 

nhiều thập kỷ, cách tiếp cận nhƣ vậy đã đƣợc các tổ chức thƣ viện sử dụng mà 

không có những phân tích hoặc theo dõi. PPĐG này đã không thể hiện đƣợc mối 

quan hệ bản chất nhất trong thƣ viện chính là quan hệ giữa tài liệu và NSD. Yếu tố 

NSD đã không đƣợc nhắc tới trong các phân tích về số liệu, và thực tế đã chỉ ra 

rằng: không phải bất cứ thƣ viện nào có số lƣợng tài liệu lớn, có cơ sở vật chất 

hiện đại, có lƣợt lƣu thông tài liệu cao là thƣ viện có chất lƣợng dịch vụ tốt và 

ngƣợc lại. Song hành cùng sự phát triển của dịch vụ TTTV trên thế giới, dịch vụ 

TTTV ở TVĐH Việt Nam cũng đang trong quá trình phát triển và cải thiện dần 

chất lƣợng của mình, hƣớng tới mục tiêu lấy hoạt động dịch vụ là trung tâm của 

hoạt động thƣ viện, lấy NSD là trung tâm của hoạt động dịch vụ. Nhƣ vậy, PPĐG 

chất lƣợng dịch vụ TTTV này đã không còn phù hợp với xu thế phát triển hiện tại 

của các TVĐH  ở Việt Nam. Đây là lý do luận án không tiếp cận PPĐG theo 

thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện là phƣơng pháp đánh giá chính. Với xu 

thế phát triển của hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ thì PPĐG này chỉ đƣợc 

xem nhƣ một biện pháp bổ trợ thêm cho quá trình đánh giá.  

- Phương pháp đánh giá theo mục tiêu giải quyết đƣợc vấn đề là có thể linh 

hoạt trong từng môi trƣờng thƣ viện khác nhau, mỗi thƣ viện có thể xây dựng cho mình 

một hệ thống mục tiêu riêng để đánh giá. Tuy nhiên phƣơng pháp đánh giá này làm 
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mất đi sự thống nhất và đồng đẳng trong toàn hệ thống TVĐH, cách thức đánh giá 

chƣa đƣợc xác định rõ ràng, không có sự thống nhất về các tiêu chí. Phƣơng pháp cũng 

không có sự tham gia của NSD trong quá trình đánh giá và rất khó để triển khai một 

mục tiêu chung cho toàn hệ thống thƣ viện. Chính vì vậy PPĐG theo mục tiêu ít đƣợc 

sử dụng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong giai đoạn hiện nay ở nƣớc ta. 

- Phương pháp đánh giá theo quy trình và kết quả có ƣu thế nổi trội về nhấn 

mạnh sự cải tiến của dịch vụ, giảm chi phí, giảm sai sót trong quá trình tiến hành. 

Phƣơng pháp này đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ phía nhân viên đánh giá. Tuy nhiên đây là 

phƣơng pháp nghiêng về tổ chức, quản lý nhiều hơn là về đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ nên phƣơng pháp tiếp cận quy trình sẽ đƣợc sử dụng hỗ trợ thêm trong quá trình 

đánh giá. Phân tích về các đặc điểm của hệ thống TVĐH ở Việt Nam có thể thấy 

hầu hết các TVĐH ở Việt Nam đều đang xây dựng và phát triển trong điều kiện hết 

sức khó khăn về các vấn đề nhân lực, vật lực và tài lực. Sự phát triển còn không 

đồng bộ và không đồng đều nhau giữa các TVĐH trên cả nƣớc. Những thƣ viện ở 

các trƣờng bán công hoặc dân lập đƣợc đầu tƣ tốt hơn sẽ có những bƣớc phát triển 

về dịch vụ tốt hơn hệ thống TVĐH công lập. Những thƣ viện ở các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng cũng có điều kiện để triển khai tốt hơn các dịch vụ TTTV so 

với các thƣ viện của các TVĐH địa phƣơng. Sự không đồng bộ này sẽ gây khó khăn 

nếu áp dụng PPĐG chất lƣợng theo cách tiếp cận mục tiêu, tiếp cận kết quả và tiếp 

cận quy trình, do đó nghiên cứu cũng không sử dụng các phƣơng pháp này để đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH tại Việt Nam. Hơn nữa nếu đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV theo các phƣơng pháp này thì công tác đánh giá chỉ là 

một khía cạnh nhỏ nằm trong vấn để quản lý chất lƣợng tổng thể nói chung của các 

bộ công cụ đại diện cho các PPĐG nhƣ: ISO, TQM,… Phân tích kỹ hơn về các bộ 

công cụ này ta có thể thấy rõ những khó khăn khi triển khai các bộ công cụ quản lý 

chất lƣợng vào môi trƣờng TVĐH ở Việt Nam. Cụ thể:  

+ Đối với các TVĐH ở Việt Nam, TQM khó áp dụng ở một tổ chức thƣ viện 

nhỏ và khi thực hiện đánh giá chất lƣợng theo cách tiếp cận này cần có sự đồng 

thuận, tự giác của mỗi nhân viên trong thƣ viện. Vì đánh giá chất lƣợng dựa vào con 

ngƣời, không có một tiêu chuẩn nào đƣợc đặt ra nó đòi hỏi sự trách nhiệm và thái độ 

nghiêm túc của mỗi nhân viên trong thƣ viện. Phƣơng pháp này chú trọng về tổ chức, 

quản lý thƣ viện nhiều hơn là đánh giá chất lƣợng của các dịch vụ TTTV, chƣa xây 
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dựng đƣợc những khía cạnh cụ thể cho đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV mà mới 

nhấn mạnh về sự cải thiện các quy trình dịch vụ. Chính vì vậy, hiện nay cách tiếp cận 

này ít đƣợc các nhà nghiên cứu sử dụng để đánh giá mà sử dụng để quản lý chất 

lƣợng chung. 

- Phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn là cơ sở để các thƣ viện lựa chọn đƣợc 

tiêu chuẩn phù hợp với dịch vụ của mình. Tuy nhiên phƣơng pháp này còn gặp phải rất 

nhiều khó khăn vì các tiêu chuẩn gần nhƣ xây dựng chƣa xuất phát từ thực tế phát triển 

của mỗi thƣ viện. Trong môi trƣờng TVĐH ở Việt Nam, để theo kịp chuẩn chất lƣợng 

dịch vụ của ISO buộc các thƣ viện phải đầu tƣ nhiều kinh phí và các nguồn lực khác. 

Đây là vấn đề khó khăn đối với các thƣ viện hoạt động bằng ngân sách nhà nƣớc và 

trên tiêu chí phi lợi nhuận. Tiêu chuẩn cũng áp 1 khung cứng, khó thay đổi, không linh 

hoạt trong quá trình đánh giá, không phản ánh đƣợc mối quan hệ với NSD thƣ viện. 

Trong giai đoaṇ hiện nay để có thể cung cấp đươc̣ các dic̣h vu ̣có giá tri ̣ đáp ƣ́ng tốt 

nhu cầu của NSD d ịch vụ TTTV cần phải đươc̣ quản lý và đánh giá chất lươṇg m ột 

cách nghiêm túc dƣạ trên nhƣ̃ng tiêu chuẩn khoa hoc̣ phù hơp̣ . Hiện tại Vụ thƣ viện 

đang tiến hành nghiên cứu xây dựng và áp dụng các TCVN tƣơng đƣơng với một số 

tiêu chuẩn ISO vào hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. 

Tuy nhiên quá trình xây dựng các quy trình áp dụng và hiệu quả của việc áp dụng 

thống nhất chuẩn ISO vào hoạt động dịch vụ TTTV chƣa đƣợc xác định rõ ràng và còn 

nhiều khó khăn khi triển khai trên thực tế.  

 - Phương pháp đánh giá theo sự hài lòng của NSD là một phƣơng pháp phản 

ánh đƣợc sự cải tiến của các khía cạnh dịch vụ TTTV, cách thức đánh giá cụ thể, rõ 

ràng. Khó khăn của phƣơng pháp này là đo lƣờng nhiều lần trên một khía cạnh về 

chất lƣợng dịch vụ dẫn tới ngƣời dùng dễ lẫn lộn sự kì vọng và cảm nhận thực tế. 

Dựa vào nền tảng lý luận của ngành khoa học thƣ viện, có thể thấy mối quan hệ bản 

chất chi phối mọi hoạt động của thƣ viện, trong đó có hoạt động dịch vụ TTTV 

chính là mối quan hệ giữa NSD và tài liệu. Trong xu thế phát triển của dịch vụ 

TTTV trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động dịch vụ ở thƣ viện đều 

hƣớng tới lấy NSD TTTV làm trung tâm của mọi sự đổi mới và cải tiến. Mục tiêu 

cao nhất của hoạt động dịch vụ TTTV vẫn là đáp ứng tối đa NCT của NSD. Điều 

này cho thấy trong 05 PPĐG dịch vụ TTTV đang đƣợc triển khai trong môi trƣờng 

TVĐH từ trƣớc tới nay thì các PPĐG đánh giá theo thống kê các yếu tố đầu vào của 
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thƣ viện, dựa vào tiêu chuẩn, mục tiêu và quy trình đã bỏ qua mất một thành phần 

quan trọng của dịch vụ TTTV chính là NSD dịch vụ. Mặc dù có những ƣu điểm và 

thuận lợi nhất định trong cách thức tiến hành đánh giá, tuy nhiên các phƣơng pháp 

này chƣa phản ánh hết đƣợc sự nhìn nhận từ nhiều phía trong quá trình đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ. Phƣơng pháp đánh giá dựa vào tiếp cận sự hài lòng của NSD 

TTTV vẫn là cách tiếp cận khoa học, có tính chất thời sự, phù hợp với những phân 

tích về mặt lý thuyết và phù hợp với xu hƣớng phát triển của thời đại. Hơn nữa sử 

dụng PPĐG này cũng thể hiện tính khách quan trong quá trình đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV, cho thấy một góc nhìn khác từ phía NSD trong vấn đề thẩm định về 

chất lƣợng dịch vụ TTTV, từ đó thƣ viện sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về mong 

muốn của NSD cho chất lƣợng dịch vụ TTTV và đề ra những biện pháp hợp lý để 

cải thiện chất lƣợng. 

Nhƣ vậy thông qua việc phân tích ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, có thể thấy rằng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV, NSD dịch vụ TTTV phải đƣợc tham gia vào việc đánh giá các dịch vụ mà 

họ đã nhận đƣợc. Chất lƣợng dịch vụ TTTV sẽ đƣợc phản ánh qua nhiều yếu tố 

nhƣ: Quy mô bộ sƣu tập của thƣ viện; Tính đầy đủ và chính xác của việc tổ chức tài 

liệu; Tính hữu ích của các thông tin biên mục và việc thuận tiện, sự dễ dàng trong 

việc sử dụng các công cụ để  truy cập vào bộ sƣu tập của thƣ viện; Khả năng của 

nhân viên thƣ viện trong việc đƣa những tài liệu (hoặc thông tin về các tài liệu này) 

để gây đƣợc sự chú ý của NSD, và tối đa hóa sự tiếp xúc của NSD các nguồn tài 

nguyên và dịch vụ TTTV khác;… Với quan điểm đƣa các yếu tố này vào trong quá 

trình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV, khi xây dựng các tiêu chí đánh giá hầu hết 

các nhà nghiên cứu đều hƣớng tới việc phát triển chất lƣợng dịch vụ sao cho phù 

hợp và làm hài lòng NSD của thƣ viện.  

Với thực trạng về ƣu – nhƣợc điểm của từng PPĐG đang đƣợc sử dụng trên 

thế giới và ở Việt Nam, để lựa chọn và áp dụng một PPĐG vào đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam không phải điều dễ dàng. Chính vì vậy, 

phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc lựa chọn cần đáp ứng các 

tiêu chuẩn sau: 

- Về mục tiêu đánh giá: Mục tiêu tổng quát của PPĐG chất lƣợng dịch vụ 

TTTV là đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam, hƣớng tới 
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đáp ứng sự hài lòng của NSD khi sử dụng các dịch vụ TTTV. Để hoàn thành đƣợc 

mục tiêu trên, PPĐG cần chỉ ra đƣợc các mục tiêu cụ thể của phƣơng pháp nhƣ: 

Xây dựng đƣợc mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV; Xác định đƣợc đối 

tƣợng đánh giá; Lƣợng hoá đƣợc các mức độ đánh giá chất lƣợng dịch vụ; Đề ra 

đƣợc các giải pháp nhằm cải tiến chất lƣợng dịch vụ; Vận dụng đƣợc trong môi 

trƣờng TVĐH Việt Nam. Nhƣ vậy, PPĐG nào phản ánh rõ ràng mục tiêu trên sẽ 

đƣợc ƣu tiên lựa chọn sử dụng trong hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam. 

 Về nội dung đánh giá: Để chọn đƣợc một PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở 

TVĐH Việt Nam, PPĐG đƣợc lựa chọn cần xem xét các yếu tố tác động tới quá 

trình đánh giá và nội dung của PPĐG cần đƣợc căn cứ trên đặc điểm dịch vụ TTTV 

ở TVĐH Việt Nam để đề xuất ra các tiêu chí và thuộc tính về chất lƣợng dịch vụ. 

Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam sẽ bao gồm 

những nhóm yếu tố thuộc về: Nhân viên thƣ viện (những ngƣời trực tiếp thực hiện 

dịch vụ); Nguồn lực thông tin (có thể xem đây là sản phẩm TTTV hỗ trợ cho quá 

trình phục vụ dịch vụ); Môi trƣờng thƣ viện (các yếu tố về địa điểm, không gian, cơ 

sở vật chất của dịch vụ); Quá trình thực hiện dịch vụ/Kiểm soát dịch vụ (các yếu tố 

về sự tin cậy, khả năng đáp ứng, tính linh hoạt,… của dịch vụ). 

 - Về cách thức đánh giá: PPĐG cần có kỹ thuật đánh đơn giản, dễ dàng thực 

hiện, thuận tiện cho quá trình thu thập dữ liệu và không phức tạp khi xử lý dữ liệu. 

Điều này có nghĩa trong kỹ thuật đánh giá phải đƣợc xây dựng với xu hƣớng tối đa 

hoá sự đơn giản và thân thiện đối với ngƣời tham gia đánh giá, giúp ngƣời đánh giá 

dễ hình dung đƣợc đối tƣợng đánh giá và cách thức đánh giá. Bên cạnh đó PPĐG 

phải đảm bảo đo lƣờng đƣợc các mức độ khác nhau của chất lƣợng dịch vụ. Việc đo 

lƣờng chất lƣợng dịch vụ thể hiện qua kết quả đầu ra nhƣ: sự hài lòng của NSD về 

các khía cạnh và thuộc tính của chất lƣợng dịch vụ TTTV, nhận diện đƣợc khía 

cạnh chất lƣợng dịch vụ nào quan trọng nhất, những khía cạnh và thuộc tính dịch vụ 

nào cần đƣợc cải thiện, bổ sung. Cách tiến hành đánh giá phải linh động dƣới 2 hình 

thức phát phiếu hoặc phỏng vấn trực tiếp hoặc khảo sát gián tiếp thông qua các 

trang thiết bị điện tử.  

 - Về đối tượng đánh giá: PPĐG đƣợc lựa chọn phải phù hợp với các nhóm 

đối tƣợng NSD của TVĐH. PPĐG cần có khả năng vận dụng linh hoạt đối với từng 
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nhóm NSD khác nhau tại các trƣờng đại học. Các PPĐG đảm bảo có thể vận dụng 

cho các nhóm NSD khác nhau nhƣ nhóm học tập, nhóm nghiên cứu và nhóm quản 

lý trong môi trƣờng đại học. Đảm bảo tính khách quan và chính xác trong quá trình 

đánh giá.  

 - Về chi phí đánh giá: Bởi đặc thù của dịch vụ TTTV là một dịch vụ phi 

thƣơng mại nên việc xây dựng chi phí cho dịch vụ TTTV và chi phí cho việc đánh 

giá dịch vụ TTTV là một vấn đề hết sức khó khăn đối với TVĐH. Chính vì vậy 

PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc lựa chọn phải là phƣơng pháp tiết kiệm đƣợc 

nguồn kinh phí cho thƣ viện song lại phải mang lại hiệu quả cao. Bài toán này đặt ra 

cho TVĐH những định mức và mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu về hiệu quả của dịch 

vụ TTTV. Thƣ viện cần tính toán các chi phí tổng thể của dịch vụ từ việc chi phí 

đầu tƣ, chi phí duy trì, chi phí vận hành, chi phí đánh giá để có thể thấy đƣợc rõ 

đƣợc tổng thu chi cho từng giai đoạn của dịch vụ. Từ đó có thể cân bằng đƣợc các 

khoản phí và có chính sách riêng cho việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ tại TVĐH.  

3.2. Đề xuất phƣơng pháp và mô hình đánh giá  

3.2.1. Đề xuất hương pháp đánh giá   

Nhƣ vậy qua phân tích về những yêu cầu đối với việc lựa chọn PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ TTTV, ƣu – nhƣợc điểm của các PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV 

cùng với phân tích về xu hƣớng phát triển của hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ ở TVĐH Việt Nam kết hợp với lý thuyết về cảm nhận, có thể thấy vi ệc đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV theo phƣơng pháp đánh giá sự hài lòng của NSD cho thấy 

chất lƣợng dịch vụ một cách tiếp c ận đánh giá chất lươṇg khách quan bởi nó có sƣ ̣

tham gia của NSD dịch vụ. Hơn nữa phƣơng pháp này phù hợp với cơ sở lý thuyết 

về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV mà luận án đã đồng thuận trong Chƣơng 1, 

phù hợp với xu thế phát triển của hoạt động dịch vụ trong tƣơng lai. Chính vì vậy 

tác giả đề xuất lựa chọn phương pháp đánh giá theo sự hài lòng của NSD vào đánh 

giá chất lượng dịch vụ TTTV tại hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

Với sự lựa chọn PPĐG chất lƣợng dịch vụ dựa vào sự hài lòng của NSD luận 

án xem xét sự phù hợp của PPĐG này với các yêu cầu về lựa chọn PPĐG cho 

TVĐH Việt Nam nhƣ đã phân tích: 

- Về mục tiêu đánh giá: PPĐG dựa vào sự hài lòng của NSD có những tiêu 

chí rõ ràng về đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ TTTV nên đạt đƣợc mục tiêu của quá 



126 
 

trình đánh giá là đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV từ phía NSD từ đó có 

những biện pháp để cải thiện chất lƣợng dịch vụ TTTV. Mục tiêu của PPĐG khá rõ 

ràng phản ánh đƣợc những vấn đề về chất lƣợng dịch vụ TTTV. Mục tiêu của 

PPĐG hoàn toàn phù hợp với môi trƣờng chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH 

Việt Nam. Nhƣ vậy bài toán về mục tiêu chất lƣợng dịch vụ TTTV sẽ đƣợc giải 

quyết khi áp dụng PPĐG này.  

- Về nội dung đánh giá: PPĐG xây dựng đƣợc các tiêu chí đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV rõ ràng với các thuộc tính đánh giá chi tiết và bao quát hết 

các khía cạnh của dịch vụ TTTV. Những nội dung đánh giá có đề cập tới các khía 

cạnh của dịch vụ TTTV truyền thống và dịch vụ TTTV điện tử. Nhƣ vậy nội dung 

của PPĐG hoàn toàn phù hợp với việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở môi 

trƣờng TVĐH Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển các dịch vụ TTTV trên 

thế giới. Đây là ƣu điểm nổi bật của PPĐG so với các PPĐG khác hiện đang đƣợc 

sử dụng ở các TVĐH Việt Nam. 

- Về cách thức đánh giá: PPĐG sử dụng kĩ thuật định tính và định lƣợng 

trong đánh giá nên thu đƣợc kết quả khá chính xác. Phƣơng pháp đánh giá đƣợc tiến 

hành đơn giản bằng cách phát phiếu đánh giá tới NSD thông qua hình thức điện tử 

hoặc phát tay. Cách thức đánh giá đơn giản, sử dụng mô hình đánh giá cải tiến từ 

mô hình LibQual, chỉ đo lƣờng cảm nhận về chất lƣợng dịch vụ TTTV của NSD 

theo thang điểm Likerk từ 1-5 theo các thuộc tính của dịch vụ đã xác định. Thời 

gian cho mỗi phiếu đánh giá khoảng 15-20 phút. Xử lý dữ liệu đánh giá tập trung 

dựa vào phần mềm SPSS và cho ra kết quả rõ ràng cho mỗi tiêu chí đánh giá. Nhƣ 

vậy cách thức đánh giá chất lƣợng dịch vụ không gây khó khăn cho NSD, cho việc 

thu thập dữ liệu cũng nhƣ xử lý kết quả dữ liệu. Cách thức đánh dễ dàng triển khai 

và hoàn toàn phù hợp, dễ sử dụng đối với TVĐH Việt Nam. 

- Về đối tượng đánh giá: Các phiếu đánh giá đƣợc sử dụng chung cho tất cả 

các đối tƣợng NSD (giảng viên, sinh viên, cán bộ) nên tạo điều kiện dễ dàng trong 

quá trình triển khai phát phiếu. Việc không phân biệt các loại phiếu đã tiết kiệm 

đƣợc thời gian, công sức và thu đƣợc sự đánh giá, nhìn nhận đa chiều từ các nhóm 

NSD dịch vụ khác nhau về các thuộc tính của chất lƣợng dịch vụ, giúp các TVĐH 

dễ dàng tiến hành và so sánh kết quả đánh giá từ các nhóm đối tƣợng đánh giá cho 

chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam. 
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- Về chi phí đánh giá: Chi phí đánh giá của PPĐG theo sự hài lòng của NSD 

là tƣơng đối thấp, bao gồm các chi phí cho việc chuẩn bị tài liệu, thiết bị đánh giá 

nhƣ: chi phí tạo lập phiếu điện tử, chi phí in ấn phiếu phát tay, chi phí về văn phòng 

phẩm (sổ ghi chép, bút)…; Chi phí cho quá trình đánh giá: triển khai dữ liệu đánh 

giá, nhập liệu, chạy dữ liệu, mua phần mềm SPSS,…; Chi phí cho NSD tham gia 

đánh giá (nếu có), chi phí cho nhân viên,… Mức độ chi phí đảm bảo sự tƣơng ứng 

về kinh tế đối với các TVĐH. 

- Về sự phù hợp với xu thế phát triển của hoạt động đánh giá chất lượng dịch 

vụ TTTV ở các thư viện trên thế giới: PPĐG hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển 

của các hoạt động dịch vụ của TVĐH cũng nhƣ hoạt động tổ chức áp dụng PPĐG 

vào đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở trong nƣớc và thế giới. Với việc lấy NSD 

làm trung tâm của mọi hoạt động dịch vụ thì đánh giá theo cảm nhận của NSD là 

đáp ứng đƣợc mục tiêu của tổ chức, lắng nghe đƣợc những phản hồi từ phía NSD 

dịch vụ và giúp TVĐH cải thiện tốt hơn chất lƣợng dịch vụ trên cơ sở đáp ứng nhu 

cầu của NSD về dịch vụ TTTV. 

3.2.2. Đề xuất mô hình đánh giá 

 Phân tích các mô hình đánh giá theo sự hài lòng của người sử dụng  

 Với lựa chọn PPĐG tiếp cận sự hài lòng của NSD các dịch vụ TTTV, nhƣ̃ng 

mô hình đánh giá chất lươṇg dic̣h vu ̣dƣạ trên sự hài lòng tƣ̀ phía người sƣ̉ duṇg dic̣h 

vụ đã đƣợc đƣa ra phân tích để lựa chọn ra một mô hình phù hợp nhất cho việc đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH tại Việt Nam. Theo phƣơng pháp tiếp cận sự 

hài lòng của NSD, có 03 mô hình đƣợc các nghiên cứu triển khai áp dụng trong lĩnh 

vực dịch vụ TTTV nhƣ sau: 

 1. Mô hình ServQual (1985) 

2. Mô hình ServPerf (1992) 

3. Mô hình LibQual (1998) 

Phân tích các đặc điểm và ƣu – nhƣợc điểm của 3 mô hình này có thể thấy 

đƣợc sự ƣu việt của từng mô hình đánh giá, là cơ sở lý thuyết để lựa chọn mô hình 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ phù hợp với dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. 
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Bảng 3.1: So sánh các ƣu nhƣợc điểm của các mô hình đánh giá chất lƣợng 

dựa vào phƣơng pháp tiếp cận sự hài lòng của ngƣời sử dụng 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

1. Mô hình ServQual (Parasuaman và các cộng sự, 1985)  

- Áp duṇg rộng rãi ở nhiều liñh vƣc̣ dic̣h vu ̣

khác nhau. 

- Nội dung đánh giá thu gọn lại trong 5 tiêu 

chí đánh giá và 22 thuộc tính chất lƣợng. 

Các tiêu chí và thuộc tính này có thể dùng 

chung cho nhiều lĩnh vực dịch vụ khác 

nhau. 

- Gắn kết đươc̣ việc đánh giá chất lươṇg dic̣h 

vụ  thƣ viện với người sƣ̉ duṇg dic̣h vu ̣. 

- Xác điṇh đươc̣ khoảng cách giƣ̃a các biến 

số ảnh  hƣởng đến chất lƣợng của các dịch 

vụ cung cấp 

- Tiêu chí đo lƣờng còn chung chung, 

chƣa làm nổi bật đƣợc những đặc trƣng 

của loại hình dịch vụ TTTV 

- Đo lường sƣ ̣mong đơị của NSD là rất 

khó khăn. 

- Ngƣời đƣợc hỏi khó phân bi ệt đươ ̣c 

chất lươṇg kỳ voṇg và chất lươṇg cảm 

nhận. 

- Thủ tục đo lƣờng khá dài dòng 

- Kết quả về khoảng cách giữa kì vọng 

và thực tế đôi khi không rõ ràng vì câu 

trả lời của NSD giống nhau. 

2. Mô hình ServPerf (Cornin and Taylor, 1992)  

- Cách thƣ́c đo lường đơn giản, dê ̃hiểu. 

- Là biến thể của mô hình ServQual , Bảng 

câu hỏi theo mô hình ServPerf  ngắn goṇ 

hơn phân nửa so với ServQual nên không 

gây nhàm chán cho ngƣời trả lời. 

- Đƣợc áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau  

- Tiêu chí đo lƣờng còn chung chung, 

chƣa làm nổi bật đƣợc những đặc trƣng 

của loại hình dịch vụ TTTV 

- Không phản ánh đươc̣ mối quan h ệ 

giƣ̃a sƣ ̣hài lòng, thoả mãn của ngƣời sử 

dụng với chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung 

cấp. 

3. Mô hình LibQual (ARL&Texaz A&M, 1998)  

- Là mô hình đã đươc̣ nghiên cƣ́u để phù 

hơp̣ với môi trường dic̣h vu ̣TTTV v ới 3 

tiêu chí và 22 thuộc tính đánh giá. 

- Có bộ lựa chọn thuộc tính đánh giá để tuỳ 

biến cho các loại hình thƣ viện  

- Giúp thu thập và giải thích thông tin phản 

hồi của người sƣ̉ duṇg thƣ vi ện một cách hệ 

thống theo thời gian. 

- Là một mô hình đánh giá tƣơng đối trẻ 

nên mỗi năm ARL đều có sự điều chỉnh 

mô hình cho phù hợp xu thế phát triển 

của dịch vụ TTTV. 

- Nội dung đánh giá hƣớng tới hệ thống 

thƣ viện điện tử nhiều hơn. 

- Thƣ viện phải chi trả một khoản phí 

đáng kể tuỳ vào thời hạn đăng kí khảo 
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Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

- Xử lý dữ liệu đánh giá tập trung tại trung 

tâm xử lý dữ liệu của ARL nên kết quả 

mang tính chính xác và hệ thống. Có thể 

cung cấp những so sánh bình đẳng với các 

tổ chức thƣ viện trong cùng hệ thống. 

- Có hộp thoại mở (comments) để NSD đóng 

góp thêm ý kiến không có trong bảng hỏi. 

sát theo hệ thống đánh giá của tổ chức 

ARL. 

- Khó phân biệt đươc̣ mƣ́c đ ộ mong 

muốn, mƣ́c độ tối thiểu và mƣ́c độ nhận 

thƣ́c. 

- Hiện tại LibQual cũng chƣa có hỗ trợ 

về ngôn ngữ tiếng Việt  

Nhƣ vậy căn cứ vào những đặc điểm và ƣu nhƣợc điểm của từng mô hình 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ trong 03 mô hình theo phƣơng pháp tiếp cận sự hài 

lòng của NSD ta có thể thấy: Mỗi mô hình đánh giá đều có những ƣu điểm và xây 

dựng đƣợc những tiêu chí đánh giá nhất định trong việc áp dụng đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV.  

Về mặt nội dung đánh giá ServQual và ServPerf  đã xây dựng những tiêu chí 

đánh giá chất lƣợng thiên về các lĩnh vực dịch vụ thƣơng mại nhƣ: kinh tế, ngân hàng, 

bảo hiểm, chất lƣợng dịch vụ tế,… nhiều hơn là các tiêu chí đánh giá chất lƣợng cho 

các dịch vụ phi thƣơng mại. Những ƣu điểm của mô hình đánh giá theo ServQual, 

ServPerf là không thể phủ nhận song việc áp dụng mô hình, ServQual, ServPerf vào 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV còn hết sức khó khăn vì điều chỉnh nội dung các 

thuộc tính chất lƣợng cho phù hợp với môi trƣờng dịch vụ TTTV. Mặc dù đã đƣợc các 

nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung các tiêu chí đánh giá mới song những câu hỏi khảo 

sát vẫn chƣa phản ánh hết đƣợc những đặc tính nổi bật của dịch vụ TTTV. Đặc biệt kỹ 

thuật đánh giá của mô hình ServQual đối với NSD vẫn còn khá mơ hồ và khó phân biệt 

rạch ròi đƣợc những kỳ vọng và cảm nhận của mình về các thuộc tính chất lƣợng. 

Chính vì vậy nghiên cứu không lựa chọn các mô hình ServQual vào đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV tại hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

Mô hình ServPerf là một biến thể của mô hình ServQual nên có nội dung 

đánh giá hoàn toàn trùng lặp với mô hình ServQual. Ƣu điểm của ServPerf là sử 

dụng cách thức đánh giá khá đơn giản, chỉ hƣớng tới sự cảm nhận chất lƣợng dịch 

vụ trên thực tế của NSD. Tuy nhiên phƣơng pháp này không làm nổi bật đƣợc mối 

quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng của NSD. Vì vậy đây cũng chƣa 

phải là mô hình đƣợc nghiên cứu lựa chọn để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TVĐH 

Việt Nam.  
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 Khắc phục những nhƣợc điểm cơ bản của các mô hình trên, tổ chức Hiệp hội 

thƣ viện Mỹ và trƣờng Đại học Texaz A&M đã xây dựng ra mô hình LibQual, một 

mô hình đã đƣợc nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ 

TTTV vì vậy tính ứng dụng của LibQual trong môi trƣờng dịch vụ TTTV rất cao. 

Bên cạnh đó, các cuộc khảo sát bao gồm một hộp góp ý mở (comments) để NSD có 

thể đóng góp thêm ý kiến của mình về dịch vụ TTTV. Những ý kiến đóng góp này là 

hữu ích và mang tính xây dựng để có thể hoàn thiện và cải tiến dịch vụ TTTV tốt 

hơn. Sử dụng mô hình LibQual đã góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác đánh giá 

chất lƣợng trong dịch vụ TTTV. Làm cho hoạt động đánh giá có thêm một cách tiếp 

cận mới mẻ hơn, đa chiều hơn. Sử dụng mô hình LibQual giúp nhà quản lý thƣ viện 

hiểu rõ hơn về nhận thức của NSD về chất lƣợng các dịch vụ TTTV. Mô hình cũng 

giúp thu thập và giải thích thông tin phản hồi của NSD thƣ viện một cách hệ thống 

theo thời gian. Nâng cao kỹ năng phân tích các nhân viên thƣ viện để có thể cải thiện 

dịch vụ tốt hơn. 

Nhƣ vậy trên cơ sở phân tích các ƣu nhƣợc điểm của các mô hình đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ trên thế giới kết hợp với việc so sánh các mô hình này với nhau, luận án 

lựa chọn mô hình đánh giá LibQual vào đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư 

viện  ở thư viện đại học Việt Nam.  

 Cải tiến mô hình Libqual để đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện 

ở  thư viện đại học Việt Nam 

Khi xây dựng mô hình Libqual, các nhà nghiên cứu đã xem xét trên nhiều khía 

cạnh khác nhau của chất lƣợng dịch vụ để có thể đánh giá một cách toàn diện về dịch 

vụ TTTV. Tuy nhiên lựa chọn sử dụng mô hình LibQual để đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ TTTV ở TVĐH tại Việt Nam, xét trên thực tế để đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV tại các TVĐH ở Việt Nam cần điều chỉnh và bổ sung thêm cho rõ ràng các tiêu 

chí đánh giá và thuộc tính đánh giá sao cho phù hợp với thực trạng phát triển của các 

TVĐH Việt Nam.  

 LibQual là mô hình đƣợc công nhận nhƣ một công cụ tiêu chuẩn để đo lƣờng các 

dịch vụ TTTV, tuy nhiên nó vẫn còn là một biện pháp đánh giá tƣơng đối trẻ. Để giải 

quyết tất cả các khía cạnh của dịch vụ TTTV đầy đủ, hiện nay LibQual chƣa phải là một 

công cụ đƣợc phát triển đầy đủ để đo lƣờng và đại diện cho một dịch vụ TTTV kết quả 

đánh giá đáng tin cậy. Đây là công cụ đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ TTTV đƣợc xây 
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dựng, tổ chức và triển khai dựa vào web, do vậy NSD phải truy cập vào trang web của 

thƣ viện hoặc trang web của trƣờng đại học hay tổ chức thƣ viện đó mới có thể tiến hành 

khảo sát đƣợc. Trong khi đó ở nƣớc ta, số lƣợng NSD sử dụng các dịch vụ điện tử của 

thƣ viện chƣa thực sự nhiều. Hầu hết các giao dịch dịch vụ thƣờng tiến hành trực tiếp 

trong môi trƣờng truyền thống với sự gặp gỡ giữa nhân viên thƣ viện và NSD, vì vậy 

thời gian để gom đủ phiếu hỏi sẽ kéo dài và dẫn đến kết quả của sự đánh giá không đƣợc 

thực sự chính xác nhƣ mong đợi. Calvert và Hernon (2005) đã phát biểu: “LibQual 

không phải là có thể phát triển một công cụ chung áp dụng cho tất cả các thư viện trong 

mọi hoàn cảnh, và chúng tôi cũng không có ý định phát triển nó như vậy. Đánh giá chất 

lượng dịch vụ thư  viện là một vấn đề địa phương, với điểm chuẩn diễn ra trong tổ chức, 

và khả năng để so sánh với các tổ chức ngang hàng là hạn chế” [71, p. 377-404]. Mọi ý 

kiến thu thập đƣợc từ bảng khảo sát LibQual đƣợc đƣa về trung tâm xử lý số liệu của 

Hiệp hội thƣ viện Mỹ, sau đó tổ chức này sẽ tổng hợp và trả lại cho thƣ viện bản báo cáo 

kết quả chi tiết. Tuy nhiên công việc này đòi hỏi thƣ viện phải chi trả một khoản phí 

đáng kể tùy vào thời hạn đăng kí khảo sát. Đây là một vấn đề gây ra không ít khó khăn 

cho những thƣ viện có nguồn kinh phí hạn hẹp. Hiện tại LibQual cũng chƣa có hỗ trợ về 

ngôn ngữ tiếng Việt nên nếu tham gia, thƣ viện Việt Nam cũng cần phải có đội ngũ 

chuyên gia dịch và tƣ vấn để có thể tuỳ biến công cụ này vào đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ TTTV trong môi trƣờng thƣ viện Việt Nam.   

Trong các tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV của mô hình LibQual, 

có 03 tiêu chí đƣợc đƣa ra:  

1. Kiểm soát thông tin (bao gồm: phạm vi nội dung, sự tiện lợi, điều hƣớng, 

sự kịp thời, trang thiết bị, sự tín nhiệm);  

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới dịch vụ (bao gồm: sự đồng cảm, khả năng đáp 

ứng, sự đảm bảo, sự tin cậy);  

3. Không gian thư viện (bao gồm: Không gian tiện dụng, nguồn cảm hứng, vị 

trí thuận tiện). Các tiêu chí đánh giá này đƣợc xây dựng dựa vào 22 câu hỏi về 

thuộc tính đánh giá và 3 câu hỏi về sự hài lòng chung.  

Các nghiên cứu về tiêu chí và thuộc tính đánh giá chất lƣợng này của mô hình 

Libqual đã đƣợc đặt trong bối cảnh của các dịch vụ TTTV bởi vậy nó phản ánh khá 

rõ các đặc trƣng về dịch vụ TTTV. Để các tiêu chí đánh giá này phù hợp hợn với văn 

hoá và tập quán sử dụng thông tin và ngôn ngữ tiếng Việt, và căn cứ vào những tìm 



132 
 

hiểu về đặc điểm phân tích hiện trạng và đặc điểm của công tác tổ chức các dịch vụ 

TTTV trong môi trƣờng TVĐH ở Việt Nam. Đối với chất lƣợng dịch vụ ở TVĐH ở 

Việt Nam, luận án xác định các yếu tố về chất lƣợng dịch vụ TTTV đó là:  

- Nhóm yếu tố thuộc về con ngƣời (cán bộ, nhân viên thƣ viện đặc biệt là 

những ngƣời trực tiếp làm công tác sáng tạo và cung ứng dịch vụ TTTV tới NSD) 

- Nhóm yếu tố thuộc về tài nguyên thông tin (sách, báo, cơ sở dữ liệu) 

- Nhóm yếu tố thuộc về môi trƣờng thƣ viện (địa điểm, không gian của thƣ 

viện) 

- Nhóm yếu tố thuộc về quá trình thực hiện dịch vụ: Bao gồm các yếu tố đánh 

giá về quá trình triển khai dịch vụ. 

Căn cứ vào lý thuyết này để luận án thiết kế điều chỉnh các tiêu chí và thuộc 

tính đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam trên cơ sở mô hình 

Libqual:  

+ Tiêu chí “Ảnh hưởng của dịch vụ” đƣợc chuyển đổi thành tiêu chí: “Nhân 

viên thư viện” bởi trong các thuộc tính chất lƣợng của tiêu chí này hầu hết đều liên 

quan tới những đánh giá về “Nhân viên thư viện”.  

+ Tiêu chí “Tài nguyên thông tin” đƣợc bổ sung thêm dựa trên sự tác động và 

mối quan hệ chặt chẽ giữa chất lƣợng dịch vụ TTTV với nguồn tài nguyên thông tin 

trong thƣ viện.  

+ Bổ sung tiêu chí “Kiểm soát dịch vụ” để nhấn mạnh tới các khía cạnh về tổ 

chức và vận hành dịch vụ TTTV tại các TVĐH Việt Nam.  

+ Tiêu chí “Địa điểm thư viện” đƣợc chuyển đổi thành “Môi trường thư viện” 

bởi những thuộc tính đánh giá bên trong tiêu chí này bao gồm những đánh giá liên 

quan tới tổng thể: không gian, địa điểm và vị trí của thƣ viện. 

+ Tiêu chí đánh giá “Sự hài lòng” đƣợc giữ lại để thu về những nhận xét đánh 

giá tổng thể của NSD dịch vụ TTTV về các khía cạnh của chất lƣợng dịch vụ và đánh 

giá tổng thể về sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ TTTV. 

Kết quả mô hình đƣợc điều chỉnh có thành 5 tiêu chí nhƣ sau:  

1. Nhân viên thư viện: Bao gồm các yếu tố đánh giá về tác phong, thái độ, sự 

thân thiện, sự đồng cảm, trình độ chuyên môn và kiến thức thông tin của nhân viên 

thƣ viện dành cho NSD. 
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2. Tài nguyên thông tin: Bao gồm những đánh giá về sự phong phú, đa dạng, 

phù hợp của tài liệu bản in và tài liệu điện tử và tính kết nối với các nguồn tài 

nguyên bên trong và bên ngoài của thƣ viện. 

3. Kiểm soát dịch vụ: Bao gồm các yếu tố đánh giá về quá trình thực hiện 

dịch vụ, tính thân thiện, thuận tiện, cập nhật của các hoạt động dịch vụ TTTV. 

4. Môi trường thư viện: Bao gồm những đánh giá về địa điểm, không gian, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ NSD hoc̣ tập taị thư viện. 

5. Sự hài lòng: Bao gồm những đánh giá về chất lƣợng tổng thể của các yếu tố 

Nhân viên thƣ viện; Tài nguyên thông tin; Kiểm soát dịch vụ và Môi trƣờng thƣ viện. 

Đồng thời cũng có đánh giá tổng thể chung của NSD về chất lƣợng dịch vụ TTTV. 

 Trên cơ sở các tiêu chí và thuộc tính đánh giá chất lƣợng dịch vụ ở trên thì 

mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV đề xuất cho TVĐH Việt Nam sẽ có cấu 

trúc nhƣ sau:  

 

Hình 3.2: Mô hình đánh giá chất lƣợng dich vụ  

thông tin – thƣ viện cho các thƣ viện đại học Việt Nam 

 Theo mô hình nghiên cứu gốc của LibQual, các tiêu chí và thuộc tính đánh giá 

chất lƣợng sẽ đƣợc đo lƣờng 3 lần trên 3 mức độ: Mong muốn; Tối thiểu; Thực tế. 

Cách đo lƣờng này khá rƣờm rà và gây khó khăn cho ngƣời đƣợc hỏi. Hơn nữa vì 

nghiên cứu lựa chọn PPĐG chất lƣợng theo sự hài lòng của NSD nên thay vì đo 03 

lần nhƣ mô hình LibQual, trong mô hình nghiên cứu này chỉ đo 01 lần về mức độ 

cảm nhận của NSD trên cơ sở trải nghiệm thực tế các dịch vụ TTTV (xem phụ lục 4).  

Nhƣ vậy xét trên góc độ các yêu cầu cho việc lựa chọn PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt Nam thì PPĐG theo tiếp cận sự hài lòng của 

NSD với việc sử dụng mô hình đánh giá LibQual đã hiệu chỉnh là sự lựa chọn phù 

hợp trên phƣơng diện lý thuyết.  

Nhân viên thƣ viện 

Tài nguyên thông tin 

Kiểm soát dịch vụ 

Môi trƣờng thƣ viện 

Sự hài lòng của 

ngƣời sử dụng  

Chất lƣợng  

Dịch vụ thông tin 

– thƣ viện  
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3.3. Thử nghiệm mô hình đánh giá chất lƣợng đề xuất  

3.3.1. Mục đích thử nghiệm  

Để chứng minh sự phù hợp của PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ TTTV đã đề xuất trên thực tiễn cần chạy thử nghiệm mô hình, kiểm chứng độ tin 

cậy của mô hình và phân tích các kết quả đánh giá. Việc làm này sẽ giúp PPĐG và 

mô hình đánh giá có thêm căn cứ thực tiễn để có thể triển khi trên thực tế trong toàn 

bộ hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

3.3.2. Phương pháp thử nghiệm  

Với mô hình nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và thuộc tính đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV, nghiên cứu sẽ tiến hành các khảo sát thử nghiệm để đánh giá hiệu quả 

của mô hình đã xây dựng. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu là xây dựng và hoàn 

thiện đƣợc một mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV thật hiệu quả để áp dụng 

cho công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

Nghiên cứu đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp phân tích định lƣợng các kết 

quả khảo sát bảng hỏi của mô hình đề xuất đối với các đối tƣợng NSD dịch vụ 

TTTV ở 8 trƣờng đại học đƣợc chọn mẫu (phụ lục 4). Phân tích định lƣợng đƣợc 

thực hiện thông qua phần mềm hỗ trợ SPSS 20.0, phân tích định tính thông qua ý 

kiến nhận đƣợc từ hộp thoại mở đƣợc thực hiện với sự hỗ trợ của phần mềm Excel. 

Quy trình thực hiện phƣơng pháp nghiên cứu gồm các bƣớc sau: 

- Bước 1: Phân tích thống kê mô tả mẫu  

- Bước 2: Kiểm định độ tin cậy của mô hình  

- Bước 3: Kiểm định sự phù hợp của mô hình  

- Bước 4: Phân tích tƣơng quan hồi quy  

Để thuận tiện cho quá trình phân tích dữ liệu, nghiên cứu tiến hành mã hoá 

các biến. Dƣ̃ liệu sau khi thu thập đươc̣ mã hóa và nh ập liệu. Để đảm bảo mƣ́c đ ộ 

chính xác, việc nhập liệu đươc̣ thƣc̣ hiện bởi 2 lần. Dƣ̃ liệu sau khi nhập xong đươc̣ 

tiến hành làm sac̣h nhằm phát hi ện nhƣ̃ng sai sót, đảm bảo số liệu đưa vào phân tích 

là đầy đủ, thống nhất và chính xác. 

3.3.3. Kết quả thử nghiệm mô hình  

 Phân tích thống kê mô tả mẫu 

 - Phân tích về quy mô mẫu khảo sát giữa các trường  

Từ số liệu thu đƣợc thông qua kết quả khảo sát (phụ lục 11) ta có sơ đồ tỉ lệ 

phần trăm giữa các trƣờng đƣợc khảo sát nhƣ sau: 
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Biểu đồ 3.1: Tỉ lệ mẫu khảo sát đánh giá chất lƣợng dịch vụ  

thông tin – thƣ viện giữa các thƣ viện đại học Việt Nam 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy tƣơng quan khảo sát giữa các trƣờng là tƣơng đối 

đều nhau (dao động từ 12-15%). Trong tổng số 08 trƣờng nghiên cứu khảo sát có 02 

trƣờng Đại học dân lập và 06 trƣờng đại học công lập với hệ số phần trăm tích luỹ 

lên tới 91,92%. Các trƣờng dân lập có hệ số phần trăm thấp hơn (TLU: 9,6% và 

NTTU: 8,07%) là do số lƣợng các phiếu khảo sát phát ra thấp hơn so với các trƣờng 

công lập. Chiếm tỉ lệ cao nhất là phiếu khảo sát thu đƣợc từ trƣờng NTU (14,96%) 

và thấp nhất là trƣờng NTTU (8,07%). Tỉ lệ khảo sát này phản ánh tính hợp lệ của 

quy mô số lƣợng phiếu khảo sát thu về, không có sự chênh lệch quá lớn giữa số 

lƣợng số phiếu phát ra và thu về giữa các trƣờng đại học đƣợc chọn để khảo sát. Số 

lƣợng phiếu khảo sát thu về đảm bảo về kích cỡ mẫu của nghiên cứu. 

 - Phân tích mẫu về thông tin cá nhân (giới tính, niên khoá, nghề nghiệp) 

Kết quả thống kê giới tính của mẫu nghiên cứu với mẫu N = 1436 sinh viên 

tham gia trả lời khảo sát (xem phụ lục 8) thì nữ chiếm 1012 mẫu (71,1%) và nam 

chiếm 411 mẫu (28,9%). Dƣ̃ li ệu thu thập phù hơp̣ với tổng thể thƣc̣ tế taị các 

trƣờng đại học đƣợc khảo sát, tỷ lệ sinh viên nam nƣ̃ như v ậy đủ điều kiện đaị diện 

cho tổng thể. Trong cơ cấu mẫu phân theo niên khoá (phụ lục 8) thì trong tổng số 1436 

mâũ nghiên cƣ́u, số lươṇg sinh viên năm 1 là 450 sinh viên (chiếm 32,5 %), số lươṇg 

sinh viên năm 2 là 413 sinh viên (chiếm 29,8%) và có 29,8 sinh viên đang hoc̣ năm 3 

(chiếm 22,4 %). Ít nhất là sinh viên năm 5 với 25 sinh viên (chiếm 1,8%). Qua đó, có 

thể thấy số lươṇg sinh viên năm 1 và năm 2 chiếm nhiều nhất và số lươṇg sinh viên 

năm thứ 5 trở lên chiếm ít nhất trong tổng số mâũ nghiên cƣ́u. Điều này là phù hơp̣ bởi 

sinh viên năm 1, năm 2 và năm 3 thƣờng tích cực hơn trong việc sử dụng thƣ viện phục 

vụ cho học tập và nghiên cứu. Sinh viên các năm 4, 5 thƣờng bận rộn hơn với lịch học 

và họ có nhiều kênh thông tin khác nhau để tiếp xúc với nguồn tƣ liệu phục vụ cho 
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mục đích học tập, nghiên cứu nên số lƣợng sinh viên các năm sau lên thƣ viện sẽ ít 

hơn. Nhƣ vậy mâũ thu thập đươc̣ mang tính đaị diện cho tổng thể. 

  Kiểm định độ tin cậy của mô hình  

- Hệ số Cronbach Alpha đƣ ợc sử dụng để loại biến rác. Các biến có hệ số 

tƣơng quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại.  

Bảng 3.2: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha của mô hình 

Mã biến Mô hình Số lƣợng biến quan sát Hệ số tin cậy 

NV Nhân viên thƣ viện  08 0,900 

TN Tài nguyên thông tin  06 0,885 

KS Kiểm soát dịch vụ 08 0,865 

MT Môi trƣờng thƣ viện  05 0,850 

HL Sự hài lòng  06 0,76 

Nhƣ vậy, thông qua đánh giá độ tin cậy mô hình bằng h ệ số Cronbach’ 

Alpha, trong tổng số 33 biến đo lường bốn thành phần chất lươṇg dic̣h vu ̣và sƣ ̣hài 

lòng không có biến nào bị loại. Do đó , 33 biến đảm bảo yêu cầu để tiếp tuc̣ phân 

tích nhân tố EFA. 

 Phân tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định hệ số KMO 

 Sau khi đánh giá độ tin cậy của mô hình thông qua kiểm tra hệ số Cronbach’s 

Alpha và hệ số tƣơng quan biến tổng, nghiên cứu tiến hành phân tích nhân tố EFA 

nhằm mục đích  kiểm tra xem các biến quan sát trong các tiêu chí trên có tách thành 

những nhóm yếu tố mới hay không, điều này sẽ giúp tiếp tục loại bỏ các biến quan 

sát không đạt yêu cầu với mục đích đảm bảo các tiêu chí đƣợc đồng nhất.   

 + Kiểm định KMO của các biến quan sát trong mô hình 

Kiểm định KMO lần 1 đƣợc thể hiện trong bảng ma trận xoay (phụ lục 10) ta 

thấy hệ số tải nhân tố KS8 và NV8 không đạt yêu cầu của nghiên cứu. Loại bỏ 2 

nhân tố này chạy lại dữ liệu ta có kết quả phân tích KMO lần 2 cho thấy có 25 biến 

quan sát đươc̣ nhóm thành 04 nhân tố. Hệ số Crobach alpha của 4 nhóm nhân tố này 

đều lớn hơn 0.6 (phụ lục 10) nên mô hình đaṭ độ tin cậy. Do đó, 04 nhóm nhân tố này 

đaṭ yêu cầu và đươc̣ sƣ̉ duṇg trong phân tích hồi quy tiếp theo. 

Kiểm định KMO của tiêu chí Sự hài lòng bằng 0.788 > 0.5 và giá tri ̣ Sig rất 

nhỏ (Sig = 0.000). Tổng phương sai trích đươc̣ là 53,344% [Phụ lục 11]. Giá tri ̣ này 

lớn hơn 50% nên chấp nhận nhân tố Sƣ ̣hài lòng trích đươc̣ . Tiêu chí “Sƣ ̣hài lòng” 

gồm 05 biến quan sát và đươc̣ ký hiệu là HL – Sƣ ̣hài lòng. 
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+ Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Qua phân tích EFA các nhóm biến đ ộc lập, kết quả rút ra đươc̣ 04 nhóm 

nhân tố đạt yêu cầu với 25 biến đươc̣ chấp nhận cho các phân tích tiếp theo . Sƣ ̣xuất 

hiện mô hình mới với các nhân tố không trùng với các nhân tố gốc của mô hình 

khẳng điṇh các nhân tố của chất lươṇg dic̣h vu ̣thay đổi theo tƣ̀ng môi trường và 

tƣ̀ng loaị hình dic̣h vu.̣ 

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

 - Kiểm định tương quan 

Trƣớc khi đánh giá sự phù hợp của mô hình, các yếu tố cần đƣợc kiểm tra 

mức độ tƣơng quan với nhau để đƣa vào mô hình hồi quy, các biến sẽ đƣợc rút gọn 

lại trên cơ sở tính bình quân giữa các thuộc tính trong từng tiêu chí đánh giá. Chạy 

tƣơng quan dữ liệu (xem phụ lục 11) cho thấy mối tƣơng quan giữa biến phụ thuộc 

mức độ hài lòng và các biến độc lập: Nhân viên thƣ viện; Tài nguyên thông tin; 

Kiểm soát dịch vụ; Môi trƣờng thƣ viện là khá chặt.  Kiểm tra mức độ tƣơng quan 

giữa 2 biến độc lập ta đều có sig <0,05 nên đạt ý nghĩa về mặt thống kê, tuy nhiên 

hệ thống tƣơng quan pearson giữa các biến không cao nhƣ đối với biến phụ thuộc, 

nhỏ nhất là hệ số tƣơng quan Pearson giữa yếu tố “Nhân viên thƣ viện” với yếu tố 

“Môi trƣờng” (0,526), và lớn nhất là hệ số tƣơng quan Pearson giữa yếu tố “Tài 

nguyên thƣ viện” với yếu tố “Hài lòng” (0,814). Tất cả các yếu tố trên đều đƣợc đƣa 

vào phân tích hồi quy tiếp theo để nghiên cứu độ phù hợp của mô hình.  

Tránh hiện tươṇg các biến có ảnh hưởng nhưng không đươc̣ đưa hết vào mô 

hình do giới haṇ nghiên cƣ́u, sai số trong đo lường... dẫn đến sai lệch trong mô hình hồi 

quy do phương sai thay đổi. Kiểm điṇh Durbin – Watson dùng để kiểm tra tính tương 

quan chuỗi trong sai số đo lường, khi giá tri ̣ Durbin – Watson gần bằng 2 thì phần dư 

không có tương quan chuỗi với  nhau. Kết quả trong mô hình Durbin – Watson là: 

1.464 vậy mô hình nghiên cƣ́u không có hiện tươṇg tương quan giƣ̃a các phần dư. 

 - Phân tích Phương sai ANOVA 

Phân tích ANOVA cho thấy giá tri ̣ Sig của thông số F rất nhỏ (Sig = 0.000) 

và nhỏ  hơn mức ý nghĩa 0.05 (xem phụ lục 11). Điều này chƣ́ng tỏ rằng mô hình 

hồi quy xây dƣṇg là phù hơp̣ với b ộ dƣ̃ liệu thu thập đươc̣ và các biến đưa vào đều 

có ý nghiã về m ặt thống kê với mƣ́c ý nghiã 5%. Nhƣ vậy, các biến đ ộc lập trong 

mô hình có quan hệ đối với biến phu ̣thuộc “Sƣ ̣hài lòng”. 
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- Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 

Kết quả phân tích đa cộng tuyến cho thấy mô hình không vi phạm hiện tƣợng 

đa cộng tuyến do hệ số phóng đại phƣơng sai của các biến độc lập (VIF) đều nhỏ 

hơn 2. Hiện tƣợng tự tƣơng quan (tƣơng quan chuỗi không cần thiết phải xét đến vì 

dữ liệu để chạy mô hình không phải là chuỗi dữ liệu thời gian (phụ lục 10). 

- Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Kiểm điṇh sƣ ̣phù hơp̣ của mô hình có Sig của các biến  độc lập đều nhỏ hơn 

0.05 đaṭ ý nghiã thống kê . Các giá tri ̣ bêta của mô hình đều dương chƣ́ng tỏ giả 

thuyết tác động thuận chiều của biến độc lập: Nhân viên thƣ viện, Tài nguyên thông 

tin, Kiểm soát dịch vụ và Môi trƣờng thƣ viện lên biến mƣ́c đ ộ hài lòng của mô 

hình. (phụ lục 10) 

- Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn 

Kiểm điṇh phần dư có phân phối chuẩn để tránh nhƣ̃ng tác đ ộng của các yếu 

tố khác không li ệt kê trong mô hình lên biến phu ̣thu ộc. Trong biểu đồ Hist ogram 

phần dư chuẩn hóa có giá tri ̣ trung bình là 5.63 -15 xấp xỉ bằng 0 và độ lệch chuẩn là 

0.999 xấp xỉ bằng 1, nhƣ vậy giả thuyết phân phối chuẩn không vi phaṃ .   

 Kết quả phân tích hồi quy 

Kết quả bảng phân tích (xem phụ lục 11) cho thấy mô hình hồi quy đa biến 

có R
2
 = 0.923 và R

2
 hiệu chỉnh = 0.922. Ta thấy hệ số R

2
 hiệu chỉnh nhỏ hơn h ệ số 

R
2
, vì nghiên cƣ́u này có 04 biến độc lập nên ta dùng hệ số R

2
 hiệu chỉnh để đánh 

giá độ phù hơp̣ của mô hình vì nó s ẽ không thổi phồng mức đ ộ phù hơp̣ của mô 

hình. Hệ số R
2
 hiệu chỉnh = 0.922 cho thấy độ thích hơp̣ của mô hình là 92.2% hay 

là có 92.2% biến thiên của Sƣ ̣hài lòng đươc̣ giải thích bởi 04 nhân tố : Nhân viên 

thƣ viện, Tài nguyên thƣ viện, Kiểm soát dịch vụ, Môi trƣờng thƣ viện (phụ lục 11) 

Hệ số hồi quy của biến “Nhân viên” (NV) là 0,238; Hệ số hồi quy của biến 

“Tài nguyên” (TN) là 0,376; Hệ số hồi quy của biến “Kiểm soát” (KS) là 0,185; Hệ 

số hồi quy của biến “Môi trƣờng” (NV) là 0,348. Trên cơ sở này ta có thể viết đƣợc 

phƣơng trình hồi quy chuẩn hoá cho mô hình này nhƣ sau: 

HL = 0,238*NV + 0,376*TN + 0,185*KS + 0,348*MT. 

Trong đó: HL: Sự hài lòng của NSD; NV: Nhân viên thƣ viện; TN: Tài 

nguyên thƣ viện; KS: Kiểm soát dịch vụ thƣ viện; MT: Môi trƣờng của thƣ viện. 
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Nghiên cứu hồi quy cho thấy: Mô hình này giải thích đƣợc 92,2% sự thay 

đổi của biến HL là do các biến độc lập trong mô hình tạo ra, còn lại 7,8% biến 

thiên đƣợc giải thích bởi các biến khác ngoài mô hình. Mô hình cho thấy các biến 

độc lập đều ảnh hƣởng thuận chiều đến mức độ thoả mãn của NSD ở độ tin cậy. Mô 

hình cho thấy các biến đ ộc lập đều ảnh hưởng thu ận chiều đến mƣ́c đ ộ thỏa mãn 

của ngƣời sử dụng ở đ ộ tin cậy chất lƣợng dịch vụ cao. Qua phƣơng trình hồi quy 

chúng ta thấy khi điểm đánh giá về thái độ, năng lực phục vụ của nhân viên tăng lên 

1 điểm thì sự hài lòng của NSD tăng lên 0,238 điểm, giữ nguyên các biến độc lập 

còn lại không đổi. Tƣơng tự nhƣ vậy, khi điểm đánh giá về “Tài nguyên” tăng lên 1 

điểm thì sự hài lòng của NSD tăng lên 0,376 điểm, giữ nguyên các biến độc lập còn 

lại không đổi. Khi điểm đánh giá về “Kiểm soát” tăng lên 1 điểm thì sự hài lòng của 

NSD tăng lên 0,185 điểm, giữ nguyên các biến độc lập còn lại không đổi. Khi điểm 

đánh giá về “Môi trƣờng” tăng lên 1 điểm thì sự hài lòng của NSD tăng lên 0,348 

điểm, giữ nguyên các biến độc lập còn lại không đổi.  

Theo phƣơng trình hồi quy trên, thứ tự quan trọng của các thành phần tác 

động đến sự hài lòng đƣợc liệt kê nhƣ sau:  

1. TN – Tài nguyên thông tin: 0,376 

2. MT – Môi trƣờng: 0,348 

3. NV – Nhân viên: 0,238 

4. KS – Kiểm soát dịch vụ: 0,185 

 Kết luận về mô hình đánh giá đề xuất  

Mô hình nghiên cứu ban đầu xác định 4 thành phần tác động đến sự hài lòng 

của NSD thƣ viện, gồm: (1) Nhân viên thƣ viện, (2) Tài nguyên thông tin, Kiểm 

soát dịch vụ và (4) Môi trƣờng thƣ viện.  

Việc kiểm định Cronbach Alpha có 2 biến bị loại là NV8 và KS8 do có hệ số 

Aphal thấp. Mô hình của các thành phần mục họi còn lại đặt độ tin cậy, hệ số Alpha 

lớn hơn 0,6 và hệ số Alpha tổng lớn hơn 0,3.  

Qua phân tích EFA thì tất cả các nhân tố đạt độ tin cậy lớn hơn 0,6 và giá trị 

cho phép. Kết qua cho thấy, đối với dịch vụ thƣ viện thì có 4 nhân tố tác động tới sự 

hài lòng của NSD bao gồm: (1) Nhân viên thƣ viện, (2) Tài nguyên thông tin, Kiểm 

soát dịch vụ và (4) Môi trƣờng thƣ viện. 

Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu đƣợc minh hoạ nhƣ sau: 
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Biểu đồ 3.2: Kiểm định mô hình nghiên cứu 

Nhìn vào kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu có thể thấy: nhân tố quan 

trọng nhất ảnh hƣởng tới sự hài lòng của NSD thƣ viện là tài nguyên thông tin. Kết 

quả này hoàn toàn phù hợp với dịch vụ thƣ viện vì thƣ viện trong nhà trƣờng luôn 

đƣợc coi là giảng đƣờng thứ 2 của sinh viên và giảng viên, đó là nơi lƣu giữ những 

nguồn tài liệu/thông tin phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của họ. 

Ngƣời sử dụng chỉ tìm đến thƣ viện khi thƣ viện có những tài liệu họ cần để đảm 

bảo nhu cầu trau dồi kiến thức. Thƣ viện thật sƣ ̣là nơi đảm bảo chất lươṇg và hi ệu 

quả giáo dục khi vốn tài li ệu đa daṇg về thể loaị : các loaị tài li ệu sách, báo, tạp chí 

truyền thông , thu thập đầy đủ các tài li ệu thông tin ở bất kỳ nơi nào và dưới bất cƣ́ 

dạng nào. Đặc biệt là chất lươṇg tài liệu đảm bảo phù hơp̣, đáp ƣ́ng đươc̣ yêu cầu sƣ̉ 

dụng của ngƣời dùng tin . Vì vậy, yếu tố này đ óng vai trò quan troṇg nhất ảnh 

hƣởng đến sự hài lòng của NSD đối với chất lƣợng dịch vụ thƣ viện. 

Nhân tố môi trƣờng đóng vai trò quan trọng thứ 2 trong 4 nhân tố ảnh hƣởng 

tới sự hài lòng của NSD đối với chất lƣợng dịch vụ TTTV. Điều này đƣợc giải 

thích, bên cạnh nhu cầu tìm đến thƣ viện để tìm thông tin/tài liệu, thì môi trƣờng 

của thƣ viện cũng góp phần tạo điều kiện cho NSD trong việc nghiên cứu tài liệu, 

học tại chỗ. Ngƣời sử dụng sẽ đƣợc tiếp cận đƣợc nhiều nguồn tài liệu trong một 

lúc, sẽ đƣợc hỗ trợ thêm về quá trình tìm kiếm thông tin/tài liệu. Đặc biệt ở những 

thƣ viện có cơ sở vật chất hiện đại, không gian thƣ viện thoáng mát, sạch sẽ, hiện 

đại, tiện dụng thì có lƣợng NSD sẽ đến thƣ viện nhiều hơn.  

Nhân tố Nhân viên là nhân tố quan trọng thứ 3 sau 2 nhân tố Tài nguyên và môi 

trƣờng. Điều này đƣợc giải thích bên cạnh những lý do kéo sinh viên đến thƣ viện nhƣ 

tài nguyên thƣ viện phong phú, môi trƣờng thƣ viện xanh sạch đẹp thì những vấn đề 

liên quan đến nhân viên thƣ viện cũng là một yếu tố tác động không nhỏ. Sự tiếp xúc 

giữa NSD với nhân viên thƣ viện sẽ để lại ấn tƣợng tốt/xấu đối với NSD thƣ viện. Bởi 

Tài nguyên thông tin 

Môi trƣờng thƣ viện  

Nhân viên thƣ viện  

Kiểm soát dịch vụ 

 

Sự hài lòng của 

ngƣời sử dụng 

thƣ viện  

HSHQ: 0,376  

HSHQ: 0,348 

HSHQ: 0,238 

HSHQ: 0,185  
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NSD luôn muốn nhận đƣợc sự quan tâm và hỗ trợ của nhân viên thƣ viện nên thái độ, 

cách phục vụ của nhân viên tƣ viện là một yếu tố quan trọng góp phần tăng sự hài lòng 

của NSD đối với dịch vụ thƣ viện.  

Kiểm soát dịch vụ là yếu tố sau cùng ảnh hƣởng tới sự hài lòng của ngƣời sự 

dụng dịch vụ thƣ viện. Điều này có thể giải thích khi thái độ phục vụ của nhân viên 

tốt, ân cần, môi trƣờng của thƣ viện tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập, 

nghiên cứu của NSD và tài nguyên của thƣ viện đa dạng, phong phú thì đôi khi 

trong quá trình triển khai các dịch vụ đôi khi có sơ suất dẫn tới sai sót, nhầm lẫn 

trong quá trình phục vụ cũng dễ dàng đƣợc NSD bỏ qua.  

Các nhân tố trong mô hình gồm: Nhân viên thƣ viện, Tài nguyên thông tin, 

Kiểm soát dịch vụ, Môi trƣờng thƣ viện là những nhân tố quan trọng ảnh hƣởng tới 

sự hài lòng của NSD. Thứ tự tầm quan trọng của từng yếu tố phụ thuộc vào giá trị 

tuyệt đối của hệ số hồi quy đã chuẩn hoá. Yếu tố nào có giá trị tuyệt đối càng lớn thì 

ảnh hƣởng đến mức dộ thoả mãn càng nhiều. Nhìn chung qua kết quả phân tích này 

cho thấy đâu là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của NSD thƣ viện, để từ 

đó các nhà quản lý thƣ viện sẽ quan tâm hơn và tác động đến các thành phần này. 

Đây là căn cứ để xây dựng dịch vụ TTTV ngày càng chất lƣợng để thoả mãn nhu 

cầu tự học, tự nghiên cứu của NSD trong môi trƣờng TVĐH. 

3.4. Đề xuất biện pháp cải tiến chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện 

sau thử nghiệm mô hình  

Từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn về sự hài lòng của NSD dịch vụ TTTV tại 

các TVĐH Việt Nam đƣợc khảo sát (xem phụ lục 12), nghiên cứu đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTTV nhƣ sau: 

3.4.1. Cải tiến chất lượng tài nguyên thông tin  

Nhìn vào tổng điểm trung bình đánh giá về chất lƣợng dịch vụ TTTV trên tiêu 

chí tài nguyên thông tin có thể thấy tài nguyên thông tin ở TVĐH học đáp ứng ở mức 

khá đối với yêu cầu của NSD. Việc nguồn tài nguyên thƣ viện phong phú sẽ là cơ sở 

để tiếp thị hình ảnh thƣ viện và thu hút đƣợc lƣợng NSD đến thƣ viện nhiều hơn. Bổ 

sung tài nguyên thông tin cũng là một trong những nhiệm vụ cần thiết đƣợc quan tâm 

đối với bất cứ cơ sở thƣ viện nào. Bởi theo thống kê về mục đích sử dụng thƣ viện thì 

NSD lên thƣ viện phần lớn là với mục đích học tập và tìm kiếm thông tin. Nếu cơ sở 

thƣ viện không đáp ứng đƣợc mục đích này thì tần suất sử dụng các dịch vụ TTTV sẽ 

bị giảm dần.  
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- Tài liệu thƣ viện cung cấp là một trong những nguồn tài nguyên thông tin 

quan trọng để sinh viên và giảng viên mở rộng thêm nội dung, kiến thức ngoài 

những tƣ liệu đƣợc giảng dạy trên lớp. Do đó thƣ viện cần tiếp tục đầu tƣ về số 

lƣợng và chất lƣợng các đầu sách để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của 

NSD. Sự hài lòng ở mức độ khá của NSD trong tiêu chí này là cơ sở để thƣ viện 

phát huy thêm thế mạnh của mình, chủ động hơn nữa trong việc liên lạc với các 

giảng viên cuối mỗi học kỳ hoặc định kỳ hàng năm để lựa chọn, bổ sung và cập 

nhật nhiều đầu sách, báo, tạp chí có giá trị, đáng tin cậy, liên quan đến chuyên 

ngành đào tạo của trƣờng để có thể phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc và mƣợn sách của 

NSD. Cần liên tục cập nhật các thông tin về các chuyên ngành mà nhà trƣờng đào tạo, 

liên hệ với đội ngũ giảng viên, chuyên viên của từng ngành để biết đƣợc những xu 

hƣớng phát triển của các ngành và có kế hoạch điều chỉnh chính sách bổ sung tài liệu 

cho hợp lý. Ngoài vùng tài liệu hạt nhân trong mỗi thƣ viện, cần chú trọng phát triển 

vùng tài liệu môi trƣờng. Đây là cơ sở để đáp ứng NCT của NSD ngày càng tốt hơn. 

- Cần phải số hoá các tài liệu văn bản nhiều hơn cũng nhƣ thƣờng xuyên cập 

nhật và đầu tƣ mua bản quyền một số sách chuyên khảo có giá trị mà chƣa có văn bản 

để lƣu trữ. Đồng thời các thƣ viện cần khai thác tốt hơn các kênh kết nối với các cơ 

sở dữ liệu trực tuyến, các ngân hàng dữ liệu, các kho học liệu mở trong và ngoài nƣớc 

để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham khảo của NSD TTTV của thƣ viện mình. Cần tham 

khảo nhiều phần mềm thiết kế và quản lý cổng thông tin điện tử và thƣ viện số để 

đảm bảo dễ sử dụng, thuận tiện cho NSD khi truy cập, tra cứu thông tin/tài liệu. 

Nhiều TVĐH đã có trang thƣ viện điện tử riêng và đƣợc kết nối với trang web của 

nhà trƣờng tuy nhiên vị trí đặt liên kết chƣa thật sự nổi bật và thu hút ngƣời sử dụng. 

Do đó thƣ viện cần trao đổi với ban quản trị web của nhà trƣờng để có thiết kế biểu 

tƣợng kết nối với cổng thông tin điện tử và thƣ viện số ở vị trí thuận tiện hơn, trực 

quan hơn và gây đƣợc sự chú ý của ngƣời truy cập website nhà trƣờng.  

3.4.2. Cải tiến chất lượng môi trường thư viện 

- Các thƣ viện nên có kế hoạch xây dựng và phát triển thƣ viện của nhà 

trƣờng theo hƣớng không gian mở, thân thiện với môi trƣờng. Trong tổng thể thiết 

kế thƣ viện cần có không gian học tập chung (common space) và không gian riêng 

tƣ dành cho cá nhân để đảm bảo việc học tập và nghiên cứu đạt hiệu quả cao trong 

nhiều trƣờng hợp khác nhau. Cần tách biệt các phòng nghiệp vụ, phòng phục vụ, 

phòng đa phƣơng tiện và phòng hội nghị, hội thảo để tạo không gian riêng cho các 

hoạt động.  
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- Các thƣ viện cần có sự đầu tƣ hơn nữa để nâng cấp và sửa chữa các trang 

thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và quá trình thực hiện dịch vụ. thƣ viện cũng 

nên đầu tƣ các thiết bị hiện đại nhƣ máy quyét mã vạch, máy mƣợn trả sách tự 

động, máy vi tính cá nhân để tra cứu, camera, cổng từ,… để đẩy nhanh hơn nữa tốc 

độ thực hiện các dịch vụ. Bên cạnh đó những cơ sở vật chất tối thiểu cho thƣ viện 

nhƣ: hệ thống đèn điện, quạt mát cũng phải đƣợc đầu tƣ quan tâm nhiều hơn nữa. 

Tình trạng các thƣ viện bị nóng vào mùa hè đang tồn tại rất nhiều, đặc biệt là đối 

với Trung tâm học liệu Huế do thiết kế thƣ viện khép kín để bảo vệ tài liệu mà 

không chạy điều hoà tổng, số lƣợng quạt không đủ đáp ứng nhu cầu phục vụ NSD.  

Cơ sở vật chất và môi trƣờng thƣ viện là một trong những yếu tố quan trọng 

kích thích NSD đến với thƣ viện. Nếu một thƣ viện đƣợc đầu tƣ hiện đại và khoa 

học về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết kế phù hợp sẽ kích thích đƣợc NSD tới thƣ 

viện nhiều hơn. Đó là điều kiện để thƣ viện có thể triển khai tốt hơn các hoạt động 

dịch vụ của mình. 

3.4.3. Cải tiến chất lượng nhân viên thư viện 

Các đề xuất liên quan đến nhân viên thƣ viện chú trọng các yếu tố về năng 

lực, sự đáp ứng, sự nhiệt tình và cảm thông của nhân viên thƣ viện trong quá trình 

cung cấp dịch vụ TTTV cho NSD. Nhân viên thƣ viện cần thay đổi phong cách 

phục vụ ân cần hơn, nhiệt tình hơn và thể hiện thái độ lắng nghe những yêu cầu 

giúp đỡ sinh viên trong quá trình cung cấp dịch vụ. Điều này cũng giúp thƣ viện 

hiểu hơn về các nhu cầu của sinh viên để có thể tổ chức và điều chỉnh dịch vụ của 

mình tốt hơn. Thái độ thân thiện, thoải mái, cởi mở của nhân viên thƣ viện sẽ giúp 

cho NSD yêu thích và thoải mái hơn khi đến với thƣ viện. Đây là một thế mạnh mà 

các thƣ viện cần phát huy. 

Các TVĐH cần phải tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hoặc xây dựng hộp thƣ lấy 

ý kiến của NSD để kịp thời tiếp thu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của NSD. Thƣ viện 

nên tổ chức hội nghị NSD định kì kết hợp với phong cách làm việc thân thiện hơn, 

lắng nghe và tiếp thu hơn những ý kiến của NSD. Điều này sẽ góp phần tăng tần 

suất sinh viên, giảng viên đến thƣ viện học tập, nghiên cứu. Đồng thời thể hiện vai 

trò chủ động trong việc đáp ứng NCT của NSD nhằm nâng cao hơn nữa chất lƣợng 

dịch vụ của thƣ viện. Bên cạnh đó nhân viên thƣ viện cũng cần chủ động hơn nữa 

trong việc trau dồi kỹ năng chuyên môn về dịch vụ mình phụ trách (dịch vụ làm thẻ, 
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dịch vụ mƣợn trả tài liệu, dịch vụ tƣ vấn thông tin,…) cũng nhƣ phát huy tinh thần học 

hỏi những kiến thức mới để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp 

ứng nhu cầu của NSD tốt hơn. Những thắc mắc của NSD nếu đƣợc giải đáp thoả đáng 

thì việc thực hiện dịch vụ sẽ đạt độ chính xác cao hơn, giúp thƣ viện tạo đƣợc sự tin 

tƣởng trong lòng NSD. 

Nhƣ vậy dựa vào cơ sở sự hài lòng của NSD về các tiêu chí đánh giá năng 

lực, thái độ của nhân viên thƣ viện cho thấy các thƣ viện cần quan tâm nhiều hơn 

tới việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên thƣ viện thông qua 

việc cử đi học các lớp đào tạo bồi dƣỡng ngắn hạn, tham dự các hội nghị, hội thảo 

chuyên ngành. Bên cạnh đó các TVĐH cần thực hiện việc kiểm tra đánh giá thƣờng 

xuyên về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên thƣ viện để đảm 

bảo năng lực phục vụ và nâng cao ý thức học hỏi, trau dồi kỹ năng chuyên môn để 

đáp ứng nhu cầu NSD. 

3.4.4. Cải tiến chất lượng kiểm soát dịch vụ thư viện 

Kiểm soát dịch vụ thƣ viện là một công đoạn khó và thƣờng hay xảy ra 

những thiếu sót trong quá trình phục vụ dịch vụ ở các TVĐH. Để thực hiện tốt hơn 

chức năng kiểm soát dịch vụ, thƣ viện cần đƣợc tổ chức các lớp hƣớng dẫn sử dụng 

thƣ viện, các lớp tập huấn về dịch vụ. Các hoạt động này thƣờng đƣợc các thƣ viện 

tổ chức thƣờng niên ở đầu mỗi năm học hoặc đầu mỗi khoá học để sinh viên mới 

vào trƣờng có thể tiếp cận và dễ dàng sử dụng các dịch vụ của thƣ viện. Tuy nhiên 

để kích thích sinh viên, giảng viên đến và sử dụng các dịch vụ của thƣ viện nhiều 

hơn nữa thì thƣ viện cần có kế hoạch tổ chức thƣờng xuyên hơn các hoạt động liên 

quan đến các chủ đề học tập, khuyến khích sinh viên, giảng viên tham gia vào các 

toạ đàm, hội thi nghiệp vụ do thƣ viện tổ chức nhƣ: Triển lãm sách theo chủ đề, toạ 

đàm về văn hoá đọc,… để NSD các dịch vụ TTTV hiểu hơn về chức năng, nhiệm 

vụ và các hoạt động đặc thù của thƣ viện.  

- Thƣ viện cần có chính sách cử cán bộ thƣ viện trực vào những ngày cuối 

tuần, đồng thời phải có chế độ riêng cho những ngày làm việc này để động viên tinh 

thần nhân viên thƣ viện. Nhân viên thƣ viện cần tuân thủ chặt chẽ các nội quy của 

thƣ viện về việc mở cửa đúng thời gian quy định, giao nhận tài liệu nhanh chóng và 

chính xác để không làm ảnh hƣởng tới NSD dịch vụ TTTV đồng thời tạo sự tin 

tƣởng đối với sinh viên. Bên cạnh đó nhân viên thƣ viện cần phát huy hơn nữa tinh 

thần trách nhiện trong quá trình cung cấp dịch vụ, thƣờng xuyên thực hiện công tác 
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kiển tra đánh giá để khắc phục những sai sót và nhanh chóng thông báo kịp thời, 

giúp sinh viên tin tƣởng hơn đối với dịch vụ đƣợc thƣ viện cung cấp.  

- Một số bộ máy tra cứu tin cả truyền thống và điện tử của các thƣ viện còn 

rất khó để truy cập do phần mềm tra cứu không ổn định, máy tính truy cập hƣ hỏng 

nhiều, những hƣớng dẫn tra cứu trong tủ mục lục còn chƣa rõ ràng cụ thể,… Việc tổ 

chức và sắp xếp kho mở ở một số thƣ viện đƣợc khảo sát còn gây khó khăn cho sinh 

viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian 

tới các thƣ viện cần tăng cƣờng việc sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ thủ 

tục mƣợn trả tài liệu để đáp ứng nhu cầu của NSD TTTV ở các thƣ viện trƣờng đại 

học. Một số thƣ viện các trƣờng đại học đã tiến hành gửi danh mục Thông báo sách 

mới tới NSD các dịch vụ TTTV. Tuy nhiên việc thông báo này còn chƣa có sự chọn 

lọc. Các thƣ viện cần có chính sách phân loại NSD, tìm hiểu kỹ NCT của từng đối 

tƣợng NSD theo những con số thống kê về diện mƣợn tài liệu để kịp thời thông tin 

đến NSD những tài liệu mới và liên tục cập nhật các tài liệu mới theo những chủ đề 

mà NSD quan tâm. Cần có một diễn dàn trao đổi về các hoạt động của thƣ viện để 

ngƣời quản lý thƣ viện nhanh chóng nắm bắt đƣợc các vấn đề mà NSD TTTV đề 

xuất. Hơn nữa trong xã hội thông tin ngày nay, mạng xã hội khá phát triển, các thƣ 

viện có thể tạo những fanpage riêng trên facebook, tiwter để quảng cáo và tiếp thị 

dịch vụ của mình. Đây có thể xem là kênh truyền thông tiếp cận nhanh nhất đối với 

NSD để thông báo tới họ những danh mục, bộ sƣu tập tài liệu mới và triển khai 

những hoạt động thƣ viện tới NSD. 

- Việc thiết lập hồ sơ cá nhân cho từng NSD hết sức quan trọng, hoạt động 

này giúp thƣ viện có thể theo dõi đƣợc trạng thái mƣợn trả tài liệu của NSD trong 

thời gian quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó các thƣ viện cũng cần triển khai những 

thông báo kịp thời đến với NSD về quy trình thủ tục mƣợn trả tài liệu, thời hạn 

thanh toán tài liệu trƣớc khi tốt nghiện, thông báo tới NSD TTTV những thay đổi 

trong quá trình phục vụ,… thông qua cổng thông tin điện tử, thƣ viện số hoặc email 

cá nhân.  

3.4.5. Cải tiến chất lượng sự hài lòng chung của người sử dụng 

Nhƣ vậy mặc dù việc triển khai các hoạt động dịch vụ của các thƣ viện trong 

hệ thống TVĐH còn nhiều thiếu sót và bất cập, tuy nhiên NSD thƣ viện vẫn đánh 

giá cao với tổng thể chất lƣợng của dịch vụ TTTV. Các TVĐH cần chú trọng khai 

thác các mục diễn đàn để thƣờng xuyên tiếp thu ý kiến của NSD về những thắc 
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mắc, trao đổi góp ý các chuyên mục, các thông báo… nhằm đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu của sinh viên. Đồng thời thƣ viện cũng phải kịp thời điều chỉnh những sai sót 

trong hoạt động dịch vụ của mình để tạo ra và phát triển các dịch vụ TTTV bám sát 

hơn với nhu cầu của NSD dịch vụ TTTV.  

Tiểu kết  

Chƣơng 3 đã tiến hành nghiên cứu các căn cứ và những yêu cầu để lựa chọn 

PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ tại TVĐH Việt Nam bao gồm: Cơ sở 

về các yếu tố tác động tới việc lựa chọn PPĐG; Cơ sở về phân tích ƣu – nhƣợc điểm 

của từng PPĐG; Cơ sở về sự phù hợp với xu hƣớng phát triển đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ TTTV để lựa chọn PPĐG theo sự hài lòng của NSD làm PPĐG chung cho 

các TVĐH Việt Nam. Việc phân tích các căn cứ và yêu cầu đặt ra với sự lựa chọn 

PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ đã giải quyết đƣợc nhiệm vụ đặt ra 

của luận án về việc đề xuất đƣợc PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV phù hợp với môi trƣờng TVĐH ở Việt Nam. 

Nội dung chƣơng 3 tập trung phân tích các mô hình đánh giá thuộc PPĐG 

chất lƣợng dịch vụ theo sự hài lòng của NSD để lựa chọn ra mô hình Libqual. Cải 

tiến mô hình Libqual trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí về đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

phù hợp với lý thuyết về chất lƣợng dịch vụ TTTV. Triển khai áp dụng đánh giá thử 

nghiệm mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ tại TVĐH Việt Nam trên cơ sở lựa 

chọn: Mẫu khảo sát (08 trƣờng đại học trên phạm vi toàn quốc; phƣơng pháp tiến 

hành khảo sát (nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng). Kết quả của việc 

nghiên cứu ứng dụng mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trên thực tế đã kiểm 

chứng đƣợc mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu đồng thời đánh giá đƣợc tầm 

quan trọng của các tiêu chí đánh giá chất lƣợng của mô hình.  

Chƣơng 3 cũng trình bày kết quả đánh giá, phân tích và hoàn chỉnh các nhân 

tố tác động đến sự hài lòng của NSD dịch vụ TTTV khi học tập, rèn luyện tại 

TVĐH. Kết quả đánh giá cho thấy rằng các mô hình điều đạt độ tin cậy cần thiết. 

Đồng thời cũng trình bày kết quả kiểm định mô hình lý thuyết đặt ra. Dựa vào kết 

quả thu đƣợc từ việc nghiên cứu khảo sát đã giúp đề xuất đƣợc việc cải tiến chất 

lƣợng dịch vụ TTTV trên từng thuộc tính chất lƣợng cho các TVĐH ở Việt Nam.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH là những đánh giá của ngƣời sử dụng 

về các thuộc tính của dịch vụ mà thƣ viện đại học cung cấp. Những thuộc tính này 

phù hợp và đáp ứng nhu cầu tin của ngƣời sử dụng và phù hợp với mục tiêu giáo dục, 

đào tạo của nhà trƣờng. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV là một hoạt động không 

thể thiếu trong các cơ quan TTTV, đặc biệt là đối với hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

Trên cơ sở lý luận về đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV nghiên cứu đã xác định 

đƣợc chất lƣợng dịch vụ TTTV có mối quan hệ mật thiết với sản phẩm TTTV và 

mối quan hệ đồng biến với sự hài lòng của ngƣời sử dụng dịch vụ. Việc đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ TTTV cần lấy NSD TTTV làm trung tâm, đánh giá dựa vào sự 

hài lòng của NSD đối với các dịch vụ TTTV mà các thƣ viện đang triển khai.  

2. Hiện trạng công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV ở các TVĐH Việt 

Nam còn chƣa đƣợc thống nhất về phƣơng pháp và mô hình đánh giá dẫn đến kết quả 

thu đƣợc khó xác định đƣợc về chuẩn chất lƣợng dịch vụ cho toàn bộ hệ thống TVĐH. 

Dựa vào những phân tích về hiện trạng các PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch 

vụ ở trên thế giới và Việt Nam, đồng thời căn cứ vào ƣu nhƣợc điểm của từng PPĐG 

và mô hình đánh giá cũng nhƣ xu thế phát triển của dịch vụ TTTV, luận án đã lựa chọn 

PPĐG dựa vào sự tiếp cận sự hài lòng của NSD. Trong các mô hình đánh giá của 

PPĐG tiếp cận sự hài lòng, nghiên cứu lựa chọn mô hình LibQual và tuỳ biến mô hình 

để xây dựng đƣợc mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV cho hệ thống TVĐH ở 

Việt Nam với 4 tiêu chí đánh giá chính về: Nhân viên thƣ viện; Tài nguyên thƣ viện; 

Kiểm soát dịch vụ; Môi trƣờng thƣ viện. Phƣơng pháp đánh giá và mô hình đánh giá 

đƣợc lựa chọn đã đƣợc phân tích trên cơ sở định lƣợng và định tính và có độ tin cậy 

cao, có khả năng áp dụng để đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV của TVĐH Việt Nam. 

3. Nhƣ vậy có thể khẳng định việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV là một 

hoạt động mang tầm quan trọng trong sự phát triển của các cơ quan TTTV nói 

chung và của hệ thống TVĐH nói riêng. Việc tìm ra PPĐG và mô hình đánh giá 

phù hợp có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy việc phát triển công tác đánh giá chất 

lƣợng hoạt động của các dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam. Áp dụng PPĐG chất 

lƣợng dịch vụ sẽ giúp các TVĐH phát hiện ra những ƣu – nhƣợc điểm của thƣ viện 

mình và tìm ra các giải pháp để cải thiện chất lƣợng dịch vụ. Đây cũng là vấn đề mà 

tất cả các thƣ viện trong hiện tại và tƣơng lai đều hƣớng tới để có thể đáp ứng tốt 

hơn những NCT ngày càng cao của NSD TTTV.  
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Kiến nghị điều kiện áp dụng triển khai phƣơng pháp đánh giá  

Việc triển khai áp dụng PPĐG và mô hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV tại các TVĐH Việt Nam đòi hỏi phải có một số điều kiện liên quan tới: Cơ 

sở pháp lý; Tổ chức và nhân lực; Tập huấn đào tạo phƣơng pháp đánh giá; Yêu cầu 

về cơ sở vật chất, kĩ thuật; Yêu cầu về điều kiện tài chính. Luận án xin đề xuất một 

số điều kiện để PPĐG và mô hình đánh giá có thể áp dụng đƣợc trên thực tế: 

  Về cơ sở pháp lý 

Để xây dựng và triển khai PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV tại TVĐH Việt 

Nam thành một hệ thống đánh giá xuyên suốt và liên tục, đòi hỏi phải có cơ sở hành 

lang pháp lý đủ mạnh để có thể quán triệt việc thực hiện công tác đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ trong các TVĐH theo một phƣơng pháp thống nhất. Cơ sở pháp lý 

cho việc thực hiện hoạt động này chính là: 

- Nhà nƣớc và các cơ quan chủ quản mà đứng đầu là Bộ giáo dục và Bộ Văn 

hoá – Thể thao và Du lịch, Vụ Thƣ viện cần tăng cƣờng ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật về công tác đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại các TVĐH Việt 

Nam. Cụ thể hoá các nội dung về PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV trong các văn 

bản để các TVĐH làm căn cứ triển khai các PPĐG trên thực tế.   

- Cần có cơ quan chủ quản đứng ra nhận trách nhiệm về việc xây dựng, triển 

khai và vận hành PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV tại TVĐH Việt Nam. Bên cạnh đó 

cần phối hợp với các Liên chi hội TVĐH phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ và thống 

nhất việc chỉ đạo, quản lý chất lƣợng của hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

TTTV tại TVĐH trên cả nƣớc. Cần xây dựng bộ phận chuyên trách về đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ trong các TVĐH ở Việt Nam. Bộ phận này hoạt động dƣới sự quản lý 

của đơn vị chủ quan và cần có cơ quan cấp cao chỉ đạo thống nhất về triển khai 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV trong toàn bộ hệ thống TVĐH Việt Nam. 

Cơ sở pháp lý là điều kiện tiên quyết tạo ra môi trƣờng pháp lý, cơ chế, 

chính sách để có thể tiến hành tổ chức PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV trên toàn hệ 

thống TVĐH ở Việt Nam. 

  Tổ chức và nhân lực thực hiện 

- Tổ chức áp dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV: cần tuân thủ các nguyên tắc 

đã đƣợc đề ra và thống nhất bởi cơ quan quản lý chất lƣợng dịch vụ của hệ thống TVĐH. 

Việc tổ chức đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV tại hệ thống TVĐH cần tiến hành tuần 

tự qua các bƣớc: Chuẩn bị đánh giá – Thu thập số liệu đánh giá – Phân tích xử lý số liệu 
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đánh giá – Hiệu chỉnh chất lƣợng dịch vụ sau đánh giá. Các giai đoạn của đánh giá cần 

thống nhất với nhau về mặt thời gian trong toàn hệ thống TVĐH. Việc tổ chức đƣợc tiến 

hành thống nhất về mặt quy trình và thời gian sẽ tạo ra một quy chế vận hành thống nhất 

và xuyên suốt trong toàn hệ thống. Đảm bảo các kết quả đánh giá thu về có thể đặt trong 

mối quan hệ so sánh đồng đẳng với nhau về mặt chất lƣợng. Do có nhiều yếu tố tác động 

bên trong và bên ngoài đối với mỗi cơ sở TVĐH nên các TVĐH cần chủ động phối hợp 

và liên kết với nhau để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá.  

Cần xây dựng các nguyên tắc cho việc triển khai áp dụng PPĐG chất lƣợng 

dịch vụ TTTV tại TVĐH Việt Nam. Nội dung các nguyên tắc này sẽ bao quát các 

vấn đề về công tác đánh giá chất lƣợng trên các khía cạnh: Thời gian đánh giá; Quy 

trình tổ chức đánh giá; Nhân lực đánh giá; Tài chính cho việc đánh giá; Kiểm soát 

chất lƣợng dịch vụ TTTV sau đánh giá. Bên cạnh đó phải xây dựng CSDL trực 

tuyến và thống nhất về PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV cho các TVĐH Việt Nam 

nhằm tạo ra một chuẩn dùng chung cho tất cả các thƣ viện. Sử dụng các kết quả 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV làm cơ sở để so sánh và đề ra các biện pháp cải 

tiến chất lƣợng dịch vụ cho mỗi thƣ viện và xây dựng giải pháp tổng thể để nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ TTTV trong toàn bộ hệ thống TVĐH Việt Nam. 

Do sự phát triển của các TVĐH ở Việt Nam không thực sự đồng đều, đặc 

biệt là việc tổ chức các dịch vụ TTTV còn nhiều khác biệt giữa các trƣờng. Chính vì 

vậy, để việc ứng dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ đi vào thực tế cần phân chia các 

giai đoạn triển khai nhƣ sau: 

- Giai đoạn triển khai thử nghiệm: Trong giai đoạn này cần chọn các TVĐH 

hội tụ các điều kiện cần thiết (về nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị; tài chính) 

để tham gia triển khai PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV. Mục đích của giai đoạn này 

là kiểm nghiệm hiệu quả hoạt động và thu nhận những phản hồi từ các cơ sở đã 

triển khai về PPĐG chất lƣợng dịch vụ nhằm rút ra những kinh nghiệm và đề ra các 

biện pháp nhằm hiệu chỉnh PPĐG cho thật sự phù hợp với tình hình thực tế. Sau 

quá trình thử nghiệm, các cơ quan đứng đầu chịu trách nhiệm về việc vận hành và 

triển khai PPĐG chất lƣợng dịch vụ sẽ ban hành ra các Quy chế trong đó quy định 

cụ thể: trách nhiệm của chủ thể tham gia vào hệ thống đánh giá; Thủ tục, quy trình 

triển khai PPĐG trong hệ thống TVĐH; Các chế tài liên quan đến các thành viên 

tham gia hệ thống triển khai PPPĐG; Thành lập các nhóm chuyên gia về đánh giá 

và quản lý chất lƣợng của việc đánh giá dịch vụ TTTV. 
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- Giai đoạn triển khai chính thức: Triển khai đánh giá trên diện rộng đối với 

toàn bộ hệ thống TVĐH. Lập kế hoạch về định kì triển khai đánh giá và thành lập 

đội ngũ chuyên gia đi thẩm định các kết quả đánh giá chất lƣợng dịch vụ trong toàn 

bộ hệ thống TVĐH ở Việt Nam. 

- Nhân lực thực hiện PPĐG chất lượng dịch vụ TTTV tại hệ thống TVĐH 

Việt Nam: Cần xây dựng đƣợc đội ngũ đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV đủ về số 

lƣợng; năng lực và trình độ đáp ứng đƣợc các yêu cầu đặt ra của hoạt động đánh 

giá. Nếu có thể đội ngũ này cần đƣợc xây dựng thành các tổ/nhóm đánh giá riêng 

biệt nằm trong đội ngũ cán bộ làm công tác dịch vụ TTTV. Các thành viên trong tổ 

đánh giá sẽ bao gồm: Nhân viên làm công tác thu thập dữ liệu; Nhân viên phân tích 

và xử lý dữ liệu; Nhân viên triển khai hoạt động đánh giá; Nhân viên chuyên về kỹ 

thuật, công nghệ thông tin. 

  Tập huấn đào tạo phương pháp đánh giá 

Để triển khai PPĐG trong toàn bộ hệ thống TVĐH, cần tổ chức tập huấn, 

đào tạo về PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV cho 2 đối tƣợng là: Ngƣời thực hiện 

công tác đánh giá và Ngƣời đánh giá. 

- Đối với người thực hiện công tác đánh giá: cần đƣợc tham dự các khoá tập 

huấn/ đào tạo về PPĐG, trong đó quan trọng nhất là nắm vững các quy trình đánh 

giá và kỹ thuật đánh giá để có thể triển khai hiệu quả công tác đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ tại thƣ viện của mình. 

- Đối với người đánh giá: Cần đƣợc phổ biến về mục đích đánh giá, cách 

thức đánh giá để ngƣời đánh giá nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc đánh giá 

chất lƣợng dịch vụ mà họ đang thực hiện đồng thời giúp ngƣời đánh giá nắm bắt 

đƣợc các kĩ thuật đánh giá và đánh giá một cách chính xác nhất. Liên tục mở các 

lớp huấn luyện, đào tạo về việc sử dụng PPĐG chất lƣợng dịch vụ cho cán bộ, nhân 

viên và cả NSD dịch vụ ở các TVĐH để có thể tiếp cận PPĐG một cách đồng đều 

và có hiệu quả hơn. 

  Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Để triển khai hiệu quả PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV trên cơ sở tiếp cận sự 

hài lòng của NSD TTTV tại các TVĐH Việt Nam, điều kiện cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cần thiết bao gồm: 

- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc phỏng vấn sâu và in sao phiếu khảo sát: 

Bút, sổ ghi chép, máy ghi âm, máy chụp hình, giấy A4, máy in, máy photocopy,…  
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- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc thu thập và xử lý dữ liệu đánh giá: Máy 

tính; mạng Internet; ứng dụng phần mềm xử lý dữ liệu;… 

- Cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình đánh giá chất lƣợng: Trụ sở thƣ viện; 

Phòng đào tạo, tập huấn phƣơng pháp đánh giá. 

  Yêu cầu về tài chính 

Tài chính cho việc xây dựng và triển khai PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV 

tại các TVĐH Việt Nam cần đƣợc phân bổ thành các khoản dành riêng cho các giai 

đoạn của quá trình đánh giá, bao gồm: Chi phí xây dựng nội dung, kế hoạch đánh 

giá; Chi phí cho việc triển khai đánh giá; Chi phí xử lý và phân tích kết quả đánh 

giá; Chi phí thẩm định kết quả đánh giá. Các TVĐH nên có đề xuất với cơ quan 

quản lý về khoản chi phí cố định hàng năm cho hoạt động áp dụng và triển khai 

PPĐG để hoạt động này có thể tiến hành liên tục, góp phần cải thiện ngày càng tốt 

chất lƣợng dịch vụ TTTV của các TVĐH.  

Luận án hy vọng với kết quả nghiên cứu về PPĐG và mô hình đánh giá đã 

đƣợc xây dựng kết hợp với những kiến nghị về cơ chế, chính sách và giải pháp để 

vận hành PPĐG chất lƣợng dịch vụ TTTV ở TVĐH Việt Nam sẽ tạo ra một chuẩn 

về dịch vụ TTTV có thể áp dụng cho toàn bộ hệ thống TVĐH Việt Nam trong thời 

gian tới. 
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chí Thông tin  tư liệu (1), tr. 37-43 

3. Bùi Thị Thanh Diệu (2017), “Tìm hiểu các phƣơng pháp tiếp cận đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện”, Tạp chí Thông tin tư liệu (3), tr. 

26-33 

4. Bùi Thị Thanh Diệu (2017), “Phƣơng pháp tiếp cận đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

thông tin – thƣ viện và tiêu chí xác định chất lƣợng dịch vụ  thƣ viện điện 

tử”, Sách chuyên khảo: Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam: Quá 

khứ - Hiện tại – Tương lai, ISBN: 978-604-62-6801-7, tr. 76-92 

5. Bùi Thị Thanh Diệu (2018), “Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

thông tin - thƣ viện ở Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam (1), tr. 32-41 

6. Bùi Thị Thanh Diệu (2018), “Kết quả thực nghiệm mô hình đánh giá chất lƣợng 

dịch vụ thông tin – thƣ viện tại hệ thống thƣ viện đại học Việt Nam”, 

Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 5 (73), tr. 29-37 

7. Bùi Thị Thanh Diệu (2018), “Phát triển các dịch vụ thƣ viện thông minh dƣới tác 

động của xã hội hiện đại”, Sách chuyên khảo: “Thƣ viện thông minh 4.0: 

Công nghệ - Dữ liệu – Con ngƣời”, ISBN: 978-604-62-6372-2, tr.76-90 

 

 

 



153 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 
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PHỤ LỤC 1 

TÓM TẮT QUY TRÌNH PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG 

 Mục tiêu của việc phỏng vấn nhóm tập trung là để khuyến khích mọi ngƣời 

thảo luận và đóng góp ý kiến để tìm hiểu vấn đề không lƣờng trƣớc đƣợc. Chính vì 

thế phỏng vấn nhóm tập trung đã đƣợc tiến hành để kiểm tra rằng các câu hỏi khảo 

sát đã sửa đổi là phù hợp, rõ ràng trong bối cảnh dịch vụ thông tin – thƣ viện ở 

TVĐH Việt Nam. Thành phần nhóm phỏng vấn tập trung gồm: 04 giảng viên đồng 

thời là nghiên cứu sinh ngành Khoa học Thông tin – Thƣ viện, 01 Tiến sĩ ngành 

khoa học Thông tin – Thƣ viện và 01 cán bộ thƣ viện đang làm việc tại thƣ viện 

trƣờng Đại học. Các giảng viên và nghiên cứu sinh là những ngƣời có kinh nghiệm 

trong nghiên cứu khảo sát và nắm bắt đƣợc cơ sở lý luận về chuyên ngành thông tin 

– thƣ viện sẽ giúp kiểm tra các câu hỏi về đánh giá chất lƣợng thƣ viện. Cán bộ thƣ 

viện đang trực tiếp làm các công việc liên quan đến hoat động dịch vụ TTTV giúp 

đảm bảo rằng các câu hỏi phản ánh đúng tính chất các dịch vụ TTTV tại TVĐH 

Việt Nam hiện nay. 

 Quy trình phỏng vấn nhóm tập trung đƣợc tiến hành nhƣ sau:  

1. Nghiên cứu sinh lựa chọn chuyên gia, nghiên cứu sinh về lĩnh vực TTTV, 

nghiên cứu sinh và nhân viên thƣ viện thông qua yêu cầu email.  

2. 04 giảng viên, nghiên cứu sinh và nhân viên thƣ viện tự nguyện tham gia vào 

các cuộc phỏng vấn.  

3. Đóng vai trò là ngƣời điều khiển cuộc phỏng vấn với 05 ngƣời tham gia, 

nghiên cứu sinh trình bày mục tiêu của nghiên cứu đến nhóm để đảm bảo họ 

hiểu đƣợc mục đích của cuộc phỏng vấn nhóm tập trung.  

4. Mỗi ngƣời tham gia hoàn thành các câu hỏi để xác định các câu hỏi khảo sát 

còn mơ hồ và sai lệch.  

5. Ngƣời phỏng vấn khuyến khích họ bày tỏ ý kiến của mình về các câu hỏi 

chƣa đúng khi áp dụng cho việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV.  

6. Những ngƣời tham gia có thể tự do thảo luận về sự hiểu biết của họ với nhau.  

 Cuộc phỏng vấn đƣợc tiến hành trong vòng 90 phút vào ngày 22 tháng 05 

năm 2016, và đƣợc ghi lại bằng thiết bị kỹ thuật số. Thông tin cá nhân của những 
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ngƣời tham gia đã đƣợc mã hoá và bảo mật, ý kiến của họ chỉ đƣợc sử dụng cho 

mục đích nghiên cứu này. 

 Dựa trên những ý kiến thể hiện thông qua các cuộc phỏng vấn nhóm tập 

trung, nghiên cứu sinh xác định mục không phù hợp để thiết lập lại nghiên cứu. Các 

câu hỏi khảo sát đã đƣợc sửa đổi để giảm bớt một số từ ngữ khó hiểu. Nhóm cần đạt 

đƣợc sự đồng thuận trong việc sửa đổi các câu hỏi khảo sát để đảm bảo tính hợp lệ 

nội dung. Từ kết quả của cuộc phỏng vấn và email theo dõi, nghiên cứu sinh xác 

định những đặc điểm sửa đổi thang đo cho nghiên cứu này, đƣợc trình bày trong 

phần sau. 
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LÊN KẾ HOẠCH CHO VIỆC PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG 

 

Cần thực hiện đầy đủ nội dung của 3 giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

o Liên hệ /tổ chức để sắp xếp một cuộc phỏng vấn, làm lịch trình cho các cuộc 

phỏng vấn. 

o Kiểm tra thiết bị cho cuộc phỏng vấn: máy ghi âm, pin, máy tính xách tay, 

bút và sổ ghi chép. 

o Liên hệ với ngƣời phỏng vấn một ngày trƣớc khi phỏng vấn.  

Giai đoạn 2: Thực hiện các cuộc phỏng vấn 

o Giới thiệu bản thân và nghiên cứu của ngƣời đi phỏng vấn. 

o Thực hiện một tuyên bố rõ ràng về mục đích của cuộc phỏng vấn, đảm bảo 

ngƣời đƣợc phỏng vấn là vô danh trong nghiên cứu, nhấn mạnh vai trò quan 

trọng của ngƣời đƣợc phỏng vấn cho việc nghiên cứu, làm cho rõ ràng rằng 

sự tham gia của họ là tự nguyện. 

o Mô tả các định dạng của cuộc phỏng vấn, và cho biết thời gian cuộc phỏng 

vấn thƣờng kéo dài. 

o Cung cấp bằng chứng để khẳng định tôi là một nghiên cứu sinh, cung cấp 

email và số điện thoại để đảm bảo đƣợc hỏi và có một cơ hội để yêu cầu bất 

kỳ câu hỏi nào. 

o Xác minh ghi âm trƣớc khi bắt đầu cuộc phỏng vấn. 

o Giữ cho cuộc phỏng vấn chạy trơn tru, để cho ngƣời đƣợc phỏng vấn có cơ 

hội để cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ của họ, khuyến khích ngƣời đƣợc 

phỏng vấn im lặng để tham gia, kiểm soát thời gian. 

o Viết ra bất kỳ quan sát nào trong các cuộc phỏng vấn. 

o Cảm ơn ngƣời trả lời cho sự tham gia của họ. 

Giai đoạn 3: Đóng phỏng vấn 

o Sao chép và sao lƣu tất cả các tập tin âm thanh để dữ liệu đƣợc an toàn. 

o Tóm tắt những cuộc phỏng vấn với các từ khóa 

o Cấu trúc lại những ghi chép và đóng góp ý kiến cho việc phân tích dữ liệu 

sau này.  

o Hãy khuyến nghị cho các cuộc phỏng vấn tiếp theo. 
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NỘI DUNG VĂN BẢN GIỚI THIỆU TRƢỚC KHI TIẾN HÀNH  

PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG/PHỎNG VẤN CÁ NHÂN 

 

 Anh/chị có cho phép tôi thu âm lại cuộc phỏng vấn này không?  

 [Nếu “Có” từ cá nhân/nhóm người tham gia, bật máy ghi âm] 

Tôi hiện là nghiên cứu sinh tại Trƣờng Đại học Văn hoá Hà Nội. Tôi đang 

tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện ở 

Việt Nam”. Mục đích của nghiên cứu này là để tìm phƣơng pháp đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện để có thể cải thiện tốt hơn chất lƣợng dịch 

vụthông tin – thƣ viện tới bạn đọc của thƣ viện ở Việt Nam.  

 Tôi sẽ đề nghị bạn hoàn thành một bảng hỏi của chính mình. Sau đó, tôi sẽ 

tham gia thảo luận để lấy ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của các bạn về 

những câu hỏi khảo sát trong bảng hỏi. Mất khoảng 60 phút để chúng ta hoàn tất 

việc này.  

 Việc tham gia vào khảo sát này là tự nguyện. Một khi chúng ta bắt đầu cuộc 

phỏng vấn, bạn có thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi tôi hỏi và bạn có thể yêu cầu tôi 

kết thúc cuộc phỏng vấn bất cứ lúc nào. Các cuộc phỏng vấn sẽ đƣợc sao chép lại 

và lƣu giữ riêng bất kỳ dữ liệu nhận dạng liên quan đến bạn (ví dụ: tên, địa chỉ 

email, số điện thoại, vv…). Tôi sẽ sử dụng tất cả các dữ liệu ẩn danh, và đảm bảo 

rằng mọi thông tin cá nhân là bí mật.  

 Sự tham gia của bạn là đóng góp rất ý nghĩa cho việc nâng cao chất lƣợng 

dịch vụ thông tin – thƣ viện tại các thƣ viện ở Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 

liên quan đến cuộc khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ e-mail: 

trangdieu216@gmail.com hoặc điện thoại: (+084) 0983910947. Bạn cũng có thể 

liên hệ với giáo viên hƣớng dẫn của tôi: PGS.TS. Mai Hà, địa chỉ e-mail: 

maiha53@gmail.com và TS. Nguyễn Viết Nghĩa theo địa chỉ e-mail: 

nvnghia@vista.gov.vn  

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của các bạn! 

 

mailto:trangdieu216@gmail.com
mailto:maiha53@gmail.com
mailto:nvnghia@vista.gov.vn
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NỘI DUNG VĂN BẢN XÁC NHẬN SỰ CHẤP THUẬN THAM GIA CỦA 

NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG 

 

Xin chào! 

 Cảm ơn anh/chị đã tham gia cuộc khảo sát này để đóng góp cho nghiên cứu 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện ở Việt Nam. Anh/Chị vui lòng điền 

vào các câu hỏi sau đây để đóng góp ý kiến của mình. Các điều tra bao gồm 41 câu 

hỏi trên 4 phần. Cuộc khảo sát thƣờng mất đến 20 phút để hoàn tất toàn bộ. Cuộc 

khảo sát này sẽ có sẵn trên Website và Facebook thƣ viện từ ngày:    /    /2016 đến 

ngày:     /    /2016 

Đối tƣợng có thể tham gia khảo sát bao gồm:  

o Học viên/sinh viên các hệ đang theo học tại trƣờng Đại học 

o Nhân viên thƣ viện trƣờng Đại học  

 Anh/chị sẽ đƣợc đề nghị để mô tả kinh nghiệm của anh/chị về việc sử dụng 

dịch vụ thông tin – thƣ viện ở nhà trƣờng. Anh/chị sẽ đánh giá chât lƣợng dịch vụ 

của thƣ viện qua các thuộc tính của các tiêu chí: Nhân viên thƣ viện, Kiểm soát 

thông tin, Địa điểm thƣ viện. Khảo sát này sẽ hỏi anh/chị về nhận thức của anh/chị 

về chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện tại trƣờng Đại học nói chung. 

 Sự tham gia của anh/chị trong cuộc khảo sát này sẽ góp phần xây dựng kiến 

thức về việc đánh giá chất lƣợng các dịch vụ thông tin – thƣ viện, sự hiểu biết về 

nhận thức của ngƣời sử dụng các dịch vụ và xây dựng các chiến lƣợc để cải thiện 

kinh nghiệm phát triển dịch vụ thông tin - thƣ viện.  

 Các dữ liệu khảo sát mà anh/chị cung cấp đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên 

cứu. Nếu anh/chị quyết định ngừng tham gia vào bất kỳ điểm nào trong quá trình 

khảo sát, anh/chị có thể liên hệ với nghiên cứu sinh để loại bỏ dữ liệu của mình. 

Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ không có khả năng loại trừ dữ liệu của anh/chị khi phân 

tích hoàn tất và dữ liệu của bạn đƣợc xuất bản. Mọi thông tin cá nhân của anh/chị 

(họ tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại,…) sẽ đƣợc mã hoá để ẩn danh và bảo mật. 

 Hãy cho biết anh/chị hiểu đƣợc những thông tin đƣợc trình bày ở trên, và 

bằng lòng tham gia vào cuộc khảo sát này bằng cách đánh dấu vào ô  phía dƣới: 

 Tôi hiểu và đồng ý với việc tham gia vào cuộc khảo sát này. 
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NỘI DUNG VĂN BẢN XÁC NHẬN SỰ CHẤP THUẬN THAM GIA CỦA 

NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG 

 

Xin chào! 

 Cảm ơn anh/chị đã tham gia cuộc khảo sát này để đóng góp cho nghiên cứu 

đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện ở Việt Nam. Vui lòng điền vào các 

câu hỏi sau đây để đóng góp ý kiến của mình. Các điều tra bao gồm 38 câu hỏi trên 

4 phần. Cuộc khảo sát dự định sẽ thực hiện trong 20 phút. Đối tƣợng có thể tham 

gia khảo sát bao gồm:  

o Học viên/sinh viên các hệ đang theo học tại trƣờng Đại học 

o Nhân viên thƣ viện trƣờng Đại học  

 Anh/chị sẽ đƣợc yêu cầu để mô tả kinh nghiệm của anh/chị với việc sử dụng 

dịch vụ thông tin – thƣ viện ở nhà trƣờng. Anh/chị sẽ đánh giá chất lƣợng dịch 

vụcủa thƣ viện qua các thuộc tính của các tiêu chí: Nhân viên thƣ viện, Kiểm soát 

thông tin, Không gian thƣ viện. Khảo sát này sẽ hỏi anh/chị về nhận thức của 

anh/chị về chất lƣợng dịch vụthông tin – thƣ viện tại trƣờng Đại học nói chung. 

 Sự tham gia của anh/chị trong cuộc khảo sát này sẽ góp phần xây dựng kiến 

thức về việc đánh giá chất lƣợng các dịch vụ thông tin – thƣ viện, sự hiểu biết về 

nhận thức của ngƣời sử dụng các dịch vụ và xây dựng các chiến lƣợc  để cải thiện 

kinh nghiệm phát triển dịch vụ thông tin - thƣ viện.  

 Các dữ liệu khảo sát mà anh/chị cung cấp đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên 

cứu. Nếu anh/chị quyết định ngừng tham gia vào bất kỳ điểm nào trong quá trình 

khảo sát, anh/chị có thể liên hệ với nghiên cứu sinh để loại bỏ dữ liệu của mình. 

Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ không có khả năng loại trừ dữ liệu của anh/chị khi phân 

tích hoàn tất và dữ liệu của bạn đƣợc xuất bản. Mọi thông tin cá nhân của anh/chị 

(họ tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại,…) sẽ đƣợc mã hoá để ẩn danh và bảo mật. 

 Hãy cho biết anh/chị hiểu đƣợc những thông tin đƣợc trình bày ở trên, và 

bằng lòng tham gia vào cuộc khảo sát này bằng cách đánh dấu vào ô  phía dƣới: 

 Tôi hiểu và đồng ý với việc tham gia vào cuộc khảo sát này. 
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PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN 

(Dành cho ngƣời sử dụng dịch vụ thông tin – thƣ viện tại thƣ viện đại học) 

 

Thƣ viện:……………………………………………………………………………… 

 Dịch vụ thông tin - thƣ viện (TTTV) là những hoạt động đặc thù của thƣ viện 

để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của ngƣời sử dụng thƣ viện. Nhằm nâng cao 

chất lươṇg loại hình dịch vụ này, Thƣ viện  rất mong nh ận đươc̣ sƣ ̣hưởng ƣ́ng tích 

cƣc̣ và ý kiến đóng góp của Anh /Chị về chất lươṇg hoaṭ đ ộng của d ịch vụ TTTV. 

Kết quả thu đƣợc từ phiếu khảo sát sẽ là cơ sở để thƣ viện xem xét tiến hành các 

hoạt động cải tiến dịch vụ TTTV ngày càng hoàn thiện hơn. 

  Sẽ mất khoảng 15 phút để Anh/Chị hoàn thành bản khảo sát này.  

  Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của Anh/Chị! 

 

Phần A: Thói quen sử dụng thƣ viện của Anh/Chị (Anh/Chị vui lòng đánh dấu X 

vào ô   tƣơng ứng) 

A1 Anh/Chị có sử dụng dịch vụ 

TTTV của thƣ viện Trƣờng hay 

không? 

 Có 

 Không  

Nếu không xin Anh/Chị vui lòng cho biết lý 

do:…………………………………………  

A7 Anh/Chị đã từng sử dụng dịch 

vụ TTTV nào sau đây của thƣ 

viện? 

 Dịch vụ đọc tại chỗ   

 Dịch vụ cho mƣợn về nhà 

 Dịch vụ mƣợn liên thƣ viện  

 Dịch vụ photocopy, in ấn 

 Dịch vụ tƣ vấn thông tin (tại thƣ viện, 

điện thoại, e-mail, chat online trên website 

thƣ viện,…)  

 Dịch vụ đa phƣơng tiện 

 Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu 

 Dịch vụ giới thiệu sách mới 

 Dịch vụ hội nghị, hội nghị, seminar,… 

 Khác:…………………………………… 
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A2 Anh/Chị biết đến các dịch vụ 

TTTV của thƣ viện trƣờng qua 

kênh nào? 

 Thông tin về dịch vụ đăng trên trang web 

hoặc facebook của thƣ viện 

  Tham gia lớp hƣớng dẫn sử dụng dịch 

vụ TTTV 

  Đến thƣ viện và tìm hiểu trực tiếp  

  Giới thiệu của Khoa và Thầy/Cô giáo 

  Giới thiệu của bạn bè 

  Tôi không biết các dịch vụ TTTV trƣớc 

khi tôi tham gia khảo sát này. 

  Khác:………………………………… 

A3 Anh/Chị sử dụng dịch vụ TTTV 

với mục đích gì? 

 

 Nghiên cứu 

 Học tập 

 Thông tin 

 Giải trí 

 Khác:…………………………………… 

A4 Tần suất sử dụng dịch vụ TTTV 

tại cơ sở thƣ viện của Anh/Chị 

(Đến trực tiếp thƣ viện để sử 

dụng các dịch vụ TTTV)? 

 Hàng ngày  

 Hàng tuần 

 Hàng tháng  

 Hàng quý 

 Không bao giờ 

A5 Tần suất sử dụng dịch vụ TTTV 

qua website, facebook,…thƣ 

viện trƣờng của Anh/Chị?  

 Hàng ngày  

 Hàng tuần 

 Hàng tháng  

 Hàng quý 

 Không bao giờ 

A6 Anh/Chị có thƣờng xuyên sử 

dụng YahooTM, GoogleTM,… 

hay các cổng thông tin khác 

không phải của thƣ viện? 

 Hàng ngày  

 Hàng tuần 

 Hàng tháng  

 Hàng quý 

 Không bao giờ 
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Phần B: Đánh giá của Anh/Chị về dịch vụ TTTV của thƣ viện  

 Bằng nhận thức và kinh nghiệm của bản thân, Anh/chị vui lòng trả lời tất cả 

các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào con số đại diện cho mức độ đánh giá trên 

cả 3 mục (1 là mức đánh giá thấp nhất, 9 là mức đánh giá cao nhất) trên cả 3 mục: 

 Chất lƣợng dịch vụ tối thiểu: Chỉ số đại diện cho mức tối thiểu của dịch vụ mà 

Anh/Chị thấy chấp nhận đƣợc. 

 Chất lƣợng DV mong muốn: Chỉ số đại diện cho mức độ dịch vụ Anh/Chị 

mong muốn. 

 Chất lƣợng dịch vụ thực tế: Chỉ số đại diện cho mức độ dịch vụ mà thƣ viện 

hiện đang cung cấp. 

      Lựa chọn “N/A” (Not applicable) sẽ đƣợc hiểu là Anh/Chị không đánh giá trên 

mục đó.  

Khi nói đến… 

Chất lƣơng dịch vụ 

tối thiểu là 

Chất lƣợng 

dịch vụ 

mong 

muốn là 

Chất lƣợng 

dịch vụ 

 thực tế là 

N/A 

(Not 

applicab

le)  

Thấp           Cao 
Thấp           

Cao 

Thấp           

Cao 
N/A 

NHÂN VIÊN THƢ VIỆN (LIBRARY STAFF) 

B1 Luôn tạo cho 

Anh/ Chị sự tự 

tin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B2 Chú ý phục vụ 

Anh/Chị  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B3 Sẵn sàng giúp 

đỡ Anh/Chị 

trong quá trình 

tìm tin và sử 

dụng các dịch 

vụ TTTV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 
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B4 Sẵn sàng trả 

lời các câu hỏi 

của Anh/Chị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B5 Hiểu đƣợc nhu 

cầu tin của 

Anh/Chị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B6 Có kiến thức 

để trả lời các 

câu hỏi của 

Anh/Chị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B7 Có thái độ lịch 

sự trong giao 

tiếp  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B8 Có trang phục 

lịch sự trong 

công việc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

KIỂM SOÁT THÔNG TIN (INFORMATION CONTROL) 

B9 Thƣờng tổ 

chức các lớp 

hƣớng dẫn sử 

dụng dịch vụ 

TTTV/tìm 

kiếm thông 

tin/định 

hƣớng thông 

tin đáp ứng 

nhu cầu của 

Anh/Chị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 
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B10 Độ tin cậy 

trong việc 

giải quyết các 

vấn đề liên 

quan tới dịch 

vụ của thƣ 

viện (ví dụ: 

Giao/nhận tài 

liệu đúng hẹn, 

thời gian mở 

cửa đúng quy 

định,…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B11 Tài nguyên 

điện tử của 

thƣ viện có 

thể truy cập 

mọi lúc, mọi 

nơi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B12 Trang web 

thƣ viện có 

tính năng hỗ 

trợ Anh/Chị 

trong quá 

trình tìm 

kiếm thông 

tin trực tuyến 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B13 Có các tài 

liệu dạng bản 

in (Sách giáo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 
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trình, sách 

chuyên khảo, 

tài liệu tra 

cứu,…) 

Anh/Chị cần 

B14 Có các tài 

liệu điện tử, 

tài liệu đa 

phƣơng tiện 

(CD/VCD, 

audio, 

video,…) 

Anh/Chị cần  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B15 Tài liệu/thông 

tin của thƣ 

viện phù hợp 

nhu cầu tin 

của Anh/Chị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B16 Tài liệu/thông 

tin của thƣ 

viện dễ dàng 

tiếp cận/truy 

cập và sử 

dụng bởi cá 

nhân Anh/Chị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B17 Cơ sở vật 

chất và thiết 

bị hiện đại 

cho phép  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 
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Anh/Chị dễ 

dàng tiếp cận 

thông tin/tài 

liệu  

B18 Giao diện 

website thƣ 

viện dễ sử 

dụng cho 

phép Anh/Chị 

tự tìm kiếm 

thông tin/tài 

liệu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

THƢ VIỆN LÀ MỘT ĐỊA ĐIỂM/MỘT KHÔNG GIAN  

(LIBRARY AS A PLACE) 

B19 Không gian 

thƣ viện tạo 

cảm hứng cho 

cá nhân 

nghiên cứu và 

học tập 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B20 Không gian 

thƣ viện thoải 

mái và thân 

thiện  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B21 Không gian 

thƣ viện yên 

tĩnh cho các 

hoạt động cá 

nhân 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 
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B22 Không gian 

cộng đồng 

cho nhóm học 

tập và nghiên 

cứu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

B23 Có vị trí 

thuận tiện để 

đến trao đổi, 

học tập, 

nghiên cứu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A 

Phần C: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình với những phát biểu: 

C1 Sử dụng dịch vụ TTTV giúp tôi theo 

kịp sự phát triển trong lĩnh vực mà 

mình quan tâm 

1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 

C2 Thƣ viện cung cấp những thông tin 

giá trị đối với tôi, giúp tôi tiết kiệm 

thời gian tìm kiếm thông tin/tài liệu 

1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 

C3 Thƣ viện hƣớng dẫn cho tôi các kỹ 

năng thông tin cần thiết trong học tập 

hay công việc của tôi 

1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 

C4 Dịch vụ TTTV giúp tôi đạt đƣợc hiệu 

quả cao hơn trong quá trình học tập và 

làm việc  

1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 

C5 Tôi hài lòng về cách phục vụ của thƣ 

viện đối với tôi  
1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 

C6 Tôi sẵn sàng khuyên ngƣời khác sử 

dụng hoặc tăng cƣờng sử dụng các 

dịch vụ của thƣ viện 

1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 

C7 Mức độ đánh giá của tôi về chất lƣợng 

tổng thể của các dịch vụ đƣợc cung 

cấp bởi thƣ viện là: 

1   2    3     4   5    6   7   8   9 N/A 
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Phần D: Vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân về Anh/Chị  

D1 Giới tính    Nam 

 Nữ 

D2 Nghề nghiệp  Sinh viên: 
        Năm 1       Năm 2 
        Năm 3       Năm 4 
         Năm 5       Khác 
 Giảng viên 
        Cử nhân 
        Thạc sĩ        
        Nghiên cứu sinh 
        Tiến sĩ   
 Ngành: 
…………………………………….…

………………………………………. 
D3 Độ tuổi  18-24                 32-38               

 39-45                 25-31                 
 >45 

Vui lòng nhập bất kỳ ý kiến khác của anh/chị về các dịch vụ thông tin - thƣ viện trong 

hộp dƣới đây 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA ANH/CHỊ! 
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NỘI DUNG PHỎNG VẤN SAU KHI HOÀN THÀNH PHIẾU KHẢO SÁT  

 

1. Sau khi trả lời bảng hỏi, anh/chị vui lòng cho biết cảm nhận của mình về nội 

dung trong bảng hỏi: 

Trong phần A 

o Anh/chị có đồng ý về nội dung các câu hỏi liên quan đến thói quen sử dụng 

thƣ viện của anh/chị và các câu hỏi đƣợc hỏi về việc đánh giá chất lƣợng các 

dịch vụ thông tin - thƣ viện? 

o Các câu hỏi có rõ ràng và dễ hiểu? 

o Các câu hỏi có khó để trả lời? 

Trong phần B 

o Theo anh/chị, các tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin - thƣ viện đã 

phù hợp chƣa? 

o Các thuộc tính đánh giá có rõ ràng và phù hợp với đối tƣợng đƣợc khảo sát 

không?  

o Theo anh/chị vấn đề nào cần thay đổi hoặc thêm/bớt? 

Trong phần C 

o Câu hỏi có rõ ràng để trả lời? 

o Theo anh/chị vấn đề nào cần thay đổi hoặc thêm/bớt? 

Trong phần D  

o Anh/chị có thoải mái khi cung cấp thông tin cá nhân trong bảng hỏi 

o Anh/chị có bất cứ ý kiến bổ sung hoặc gợi ý về cách tiến hành khảo sát ? 

2. Theo anh/chị, ngoài những vấn đề đã nêu ra trong phiếu khảo sát thì cần bổ 

sung thêm yếu tố nào để xác định tốt hơn giá trị chất lượng của dịch vụ thông tin 

– thư viện? 
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

 

 Nghiên cứu định tính đƣợc sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp và thảo luận 

thông qua e-mail đối với các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin - thƣ viện (gồm 6 

ngƣời: 02 giảng viên chuyên ngành Thông tin – Thƣ viện; 02 nghiên cứu sinh; 02 

nhân viên thƣ viện) kết hợp với Thảo luận nhóm với sinh viên (gồm 20 sinh viên: 

07 nam; 13 nữ), phỏng vấn cá nhân với sinh viên (gồm 04 sinh viên: 02 nam; 02 

nữ). Mục đích của việc sử dụng phƣơng pháp này nhằm khám phá, chỉnh sửa và bổ 

sung các biến quan sát dùng để đo lƣờng các khái niệm nghiên cứu trong mô hình 

nghiên cứu đề xuất, bảo đảm thang đo đƣợc xây dựng phù hợp với lý thuyết và thực 

tế. Kết quả thảo luận giúp nghiên cứu có cơ sở quyết định 03 vấn đề sau: 

2.1. Lƣợc bỏ nội dung 

 Phần câu hỏi trong mục A nên sắp xếp lại và chia ra làm các nội dung về thói 

quen sử dụng dịch vụ TTTV và tần suất sử dụng dịch vụ TTTV. 

 - Về các câu hỏi liên quan đến thói quen sử dụng các dịch vụ TTTV: Bỏ câu 

hỏi A1 (Anh/Chị có sử dụng dịch vụ TTTV của thƣ viện Trƣờng hay không?) bởi 

đây là khảo sát về cảm nhận chất lƣợng dịch vụ TTTV nên chỉ thu kết quả của 

những ngƣời đã và đang sử dụng các dịch vụ TTTV). 

 - Về các câu hỏi và lựa chọn trả lời liên quan đến nội dung đánh giá chất 

lƣợng dịch vụ TTTV cần lƣợc bỏ các mục lựa chọn trả lời ở phần “chất lƣợng dịch 

vụ tối thiểu” và “chất lƣợng dịch vụ mong muốn” bởi ngƣời trả lời rất khó hình 

dung và phân biệt đƣợc các mức độ đánh giá cho các yếu tố “dịch vụ tối thiểu” và 

“dịch vụ mong muốn”. Chỉ đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời sử dụng về chất 

lƣợng dịch vụ TTTV. 

 - Bỏ phát biểu mục B9: “Độ tin cậy trong việc xử lý các vấn đề của bạn” vì 

nội dung gây khó hiểu cho việc trả lời của ngƣời đƣợc khảo sát. 

 - Bỏ phát biểu B16: “Làm cho thông tin dễ dàng truy cập để sử dụng độc 

lập” vì nội dung gây khó hiểu cho việc trả lời của ngƣời đƣợc khảo sát. 

 Về khảo sát sự hài lòng của ngƣời sử dụng dịch vụ TTTV bỏ phát biểu C7: 
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“Tôi sẵn sàng khuyên người khác sử dụng hoặc tăng cường sử dụng các dịch vụ của 

thư viện” vì nội dung không cần thiết cho đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTTV của 

nghiên cứu. 

 Về các câu hỏi khảo sát thông tin của ngƣời trả lời bỏ mục D1 “Bạn là sinh 

viên/giảng viên khoa/chuyên ngành nào?” vì phạm vi khảo sát rất rộng, đa chuyên 

ngành và lĩnh vực nên số liệu thu đƣợc sẽ ít có giá trị thống kê. Bỏ mục D4 “Độ 

tuổi”. Có thể lấy thông tin này trong thông tin về năm học và trình độ học vấn. 

2.2. Bổ sung nội dung 

 - Thêm một số thông tin về dịch vụ TTTV để ngƣời đƣợc hỏi hình dung 

đƣợc vấn đề mình đang trả lời. Ví dụ: Dịch vụ TTTV là những hoạt động đƣợc cung 

cấp bởi cơ quan TTTV nhằm phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin, tài liệu đến 

với bạn đọc. Các dịch vụ TTTV chủ yếu: Dịch vụ bạn đọc tại chỗ, dịch vụ mƣợn tài 

liệu về nhà, dịch vụ tìm tin theo yêu cầu,…  

 - Bổ sung thêm câu hỏi “Anh/ Chị sử dụng dịch vụ TTTV với mục đích gì?” 

và lựa chọn trả lời đƣợc đƣa ra là: Nghiên cứu; Học tập; Tìm kiếm thông tin; Giải 

trí; Mục đích khác. 

 - Bổ sung mục B7: “Hiểu được nhu cầu của bạn” thành “Hiểu được nhu cầu 

tin của ban” để cụ thể hoá đánh giá của bạn đọc. 

 - Bổ sung mục B8: : “Sẵn sàng giúp đỡ bạn”thành “Sẵn sàng giúp đỡ bạn 

trong quá trình tìm kiếm thông tin” 

2.3. Điều chỉnh nội dung 

 - Câu hỏi “Làm thế nào anh/chị biết về dịch vụ thông tin - thư viện mà 

trường Đại học của anh/chị cung cấp?” diễn đạt lại thành “Anh/ Chị biết đến dịch 

vụ thông tin – thư viện của thư viện trường qua kênh nào?” 

 - Thay thế lựa chọn trả lời tại mục A2 “Hoạt động tiếp thị của thƣ viện” thay 

thế bằng “Thông tin trên website và facebook”  

 - Thay thế câu hỏi “Tần suất sử dụng các nguồn lực tại cơ sở thư viện của 

bạn?” bằng câu hỏi “Tần suất sử dụng dịch vụ TTTV tại thư viện Trường của bạn?” 
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bởi cụm từ “nguồn lực” sẽ bao gồm chung các yếu tố về nguồn lực cơ sở vật chất, 

nguồn lực thông tin, nguồn nhân lực,…  

 - Diễn đạt lại nội dung câu hỏi: “Tần suất truy cập tài nguyên điện tử thông 

qua trang web thư viện của bạn?” thành “Tần suất sử dụng dịch vụ TTTV qua 

website Thư viện?” 

 - Diễn đạt lại nội dung phát biểu A5: “Những loại dịch vụ bạn quan tâm trên 

thư viện?” thành “Bạn đã từng sử dụng dịch vụ TTTV nào của thư viện trường sau 

đây?” 

 - Diễn đạt lại nội dung trả lời của phát biểu A6 “Dịch vụ phổ biến thông tin 

chọn lọc” thành “Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu” 

 - Sắp xếp lại trật tự các nội dung câu hỏi ở mục “Nhân viên thƣ viện” cho 

phù hợp và có giá trị tuyến tính. 

 - Điều chỉnh lại nội dung phát biểu B3: “Có thái độ lịch sự trong công việc” 

thành “Có thái độ lịch sự khi giao tiếp với bạn và những NDT khác” để dễ dàng cho 

quá trình đánh giá của ngƣời sử dụng dịch vụ TTTV hơn. 

 - Điều chỉnh lại phát biểu B20: “Vị trí thư viện thoải mái và thân thiện” 

thành “Không gian thư viện thoải mái và thân thiện” 

  Về các câu hỏi liên quan đến đánh giá sự hài lòng của ngƣời sử dụng dịch 

vụ TTTV cần sắp xếp và cấu trúc lại câu hỏi để thu đƣợc các đánh giá chung về: 

Nhân viên thƣ viện; Tài nguyên thƣ viện; Kiểm soát dịch vụ; Môi trƣờng thƣ 

viện và đánh giá về chất lƣợng dịch vụ tổng thể. Diễn dạt lại các phát biểu ở mục 

C2, C5, C6. 

 Trên cơ sở các bƣớc loại bỏ, điều chỉnh và bổ sung nghiên cứu xây dựng 

bảng hỏi chính thức. Sau khi hình thành thang đo chính thức, nghiên cứu tiến hành 

các cuộc phỏng vấn chuyên sâu nhằm đảm bảo ngƣời đƣợc phỏng vấn hiểu rõ nội 

dung các khái niệm và ý nghĩa của từ ngữ. Thang đo Likert 5 mức độ đƣợc sử dụng 

trong nghiên cứu.  
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2.3. Các tiêu chí đánh giá gốc và tiêu chí đánh giá hiệu chỉnh 

- Tiêu chí và thuộc tính đánh giá chất lƣợng dịch vụ của mô hình Libqual 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Thuộc tính chất lƣợng 

1 

Ảnh 

hƣởng 

của dịch 

vụ 

Nhân viên thƣ viện tạo sự tin tƣởng với NSD 

Nhân viên thƣ viện chú ý tới từng NSD 

Nhân viên thƣ viện có thái độ lịch sự 

Sẵn sàng trả lời những câu hỏi của NSD 

Nhân viên thƣ viện có kiến thức để trả lời câu hỏi NSD 

Nhân viên thƣ viện có trang phục lịch sự 

Nhân viên thƣ viện hiểu đƣợc nhu cầu của NSD 

Sẵn sàng giúp đỡ NSD 

Sự tin cậy trong việc xử lý các vấn đề dịch vụ của NSD 

2 
Kiểm soát 

thông tin 

Tài nguyên điện tử có thể truy cập từ nhà hoặc văn phòng của 

NSD 

Trang web thƣ viện cho phép NSD xác định vị trí thông tin cá 

nhân 

Có các tài liệu bản in cần cho công việc của NSD 

Có các nguồn thông tin điện tử NSD cần 

Thiết bị hiện đại cho phép NSD dễ dàng truy cập thông tin cần 

thiết 

Công cụ truy cập dễ dàng sử dụng  

Làm thông tin dễ dàng truy cập để sử dụng độc lập 

Các bộ sƣu tập tạp chí điện tử và bản in cần cho công việc 

3 
Địa điểm 

thƣ viện  

Thƣ viện không gian mà truyền cảm hứng nghiên cứu và học tập 

Thƣ viện có không gian yên tĩnh cho các hoạt động cá nhân 

Thƣ viện là nơi có vị trí thoải mái, thuận tiện 

Thƣ viện là nơi để nghiên cứu, học tập 

Thƣ viện có không gian cho các nhóm học tập và nghiên cứu 

4 
Sự hài 

lòng  

Nhìn chung, tôi hài lòng với cách mà thƣ viện quan tâm tới tôi 

Nhìn chung, tôi hài lòng với sự hỗ trợ của dịch vụ thƣ viện trong 

việc học tập, nghiên cứu của tôi 

Bạn đánh giá thế nào về chất lƣợng tổng thể của dịch vụ thƣ viện? 
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 - Tiêu chí và thuộc tính đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện 

ở thƣ viện đại học Việt Nam 

KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG dịch vụ TTTV 

Các thuộc tính về Nhân viên thƣ viện  (Nhân viên=NV) 

NV1 Luôn tạo cho Anh/Chị sự tự tin 

NV2 Chú ý phục vụ Anh/Chị  

NV3 Sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị trong quá trình tìm tin và sử dụng các dịch vụ 

TTTV 

NV4 Sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Anh/Chị 

NV5 Hiểu đƣợc NCT của Anh/Chị 

NV6 Có kiến thức để trả lời các câu hỏi của Anh/Chị 

NV7 Có thái độ lịch sự trong giao tiếp  

NV8 Có trang phục lịch sự trong công việc 

Các thuộc tính về tài nguyên thông tin (Tài nguyên=TN) 

TN1 Có các tài liệu dạng bản in (Sách giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tra 

cứu,…) Anh/Chị cần 

TN2 Có các tài liệu điện tử, tài liệu đa phƣơng tiện (CD/VCD, audio, video,…) 

Anh/Chị cần  

TN3 
Tài liệu/thông tin của thƣ viện phù hợp NCT của Anh/Chị 

TN4 Tài liệu/thông tin của thƣ viện đƣợc cập nhật liên tục, bắt kịp những tiến 

bộ trong các lĩnh vực khoa học  

TN5 Tài liệu/thông tin của thƣ viện dễ dàng tiếp cận/truy cập mọi lúc, mọi nơi. 

TN6 Có sự kết nối với các nguồn tài nguyên bên ngoài thƣ viện (thông qua 

mƣợn liên thƣ viện, các liên kết:link, hyperlinhk,…) 
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KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG dịch vụ TTTV 

Các thuộc tính về kiểm soát dịch vụ (Kiểm soát=KS) 

KS1 Thƣ viện thƣờng tổ chức các lớp hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ TTTV/tìm 

kiếm thông tin/định hƣớng thông tin đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị 

KS2 Độ tin cậy trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới dịch vụ của thƣ 

viện (ví dụ: Giao/nhận tài liệu đúng hẹn, thời gian mở cửa đúng quy 

định,…) 

KS3 Bộ máy tra cứu tin (máy tính, hộp phiếu, thƣ mục,…) đƣợc bố trí thuận 

tiện và dễ dàng sử dụng  

KS4 Giao diện phần mềm, website thƣ viện thân thiện, có tính năng hỗ trợ 

Anh/Chị trong quá trình tìm kiếm thông tin trực tuyến 

KS5 Thƣ viện luôn gửi tới Anh/Chị danh mục thông báo tài liệu mới, bộ sƣu 

tập nổi bật   

KS6 Anh/Chị dễ dàng kiểm tra đƣợc thông tin về mƣợn/trả và giữ tài liệu 

trong hồ sơ cá nhân của mình 

KS7 Thông tin cá nhân của Anh/Chị luôn đƣợc thƣ viện bảo mật. 

KS8 Giờ mở cửa của thƣ viện thuận tiện và đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị  

Các thuộc tính về môi trƣờng thƣ viện (Môi trƣờng=MT) 

MT1 Thƣ viện có vị trí thuận tiện, sạch sẽ, thoáng mát  

MT2 Không gian thƣ viện thoải mái và thân thiện, tạo cảm hứng cho việc học 

tập, nghiên cứu, trao đổi. 

MT3 Không gian yên tĩnh cho các hoạt động cá nhân 

MT4 Không gian cộng đồng cho nhóm học tập và nghiên cứu  

MT5 Hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị của thƣ viện hiện đại  
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KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG dịch vụ TTTV 

Các thuộc tính về sự hài lòng (Hài lòng=HL) 

HL1 Tôi hài lòng về cách phục vụ của nhân viên thƣ viện đối với tôi  

HL2 Thƣ viện cung cấp đầy đủ những tài liệu/thông tin giá trị đối với tôi, giúp 

tôi tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin/tài liệu và theo kịp sự tiến bộ 

trong lĩnh vực tôi quan tâm  

HL3 Thƣ viện hƣớng dẫn cho tôi các kỹ năng thông tin cần thiết trong học tập 

hay công việc của tôi 

HL4 Dịch vụ TTTV thuận tiện, dễ sử dụng, giúp tôi đạt đƣợc hiệu quả cao hơn 

trong quá trình học tập và làm việc  

HL5 Môi trƣờng thƣ viện tạo điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu, trao đổi 

kiến thức 

HL6 Tôi hài lòng về chất lƣợng tổng thể của dịch vụ TTTV đang đƣợc cung 

cấp bởi thƣ viện  
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PHỤ LỤC 3 

BẢNG CÂU HỎI ĐÃ HIỆU CHỈNH 

 

KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG dịch vụ TTTV 

Các thuộc tính về Nhân viên thƣ viện  (Nhân viên=NV) 

NV1 Luôn tạo cho Anh/Chị sự tự tin 

NV2 Chú ý phục vụ Anh/Chị  

NV3 Sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị trong quá trình tìm tin và sử dụng các dịch vụ 

TTTV 

NV4 Sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Anh/Chị 

NV5 Hiểu đƣợc NCT của Anh/Chị 

NV6 Có kiến thức để trả lời các câu hỏi của Anh/Chị 

NV7 Có thái độ lịch sự trong giao tiếp  

NV8 Có trang phục lịch sự trong công việc 

Các thuộc tính về tài nguyên thông tin (Tài nguyên=TN) 

TN1 Có các tài liệu dạng bản in (Sách giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tra 

cứu,…) Anh/Chị cần 

TN2 Có các tài liệu điện tử, tài liệu đa phƣơng tiện (CD/VCD, audio, video,…) 

Anh/Chị cần  

TN3 Tài liệu/thông tin của thƣ viện phù hợp NCT của Anh/Chị 

TN4 Tài liệu/thông tin của thƣ viện đƣợc cập nhật liên tục, bắt kịp những tiến 

bộ trong các lĩnh vực khoa học  

TN5 Tài liệu/thông tin của thƣ viện dễ dàng tiếp cận/truy cập mọi lúc, mọi nơi. 

TN6 Có sự kết nối với các nguồn tài nguyên bên ngoài thƣ viện (thông qua 

mƣợn liên TV, các liên kết:link, hyperlinhk,…) 

Các thuộc tính về kiểm soát dịch vụ (Kiểm soát=KS) 

KS1 TV thƣờng tổ chức các lớp hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ TTTV/tìm kiếm 

thông tin/định hƣớng thông tin đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị 

KS2 Độ tin cậy trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới dịch vụ của thƣ 

viện (ví dụ: Giao/nhận tài liệu đúng hẹn, thời gian mở cửa đúng quy 

định,…) 

KS3 Bộ máy tra cứu tin (máy tính, hộp phiếu, thƣ mục,…) đƣợc bố trí thuận 

tiện và dễ dàng sử dụng  
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KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG dịch vụ TTTV 

KS4 Giao diện phần mềm, website thƣ viện thân thiện, có tính năng hỗ trợ 

Anh/Chị trong quá trình tìm kiếm thông tin trực tuyến 

KS5 TV luôn gửi tới Anh/Chị danh mục thông báo tài liệu mới, bộ sƣu tập nổi 

bật   

KS6 Anh/Chị dễ dàng kiểm tra đƣợc thông tin về mƣợn/trả và giữ tài liệu 

trong hồ sơ cá nhân của mình 

KS7 Thông tin cá nhân của Anh/Chị luôn đƣợc thƣ viện bảo mật. 

KS8 Giờ mở cửa của thƣ viện thuận tiện và đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị  

Các thuộc tính về môi trƣờng thƣ viện (Môi trƣờng=MT) 

MT1 TV có vị trí thuận tiện, sạch sẽ, thoáng mát  

MT2 Không gian thƣ viện thoải mái và thân thiện, tạo cảm hứng cho việc học 

tập, nghiên cứu, trao đổi. 

MT3 Không gian yên tĩnh cho các hoạt động cá nhân 

MT4 Không gian cộng đồng cho nhóm học tập và nghiên cứu  

MT5 Hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị của thƣ viện hiện đại  

Các thuộc tính về sự hài lòng (Hài lòng=HL) 

HL1 Tôi hài lòng về cách phục vụ của nhân viên thƣ viện đối với tôi  

HL2 TV cung cấp đầy đủ những tài liệu/thông tin giá trị đối với tôi, giúp tôi 

tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin/tài liệu và theo kịp sự tiến bộ trong 

lĩnh vực tôi quan tâm  

HL3 TV hƣớng dẫn cho tôi các kỹ năng thông tin cần thiết trong học tập hay 

công việc của tôi 

HL4 DV TTTV thuận tiện, dễ sử dụng, giúp tôi đạt đƣợc hiệu quả cao hơn 

trong quá trình học tập và làm việc  

HL5 Môi trƣờng thƣ viện tạo điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu, trao đổi 

kiến thức 

HL6 Tôi hài lòng về chất lƣợng tổng thể của dịch vụ TTTV đang đƣợc cung 

cấp bởi thƣ viện  
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PHỤ LỤC 4 

 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN 

(Dành cho ngƣời sử dụng dịch vụ thông tin – thƣ viện) 

 

Thƣ viện:………………………………………………………………………………………… 

  Dịch vụ thông tin - thƣ viện (TTTV) là quá trình/hoạt động tƣơng tác giữa thƣ 

viện và ngƣời sử dụng thƣ viện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và chia sẻ thông tin của 

ngƣời sử dụng thƣ viện. Với mục đích nâng cao chất lƣợng dịch vụ TTTV, nghiên cứu tiến 

hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá của Anh /Chị về chất lươṇg hoaṭ đ ộng của d ịch vụ 

TTTV. Kết quả thu đƣợc từ phiếu khảo sát sẽ là cơ sở để nghiên cứu xem xét tiến hành các 

hoạt động cải tiến dịch vụ TTTV ngày càng hoàn thiện hơn. 

  Sẽ mất khoảng 15 phút để Anh/Chị hoàn thành bản khảo sát này.  

  Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của Anh/Chị! 

Phần I: Thói quen sử dụng thƣ viện của Anh/Chị 

(Anh/Chị vui lòng đánh dấu X vào ô   tƣơng ứng) 

TQ1 Anh/Chị đã từng sử dụng dịch vụ TTTV 

nào sau đây của thƣ viện? 

 Dịch vụ đọc tại chỗ   

 Dịch vụ cho mƣợn về nhà 

 Dịch vụ mƣợn liên thƣ viện 

 Dịch vụ photocopy, in ấn 

 Dịch vụ tƣ vấn thông tin (tại thƣ viện, 

điện thoại, e-mail, chat online trên website 

thƣ viện,…)  

 Dịch vụ đa phƣơng tiện 

 Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu 

 Dịch vụ giới thiệu sách mới 

 Dịch vụ hội nghị, hội nghị, seminar,… 

 Khác: 

……………………………………………

……………………………………………

…… 
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TQ2 Anh/Chị biết đến các dịch vụ TTTV của 

thƣ viện trƣờng qua kênh nào? 

 Thông tin về dịch vụ đăng trên trang 

web hoặc facebook của thƣ viện 

  Tham gia lớp hƣớng dẫn sử dụng dịch 

vụ  

  Đến thƣ viện và tìm hiểu trực tiếp  

  Giới thiệu của Khoa và Thầy/Cô giáo 

  Giới thiệu của bạn bè 

  Tôi không biết các dịch vụ TTTV 

trƣớc khi tôi tham gia khảo sát này. 

  Khác: 

……………………………………………

…………………………………………… 

TQ3 Anh/Chị sử dụng dịch vụ TTTV với mục 

đích gì? 

 

 Nghiên cứu 

 Học tập 

 Thông tin 

 Giải trí 

 Khác: 

……………………………………………

…………………………………………… 

TS1 Tần suất sử dụng dịch vụ TTTV tại cơ sở 

thƣ viện của Anh/Chị (Đến trực tiếp thƣ 

viện để sử dụng các dịch vụ TTTV)? 

 Hàng ngày  

 Hàng tuần 

 Hàng tháng  

 Hàng quý 

 Không bao giờ 

TS2 Tần suất sử dụng dịch vụ TTTV qua 

website, facebook,…thƣ viện trƣờng của 

Anh/Chị?  

 Hàng ngày  

 Hàng tuần 

 Hàng tháng  

 Hàng quý 

 Không bao giờ 
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TS3 Anh/Chị có thƣờng xuyên sử dụng các 

công cụ khác (nhƣ: Yahoo, Google, 

Altavista, Cốc Cốc,…) để tìm kiếm tài 

liệu/thông tin? 

 Hàng ngày  

 Hàng tuần 

 Hàng tháng  

 Hàng quý 

 Không bao giờ 

Phần II: Đánh giá của Anh/Chị về dịch vụ TTTV của thư viện trường 

 Bằng nhận thức và kinh nghiệm của bản thân, Anh/chị vui lòng trả lời tất cả các câu 

hỏi bằng cách khoanh tròn vào con số đại diện cho mức độ đánh giá trên thang điểm 5 

(Trong đó: 1: Rất thấp; 2: Thấp; 3: Bình thường; 4: Tốt; 5: Rất tốt. Lựa chọn “N/A” 

(Not applicable) sẽ được hiểu là Anh/Chị “không đánh giá” trên mục đó.  

 

Khi nói đến… Đánh giá về chất lƣợng 

N/A 

(Not 

applic

able) 

NHÂN VIÊN THƢ VIỆN (LIBRARY STAFF) 

NV1 Luôn tạo cho Anh/Chị sự tự tin 1           2           3           4           5 N/A 

NV2 Chú ý phục vụ Anh/Chị     1           2           3           4           5 N/A 

NV3 Sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị trong quá 

trình tìm tin và sử dụng các dịch vụ 

TTTV 

   1           2           3           4           5 N/A 

NV4 Sẵn sàng trả lời các câu hỏi của 

Anh/Chị 
   1           2           3           4           5 N/A 

NV5 Hiểu đƣợc nhu cầu tin của Anh/Chị    1           2           3           4           5 N/A 

NV6 Có kiến thức để trả lời các câu hỏi của 

Anh/Chị 
   1           2           3           4           5 N/A 

NV7 Có thái độ lịch sự trong giao tiếp     1           2           3           4           5 N/A 

NV8 Có trang phục lịch sự trong công việc    1           2           3           4           5 N/A 
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TÀI NGUYÊN THÔNG TIN - THƢ VIỆN  

(LIBRARY INFORMATION RESOURCES) 

TN1 Có các tài liệu dạng bản in (Sách giáo 

trình, sách chuyên khảo, tài liệu tra 

cứu,…) Anh/Chị cần 

   1           2           3           4           5 N/A 

TN2 Có các tài liệu điện tử, tài liệu đa 

phƣơng tiện (CD/VCD, audio, 

video,…) Anh/Chị cần  

   1           2           3           4           5 N/A 

TN3 Tài liệu/thông tin của thƣ viện phù hợp 

nhu cầu tin của Anh/Chị 
   1           2           3           4           5 N/A 

TN4 Tài liệu/thông tin của thƣ viện đƣợc cập 

nhật liên tục, bắt kịp những tiến bộ 

trong các lĩnh vực khoa học  

   1           2           3           4           5 N/A 

TN5 Tài liệu/thông tin của thƣ viện dễ dàng 

tiếp cận/truy cập mọi lúc, mọi nơi. 
   1           2           3           4           5 N/A 

TN6 Có sự kết nối với các nguồn tài nguyên 

bên ngoài thƣ viện (thông qua mƣợn 

liên thƣ viện, các liên kết:link, 

hyperlinhk,…) 

   1           2           3           4           5 N/A 

KIỂM SOÁT DỊCH VỤ TTTV (LIBRARY SERVICE CONTROL) 

KS1 Thƣ viện thƣờng tổ chức các lớp hƣớng 

dẫn sử dụng dịch vụ TTTV/tìm kiếm 

thông tin/định hƣớng thông tin đáp ứng 

nhu cầu của Anh/Chị 

   1           2           3           4           5 N/A 

KS2 Độ tin cậy trong việc giải quyết các vấn 

đề liên quan tới dịch vụ của thƣ viện (ví 

dụ: Giao/nhận tài liệu đúng hẹn, thời 

gian mở cửa đúng quy định,…) 

   1           2           3           4           5 N/A 

KS3 Bộ máy tra cứu tin (máy tính, hộp    1           2           3           4           5 N/A 
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phiếu, thƣ mục,…) đƣợc bố trí thuận 

tiện và dễ dàng sử dụng  

KS4 Giao diện phần mềm, website thƣ viện 

thân thiện, có tính năng hỗ trợ Anh/Chị 

trong quá trình tìm kiếm thông tin trực 

tuyến 

   1           2           3           4           5 N/A 

KS5 Thƣ viện luôn gửi tới Anh/Chị danh 

mục thông báo tài liệu mới, bộ sƣu tập 

nổi bật   

   1           2           3           4           5 N/A 

KS6 Anh/Chị dễ dàng kiểm tra đƣợc thông 

tin về mƣợn/trả và giữ tài liệu trong hồ 

sơ cá nhân của mình 

   1           2           3           4           5 N/A 

KS7 Thông tin cá nhân của Anh/Chị luôn 

đƣợc thƣ viện bảo mật. 
   1           2           3           4           5 N/A 

KS8 Giờ mở cửa của thƣ viện thuận tiện và 

đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị  
   1           2           3           4           5 N/A 

MÔI TRƢỜNG THƢ VIỆN (ENVIROMENT OF LIBRARY ) 

MT1 Thƣ viện có vị trí thuận tiện, sạch sẽ, 

thoáng mát  
   1           2           3           4           5 N/A 

MT2 Không gian thƣ viện thoải mái và thân 

thiện, tạo cảm hứng cho việc học tập, 

nghiên cứu, trao đổi. 

   1           2           3           4           5 N/A 

MT3 Không gian yên tĩnh cho các hoạt động 

cá nhân 
   1           2           3           4           5 N/A 

MT4 Không gian cộng đồng cho nhóm học 

tập và nghiên cứu  
   1           2           3           4           5 N/A 

MT5 Hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị 

của thƣ viện hiện đại  
   1           2           3           4           5 N/A 
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Phần III: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình với những phát biểu sau: 

Ý kiến đánh giá  

H
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à

n
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ô
n

g
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ồ
n

g
 ý

 

K
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Đ
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HL1 Tôi hài lòng về cách phục vụ của nhân 

viên thƣ viện đối với tôi  
     

HL2 Thƣ viện cung cấp đầy đủ những tài 

liệu/thông tin giá trị đối với tôi, giúp tôi 

tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin/tài 

liệu và theo kịp sự tiến bộ trong lĩnh vực 

tôi quan tâm  

     

HL3 Thƣ viện hƣớng dẫn cho tôi các kỹ năng 

thông tin cần thiết trong học tập hay công 

việc của tôi 

     

HL4 Dịch vụ TTTV thuận tiện, dễ sử dụng, 

giúp tôi đạt đƣợc hiệu quả cao hơn trong 

quá trình học tập và làm việc  

     

HL5 Môi trƣờng thƣ viện tạo điều kiện cho tôi 

học tập, nghiên cứu, trao đổi kiến thức 
     

HL6 Tôi hài lòng về chất lƣợng tổng thể của 

dịch vụ TTTV đang đƣợc cung cấp bởi 

Thƣ viện  

     

Phần IV: Vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân về Anh/Chị  

TT1 Giới tính     Nam 

  Nữ 

TT2 Niên khoá   Năm 1  
  Năm 2 
  Năm 3 
  Năm 4  
  Năm 5  
  Khác  
  Ngành: 
……………………………….…….…

……….. 
TT3 Nghề nghiệp   Giảng viên           

  Sinh viên          
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Nếu có ý kiến đóng góp khác về dịch vụ TTTV, Anh/Chị vui lòng ghi vào ô trống sau: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA ANH/CHỊ! 
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PHỤ LỤC 5 

 

PHIẾU KHẢO SÁT PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

THÔNG TIN – THƢ VIỆN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

(Dành cho cán bộ quản lý thƣ viện) 

  Tôi hiện đang làm nghiên cứu sinh ngành Khoa học Thông tin – Thƣ viện tại 

Đại học Văn hoá Hà Nội. 

 Để  thu thập các cứ liệu nhằm đƣa ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng và 

hiệu quả của hoạt động đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện (TTTV) tại 

các trƣờng đại học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tin của bạn đọc, phục vụ tốt hoạt động 

đào tạo, NCKH trong bối cảnh đổi mới căn bản giáo dục đại học Việt Nam. Xin 

Anh/Chị bớt chút thời gian vui lòng góp ý kiến bằng cách cung cấp thông tin trả lời 

câu hỏi và đánh dấu (X) vào những đáp án phù hợp. Để điền đấu “X” vào ô vuông, 

các Anh/Chị click đúp vào ô vuông muốn chọn tại cửa sổ check box chọn 

“checked”, sau đó chọn “OK”. 

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Anh/Chị. 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ THƢ VIỆN  

1. Tên thư viện: 

2. Địa chỉ thư viện: 

3. Điện thoại liên hệ: 

4. Cổng thông tin điện tử/website: 

5. Thông tin về đơn vị chủ quản của thư viện: 

   Đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện tự chủ        

   Đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện tự chủ một phần    

    Trƣờng bán công                                                               

     Trƣờng dân lập                                                                  

6. Thực trạng phân cấp quản lý của thư viện    

   Đơn vị độc lập trực thuộc Ban giám hiệu                 

   Bộ phận trực thuộc phòng                                         

    Tên phòng hiện thƣ viện đang trực thuộc:       
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7. Số lượng cán bộ thư viện tính tới thời điểm hiện tại:  

8. Số lượng các tổ/bộ phận chuyên môn (Anh/Chị vui lòng kể tên):           

II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN             

1. Các dịch vụ TTTV đã và đang triển khai tại thư viện là gì? 

   Dịch vụ đọc tại chỗ 

   Dịch vụ cho mƣợn tài liệu về nhà 

   Dịch vụ mƣợn liên thƣ viện  

   Dịch vụ photocopy, in ấn, xuất bản tài liệu  

    Dịch vụ tra cứu thông tin  

   Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu  

   Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc  

   Dịch vụ giới thiệu sách mới  

   Dịch vụ hội nghị, hội thảo, sermina, triển lãm  

   Dịch vụ hoạt động nhóm   

   Dịch vụ đa phƣơng tiện  

   Dịch vụ đào tạo năng lực thông tin   

   Dịch vụ khác (Anh/Chị hãy ghi rõ tên dịch vụ) 

2. Thư viện có đội ngũ làm công tác dịch vụ TTTV riêng không? 

  Trình độ Số lƣợng 

Tiến sĩ  

Thạc sĩ  

Cử nhân   

Cao đẳng  

Trung cấp   

Trình độ khác  

3. Cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ (ghi rõ số liệu 

cụ thể cho từng mục) 

   Diện tích: 

   Số lƣợng máy tính và thiết bị công nghệ: 

   Phần mềm thƣ viện: 

   Tốc độ Internet: 
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 III. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH 

VỤ THÔNG TIN – THƢ VIỆN TẠI CƠ QUAN ANH/CHỊ. 

1. Thư viện có tiến hành hoạt động đánh giá chất lượng dịch vụ TTTV không? 

   Không (Anh/chị vui lòng cho biết lý do:) 

   Có  

2. Tần suất của hoạt động đánh giá chất lượng dịch vụ TTTV tại thư viện? 

   Đánh giá theo tuần  

   Đánh giá theo tháng  

   Đánh giá theo quý 

   Đánh giá theo năm 

   Vài năm đánh giá một lần  

   Khác: (ghi rõ) 

3. Thư viện dùng phương pháp nào để đánh giá chất lượng dịch vụ? 

   Phƣơng pháp thống kê các yếu tố đầu vào của thƣ viện (Ví dụ: Lƣợt lƣu 

thông tài liệu; số lƣợng bộ sƣu tập; lƣợt làm thẻ bạn đọc; số lƣợt sử dụng phòng 

dịch vụ;…) 

   Phƣơng pháp đánh giá theo sự hài lòng của ngƣời sử dụng dịch vụ (khảo 

sát ý kiến bạn đọc) 

   Phƣơng pháp đánh giá theo quá trình, hiệu quả của dịch vụ (Lợi ích kinh 

tế; Lợi ích chi phí;…) 

   Phƣơng pháp đánh giá theo mục tiêu (Thông qua các báo cáo sơ kết, 

tổng kết của thƣ viện) 

   Phƣơng pháp đánh giá theo tiêu chuẩn (Sử dụng các bộ công cụ quản lý 

chất lƣợng ISO, TQM,…) 

   Phƣơng pháp khác: (ghi rõ) 

4. Thư viện sử dụng thang đo nào để đánh giá chất lượng dịch vụ? 

   Bảng hỏi tự xây dựng 

   Bộ chỉ số ISO  

   Thang đo Serperf  

   Thang đo Servqual  

   Thang đo Libqual  

   Thang đo khác (ghi rõ) 
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5. Ưu điểm của phương pháp và thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ mà thư 

viện sử dụng là gì?…………………………..………………………………………. 

6. Nhược điểm của phương pháp và thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ mà 

thư viện sử dụng là gì?…………………………..…………………………………. 

7. Khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai đánh giá chất lượng dịch vụ 

TTTV là gì? 

Các yếu tố ảnh hƣởng Khó khăn Thuận lợi 

Về cơ chế, chính sách   

Về kinh phí   

Cơ sở vật chất    

Sự hợp tác của các bên tham gia    

Nội dung đánh giá   

Kỹ thuật đánh giá   

Thời gian đánh giá   

 Những khó khăn và thuận lợi khác: (ghi rõ): 

………………………………………………..……………………………………….

8. Theo kết quả đánh giá thì chất lượng dịch vụ TTTV của thư viện được đánh 

giá như thế nào trong 5 năm gần đây? 

   Tốt 

   Khá tốt 

   Trung bình 

   Khá yếu  

    Yếu  

9. Theo Anh/Chị có cần thiết phải xây dựng bộ phương pháp và mô hình đánh 

giá chất lượng chung cho các trường đại học ở Việt Nam không? 

   Có 

   Không  

   Lý do tại sao: 

.…………………………..…………………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn anh/chị! 

Địa chỉ liên hệ: Bùi Thị Thanh Diệu. Khoa Quản lý văn hoá và giáo dục  

Trường Đại học Khánh Hoà – 01 Nguyễn Chánh – Nha Trang – Khánh Hoà 

Điện thoại: 0983910947  -  E-mail: buithithanhdieu@ukh.edu.vn 

mailto:buithithanhdieu@ukh.edu.vn
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PHỤ LỤC 6 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH 

GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Ở THƢ VIỆN ĐẠI HỌC 

 

5.1. Danh sách thƣ viện đại học khảo sát: 

 

STT Tên thƣ viện Websitle 

1 Trung tâm thông tin - thƣ viện Viện Đại 

học Mở 
http://hou.edu.vn  

2 Thƣ viện Đại học y tế công cộng http://library.huph.edu.vn 

3 Thƣ viện truyền cảm hứng đại học Tôn 

Đức Thắng 
http://lib.tdtu.edu.vn 

4 Thƣ viện Đại học Nha Trang http://ntu.edu.vn  

5 Trung tâm Thông tin thƣ viện Trƣờng Đại 

học Hồng Đức 
http://thuvien.ukh.edu.vn 

6 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

Nguyễn Tất Thành 
http://elib.ntt.edu.vn  

7 Thƣ viện Đại học Khánh Hoà http://lib.ukh.edu.vn  

8 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Nguyễn 

Thúc Hào 
http://thuvien.vinhuni.edu.vn  

9 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng 

Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá 

http://dvtdt.edu.vn 

10 Thƣ viện Đại học dân lập Hải Phòng http://hpu.edu.vn  

11 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

Kiến trúc Hà Nội 
http://thuvienso.hau.edu.vn 

12 Thƣ viện Đại học Hà Nội http://lib.hanu.vn  

13 Thƣ viện Đại học Thái Bình Dƣơng http://lib.ukh.edu.vn  

14 Thƣ viện Lƣơng Đình Của Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
http://infolib.vnua.edu.vn 

15 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện trƣờng Đại 

học Hà Tĩnh  
http://lic.htu.edu.vn  

16 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

công nghiệp Hà Nội  
http://lib.haui.edu.vn  

17 Trung tâm lƣu trữ và thƣ viện, học viện 

Cảnh sát nhân dân  
http://lib.hvcsnd.bca.vn  

18 Trung tâm học liệu trƣờng Đại học Sỹ quan 

thông tin 
http://thuvienso.tcu.edu.vn 

19 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện học viện 

bƣu chính viễn thông  
http://portal.ptit.edu.vn/tttv  

20 Thƣ viện trƣờng Đại học Tây Nguyên http://tn.ttn.edu.vn  

21 Trung tâm Thƣ viện Trƣờng đại học Công http://utt.edu.vn  

http://hou.edu.vn/
http://ntu.edu.vn/
http://elib.ntt.edu.vn/
http://lib.ukh.edu.vn/
http://thuvien.vinhuni.edu.vn/
http://hpu.edu.vn/
http://lib.hanu.vn/
http://lib.ukh.edu.vn/
http://lic.htu.edu.vn/
http://lib.haui.edu.vn/
http://lib.tdtu.edu.vn/
http://portal.ptit.edu.vn/tttv
http://taynguyen.ttn.edu.vn/
http://utt.edu.vn/
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nghệ Giao thông vận tải Hà Nội  

22 Thƣ viện Đại học Thăng Long http://thuvien.thanglong.edu.vn 

23 Thƣ viện Đại học An ninh nhân dân phân 

hệ Hồ Chí Minh  
 

24 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

Tài nguyên Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí 

Minh  

http://cli.hcmunre.edu.vn  

25 Trung tâm học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn http://:lib.sgu.edu.vn  

26 Thƣ viện Đại học công nghệ Sài Gòn http://stu.edu.vn 

27 Trung tâm thông tin - thƣ viện trƣờng Đại 

học Luật thành phố Hồ Chí Minh 
http://library.hcmulaw.edu.vn  

28 Thƣ viện Đại học Y Hà Nội  http://thuvien.hmu.edu.vn  

29 Thƣ viện đại học Nội Vụ Hà Nội http://thuviennoivu.org.vn  

30 Thƣ viện đại học Ngoại thƣơng http://thuvien.ftu.edu.vn  

 

5.2. Diện tích và số lƣợng máy tính 

STT Tên thƣ viện Diện tích 

(m2) 

Số lƣợng máy 

vi tính  

1 Trung tâm thông tin - thƣ viện Viện Đại 

học Mở 
10000 50 

2 Thƣ viện Đại học y tế công cộng 20000 29 

3 Thƣ viện truyền cảm hứng đại học Tôn 

Đức Thắng 
100000 300 

4 Thƣ viện Đại học Nha Trang 12000 150 

5 Trung tâm Thông tin thƣ viện Trƣờng Đại 

học Hồng Đức 
1200 100 

6 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

Nguyễn Tất Thành 
5000 3000 

7 Thƣ viện Đại học Khánh Hoà 300 50 

8 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Nguyễn 

Thúc Hào 
1800 100 

9 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Trƣờng 

Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hoá 

150 50 

10 Thƣ viện Đại học dân lập Hải Phòng 
 

 

11 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

Kiến trúc Hà Nội 
2000 50 

12 Thƣ viện Đại học Hà Nội 
 

 

13 Thƣ viện Đại học Thái Bình Dƣơng 1000 50 

14 Thƣ viện Lƣơng Đình Của Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
2000 120 

15 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện trƣờng Đại 

học Hà Tĩnh   
 

http://cli.hcmunre.edu.vn/
http://library.hcmulaw.edu.vn/
http://thuvien.hmu.edu.vn/
http://thuviennoivu.org.vn/
http://thuvien.ftu.edu.vn/
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16 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

công nghiệp Hà Nội  
6500 300 

17 Trung tâm lƣu trữ và thƣ viện, học viện 

Cảnh sát nhân dân  
25000 150 

18 Trung tâm học liệu trƣờng Đại học Sỹ quan 

thông tin  
40 

19 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện học viện 

bƣu chính viễn thông  
200 12 

20 Thƣ viện trƣờng Đại học Tây Nguyên 3200 27 

21 Trung tâm Thƣ viện Trƣờng đại học Công 

nghệ Giao thông vận tải Hà Nội  
5200 170 

22 Thƣ viện Đại học Thăng Long 3200 130 

23 Thƣ viện Đại học An ninh nhân dân phân 

hệ Hồ Chí Minh  
1500 20 

24 Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Đại học 

Tài nguyên Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí 

Minh  

100 50 

25 Trung tâm học liệu trƣờng Đại học Sài Gòn 1900 200 

26 Thƣ viện Đại học công nghệ Sài Gòn 1266 24 

27 Trung tâm thông tin - thƣ viện trƣờng Đại 

học Luật thành phố Hồ Chí Minh 
4454 70 

28 Thƣ viện Đại học CHẤT LƢỢNG dịch vụ 

Hà Nội  
30000 40 

29 Thƣ viện đại học Nội Vụ Hà Nội 500 360 

30 Thƣ viện đại học Ngoại thƣơng 1500 70 
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PHỤ LỤC 7 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NGƢỜI THAM GIA KHẢO SÁT 

 

STT 
TRƢỜNG 

ĐẠI HỌC 
Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 

1 

ĐẠI HỌC 

HÀ NỘI 

(HANU) 

Kéo dài thời gian mở cửa của thƣ viện 

Quan tâm đến dịch vụ tài nguyên  

Nâng cấp khu vệ sinh. Bổ sung quạt 

Thêm máy tính, thiết bị đa phƣơng tiện 

Thêm quạt, đóng cửa muộn hơn 

Thêm điều hòa 

Nâng cấp máy tính 

Nâng cấp khu vệ sinh. Bổ sung quạt 

thêm các khu dịch vụ 

Thêm máy tính, thiết bị đa phƣơng tiện 

Thêm cơ sở vật chất ở tầng 3 

Thêm quạt, bổ sung sách ngoại ngữ 

Một số sinh viên còn mất trật tự khi học 

Thêm nƣớc uống cho sinh viên 

Thêm điều hoà phòng tầng 4 

Không gian thƣ viện còn ồn 

Wifi yếu. Thiếu giá để đồ cá nhân 

Nhân viên mất trật tự 

Thêm sách dịch thuật, mạng wifi yếu 

Thêm sách song ngữ  

Thêm tài liệu 

Bổ sung thêm sách mới 

Thêm sách chuyên ngành kinh tế 

Thêm quạt, bổ sung sách ngoại ngữ 

Thêm sách chuyên ngành và đóng cửa muộn hơn 

Mở cửa thêm buổi tối 

Kéo dài thời gian mở cửa của thƣ viện 

Thêm giờ buổi tối, thêm dịch vụ photo 

Đóng cửa muộn hơn 

Mở thêm giờ, sách cần phong phú hơn,thêm quạt 

Thêm sách chuyên ngành ngôn ngữ hiếm, thêm thời 

gian mở cửa, không gian hẹp, cơ sở vật chất còn hạn 

chế, thêm nƣớc uống 

Nên có quy định riêng cho từng phòng 

2 

TRƢỜNG 

ĐẠI HỌC 

THĂNG 

LONG 

(TLU) 

Cập nhật nhiều sách hơn 
Cần cập nhât bản mới hơn, tăng thêm giờ mở cửa 
Bổ sung thêm sách chuyên ngành 

Đề nghị gia hạn thời gian mƣợn sách và tăng số lƣợng 

sách 1 lần mƣợn 

Bổ sung thêm sách mới. Tăng thời gian mƣợn sách lên 
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10 ngày 

Gia hạn thêm thời gian mƣợn sách 

Đề nghị gia hạn thời gian mƣợn sách và tăng số lƣợng 

sách 1 lần mƣợn 

Cần có dịch vụ cho mƣợn sách về nhà. 

Tăng tốc độ wifi 

Thiếu trang thiết bị phục vụ hội thảo, nghiên cứu. Thủ 

tục mƣợn CSVC hội thảo còn hạn chế 

Nâng cấp hệ thống máy tra cứu tin 

Mở cửa cả ngày chủ nhật 
Không nên đóng cửa vào buổi trƣa, mở cửa đến 22h, 

mở của chủ nhật 
Thời gian mở của nhiều hơn  

Có thêm nƣớc bên trong thƣ viện 

Mở rông nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyên nghiệp hơn, 

dịch vụ photo in ấn 
Nâng cấp cơ sở vật chất 
Mở thêm dịch vụ photocopy cho sinh viên tại thƣ viện 

3 

HỌC VIỆN 

Y DƢỢC 

HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Sáng thứ 2 hàng tuần đóng cửa muộn hơn. Bổ sung 

thêm sách mới. 

Thêm tài liệu, bảng tra cứu tài liệu khó hiểu. Chất lƣợng 

phục vụ không chuyên nghiệp. Nên có phòng học nhóm 

riêng 

Mở thêm dịch vụ photocopy cho sinh viên tại thƣ viện 

Cần có dịch vụ cho mƣợn sách về nhà. Phô tô sách với 

giá hợp lý 

Cập nhật thêm sách mới. Mở dịch vụ photo sách 

Có thêm dịch vụ đọc sách online 

Hệ thống tra cứu tên sách mƣợn tại chỗ chƣa hiệu quả. 

Nhiều tên sách chƣa cập nhật trong hệ thống. Tìm sách 

khó 

Thêm tài liệu. Đƣợc mƣợn sách về nhà. Tiền cọc sách 

quá cao 

Sách cho mƣợn về nhà chƣa phong phú, 

Cập nhật thêm giáo trình và sách tham khảo 

Mở của thƣ viện thông đến 20h và mở cửa cả ngày chủ 

nhật 

Đề nghị thƣ viện mở cửa liên tục vào buổi chiều. Sáng 

mùa hè mở cửa sớm hơn 

Tăng thời gian mở cửa. Cập nhật tài liệu mới.  

Mở cửa thêm giờ. Thêm tài liệu. Nên có khu vực học 

tập nhóm riêng 

Mở cửa thêm buổi tối 

Nên bỏ giờ nghỉ 4.30-5.30 mà cho sinh viên học liên tục 

Mở cửa đúng giờ 
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Tài liệu ít, Thời gian mở cửa chƣa thuận tiện. Sử dụng 

thẻ điện tử để mƣợn trả sách 

Cho mƣợn sách về nhà. Mở cửa vào buổi chiều từ 1.30-

20h30 

Mở cửa liên tục từ chiều đến tối. Thêm tài liệu mới. 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng 

Mở cửa thông từ 4.40-5.30 

Mở rộng không gian thƣ viện.  

Nâng cấp cơ sở vật chất 

Thêm ánh sáng, không nên đóng cửa nhiều ngày khi có 

sự kiện khác 

Nên có chỗ học nhóm cho sinh viên 

Nên mở cửa thông suôt. Sắp xếp nhanh chóng sách để 

phục vụ sinh viên 

Thêm triển lãm giới thiệu sách chuyên ngành và hƣớng 

dẫn sử dụng thƣ viện điện tử 

Giới thiệu sách hay cho sinh viên, bổ sung thêm nhiều 

sách 

Cần nhiều sách cổ, xƣa 

Ít quạt, ít môi trƣờng họp nhóm 

Muốn thêm thời gian phục vụ 

Cần không gian yên tĩnh hơn, thiếu quạt, điều hòa, chỗ 

ngồi cân sắp xếp khoa học hơn 

Cung cấp thêm hệ thống ánh sáng 

Nên thêm thời gian phục vụ, tiền mƣợn sách về nhà 

không cần thiết, không gian đọc sách ồn 

Thêm trang thiết bị 

4 

ĐẠI HỌC 

NHA 

TRANG 

(NTU) 

Cho phép tải tài liệu điện tử 

Cần đổi mới thêm tài liệu 

Thêm tài liệu chuyên ngành 

Thời gian mƣợn trả tài liệu cần mở rộng. Bổ sung sách 

chuyên ngành 

Tài liệu chƣa phong phú. 

Tăng sách chuyên ngành. Mở rộng thời gian mƣợn trả 

Thiếu sách và tài liệu. Trang thiết bị kém. Nhân viên 

không nhiệt tình. Nhà vệ sinh không sạch  

Tăng cƣờng wifi 

Cần mở thêm cửa sổ phòng luận văn, luận án 

Cần có bình nƣớc uống 

Wifi kém, thêm tài liệu 

Thêm quạt cho khu tự học. Wifi ổn định hơn 

Thời gian mở cửa linh hoạt hơn 

Mở cửa đóng cửa đúng giờ. Nhân viên cần vui vẻ hơn 

Cán bộ cần vui vẻ hơn 

Trang thiết bị kém, Nhà vệ sinh không có điện 
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Cần thiết bị phát điện dự phòng những ngày mất điện 

Website nhàm chán, kém trực quan, khó tìm kiếm thông 

tin trên đó  

Sửa bóng đèn tầng 2. Tăng cƣờng wifi 

Hỗ trợ thêm máy tính để truy cập internet 

5 

TRUNG 

TÂM HỌC 

LIỆU HUẾ 

(IRC-HUE) 

Nhân viên và các lớp dịch vụ ồn 

Ồn ào, không có quạt, tài liệu cũ 

Cần thêm quạt và máy tính 

Môi trƣờng học tập tầng 3 chƣa tốt. Lớp học ồn. Tƣ liệu 

tầng 2 cũ 

Thiếu quạt ở tầng 1, tầng 2. Mở cửa sớm hơn. 

Thêm quạt ở các tầng. Vệ sinh chƣa tốt. 

Nhiều máy tính không sử dụng đƣợc. Không có quạt 

Máy tính hỏng nhiều. Cần bố trí máy phô tô để sinh 

viên in tài liệu 

Không gian học tập ồn 

Thêm đầu sách. Thêm quạt. Nâng cấp máy tính. Mở cửa 

sớm và đóng cửa muộn hơn. 

Thêm nhiều đầu sách 

Thêm quạt và ổ điện cho tầng 1, 2. Nhân viên hay mất 

trât tự. Ánh sáng thƣờng thiếu vào chiều 

Tầng 1 cần thêm quạt và nƣớc uống. Máy tính hỏng 

nhiều. Vệ sinh chƣa sạch 

Mở cửa sớm và đóng cửa muộn hơn. 

Nên bổ sung sách thƣờng xuyên. Cập nhật sách luật mới 

Sửa lại máy vi tính 

Quá nóng trong mùa hè 

Mở cửa thêm chủ nhật 

Bổ sung thêm tài liệu mới, quạt, điều hoà 

Thêm quạt. Sắp xếp sách hợp lý hơn 

Cập nhật thêm sách mới. Thêm tủ sách kỹ năng sống 

Thêm nƣớc lọc 

Bổ sung sách chất lƣợng dịch vụ học. Sửa máy tính 

Thêm quạt, bổ sung thêm sách văn học nƣớc ngoài 

Đóng cửa sớm quá. Thƣ viện ồn, nhiều rác. Thêm máy 

in 

Thêm điều hoà. Đóng cửa sớm 

Ồn ào, không có quạt, tài liệu cũ 

Môi trƣờng học tập tầng 3 chƣa tốt. Lớp học ồn. Tƣ liệu 

tầng 2 cũ 

Máy tính hỏng nhiều. Cần bố trí máy phô tô để sinh 

viên in tài liệu 

Thêm quạt, bổ sung thêm sách văn học nƣớc ngoài 

Bổ sung máy tính và quạt ở tầng 1, tầng 2. Thiếu sách 
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chuyên ngành Y 

Bổ sung sách chất lƣợng dịch vụ học. Sửa máy tính 

6 

ĐẠI HỌC 

CÔNG 

NGHỆ 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

(HUTECH) 
 

Thêm sách 

Thêm sách chuyên ngành 

Cần bổ sung thêm sách tham khảo tiếng Nhật 

Phải có giáo trình mới chuyên ngành 

Ít tài liệu chuyên ngành, cần bổ sung 

Thêm sách chuyên ngành và sách kĩ năng mềm 

Thay đổi, cập nhật thêm sách chuyên  ngành. Có phần 

mềm hỗ trợ trực tuyến để tra cứu và mƣợn sách 

Thêm sách giải trí 

Thêm sách chuyên ngành và thời gian mở cửa 

Mở thêm giờ 

Mở cửa thứ 7 

Khó tìm kiếm sách trên giá 

Trang bị wifi mạnh hơn 

Nâng cấp wifi 

Cần lắp thêm wifi cho sinh viên. Bổ sung tài liệu 

chuyên ngành du lịch 

Cần bổ sung thêm ổ cắm điện 

Thêm ổ điện, nƣớc uống 

Mở cửa sáng sớm hơn, thêm sách 

Không gian cần yên tĩnh hơn 

7 

THƢ VIỆN 

TRUNG 

TÂM ĐẠI 

HỌC QUỐC 

GIA 

TP.HCM 

(VNULIB) 
 

Thỉnh thoảng bị ngăt kết nối Internet  Hài lòng về cách 

phục vụ của thƣ viện 

Cần có phòng sử dụng dịch vụ đa phƣơng tiện riêng 

Website của thƣ viện thƣờng xuyên bị lỗi 

Máy tính truy cập chậm 

Mở cửa vào buổi tối các ngày trong tuần và chủ nhât. 

Cải thiện wifi 

Wifi yếu 

Internet chậm, tủ đồ cũ, nƣớc uống chƣa vệ sinh 

Vẫn khó khăn khi tìm kiếm thông tin trên máy, cần giới 

thiệu thêm tài liệu chuyên ngành mới để không mất thời 

gian tìm kiếm 

Quản lý sách tốt hơn 

Mở cửa chủ nhật 

Mở cửa thứ 7, chủ nhật 

Mở thêm giờ. Lịch mở cửa đăng trên website 

Mở cửa sớm hơn. Thêm sách chuyên ngành 

Mở cửa vào dịp hè 

Mở cửa vào buổi tối và chủ nhật. Thêm ổ cắm 

Thƣ viện đóng cửa sớm 

Cần các bài báo tóm tắt, tổng quan 

Ít sách bài tập 
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Thêm sách chuyên ngành 

Cập nhật sách mới 

Cập nhật sách chuyên ngành luật 

Trang bị thêm máy lạnh, máy tra cứu sách và cập nhật 

nhiều sách báo hơn 

Thêm thời gian mƣợn sách. Tăng cƣờng chức năng tìm 

kiếm ở website 

Thiếu ánh sáng 

Thƣ viện nên giữ lại hình thức kí tên khi mang máy tính 

vào và ra nhƣ trƣớc 

Dịch vụ mƣợn liên thƣ viện không hiệu quả, cần bổ 

sung thêm các đầu sách về khoa học tự nhiên 

Nhân viên cởi mở hơn 

8 

TRƢỜNG 

ĐẠI HỌC 

NGUYỄN 

TẤT 

THÀNH 

(NTTU) 

Wifi chậm. Đóng cửa sớm 

Mở cửa thứ 7 

Mở cửa sớm hơn 

Cài hệ điều hành phù hợp  

Tài nguyên chƣa phong phú. Không gian ồn 

Không gian thƣ viện hẹp 
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PHỤ LỤC 8 

THÔNG TIN CHUNG VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 

 

8.1. Kết quả chung về tỉ lệ mẫu qua xử lý SPSS 

  

Giới tính 
Năm học  

 

Tuổi 

Số quan 

sát 

Hợp lệ 1436 1106 1436 

Khuyết 0 330 0 

Trung bình  2,1908 1,9638 

Trung vị  3,00 2,00 

Phƣơng sai chuẩn  0,99717 1,06843 

Nhỏ nhất  1,00 1,00 

Lớn nhất  5,00 5,00 

 

Giới tính  

 Tần số Phần trăm Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm tích 

luỹ 

Hợp lệ 

Nam 604 42,1 42,1 42,1 

Nữ 832 57,9 57,9 100,0 

Tổng 1436 100,0 100,0 
 

 

Năm 
 

 Tần số Phần trăm Phần trăm 

hợp lệ 
Phần trăm tích 

luỹ 

Hợp lệ 

Năm 1 331 23,1 29,9 29,9 

Năm 2 332 23,1 30,0 59,9 

Năm 3 378 26,3 34,2 94,1 

Năm 4 31 2,2 2,8 96,9 

Năm 5 34 2,4 3,1 100,0 

Tổng  1106 77,0 100,0  

Khuyết Hệ thống 330 23,0   

Tổng  1436 100,0   
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Tuổi 

 
Tần số Phần 

trăm 

Phần 

trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích 

luỹ 

Giá 

trị 

Tuổi 18 - 24 tuổi 530 36,9 36,9 36,9 

Tuổi 25 - 31 tuổi 666 46,4 46,4 83,3 

Tuổi 32 - 38 tuổi 80 5,6 5,6 88,9 

Tuổi 39 - 45 tuổi 82 5,7 5,7 94,6 

Trên 45 tuổi 78 5,4 5,4 100,0 

Tổng  1436 100,0 100,0 
 

8.2. Tỉ lệ mẫu khảo sát đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện tại các 

thƣ viện đại học Việt Nam 

Tên trƣờng Tần số Phần trăm Phần trăm hợp lệ  Phần trăm tích luỹ  

HANU 186 13,0 13,0 13,0 

TLU 137 9,5 9,5 22,5 

VATM 204 14,2 14,2 36,7 

NTU 215 15,0 15,0 51,7 

IRC_HUE 189 13,2 13,2 64,8 

HUTECH 183 12,7 12,7 77,6 

VNULIB 207 14,4 14,4 92,0 

NTTU 115 8,0 8,0 100,0 

Tổng  1436 100,0 100,0  
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PHỤ LỤC 9 

 

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO THÔNG QUA HỆ SỐ 

CRONBACH’ ALPHA 

 

6.1. Thang đo NV – Nhân viên thƣ viện 

 

Thống kê độ tin cậy 

Giá trị 

Cronbac

h's 

Alpha 

Số biến 

quan sát 

0,900 8 

Thống kê biến – tổng  

 

Trung bình 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

Phƣơng sai 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

Tƣơng quan 

biến – tổng 

hiệu chỉnh 

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

NV1_2 26,07 25,229 0,694 0,887 

NV2_2 26,19 24,744 0,692 0,887 

NV3_2 25,91 24,151 0,732 0,883 

NV4_2 25,83 24,412 0,730 0,883 

NV5_2 26,11 24,925 0,672 0,888 

NV6_2 25,91 25,094 0,691 0,887 

NV7_2 25,65 24,711 0,688 0,887 

NV8_2 25,51 26,193 0,583 0,896 
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6.2. Thang đo TN – Tài nguyên thƣ viện 

 

Thống kê độ tin cậy 

Giá trị Cronbach's 

Alpha 
Số biến quan 

sát 

0,885 6 

Thống kê biến – tổng  

 

Trung bình 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ  

Phƣơng sai 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

Tƣơng quan 

biến – tổng 

hiệu chỉnh  

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha nếu biến 

này bị loại bỏ 

TN1_2 17,67 15,512 0,666 0,871 

TN2_2 17,83 15,157 0,685 0,868 

TN3_2 17,79 15,538 0,708 0,864 

TN4_2 17,95 14,910 0,736 0,859 

TN5_2 17,90 14,970 0,722 0,862 

TN6_2 17,95 15,091 0,676 0,869 
 

6.3. Thang đo KS – Kiểm soát thƣ viện 

Thống kê độ tin cậy 

Giá trị 

Cronbac

h's Alpha Số biến quan sát 

0,865 8 

Thống kê biến – tổng  

 

Trung bình 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ  

Phƣơng sai 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

Tƣơng quan 

biến – tổng 

hiệu chỉnh  

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha nếu biến 

này bị loại bỏ 

KS1_2 25,81 25,870 0,605 0,850 

KS2_2 25,41 26,743 0,622 0,848 

KS3_2 25,50 26,060 0,660 0,844 

KS4_2 25,64 25,862 0,670 0,842 

KS5_2 25,94 26,055 0,589 0,852 

KS6_2 25,51 25,929 0,660 0,844 

KS7_2 25,32 27,089 0,631 0,848 

KS8_2 25,48 27,098 0,503 0,862 
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6.4. Thang đo MT – Môi trƣờng thƣ viện 

Thống kê độ tin cậy 

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha 
Số biến quan 

sát 

0,853 5 

Thống kê biến – tổng  

 

Trung bình 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ  

Phƣơng sai 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

Tƣơng quan 

biến – tổng 

hiệu chỉnh  

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha nếu biến 

này bị loại bỏ 

MT1_2 15,51 10,298 0,631 0,831 

MT2_2 15,57 10,060 0,718 0,810 

MT3_2 15,77 9,756 0,684 0,817 

MT4_2 15,81 9,672 0,689 0,816 

MT5_2 15,95 10,184 0,606 0,838 

6.5. Thang đo HL – Sự hài lòng 

Thống kê độ tin cậy 

Giá trị Cronbach's 

Alpha Số biến quan sát 

0,955 6 

 

Thống kê biến – tổng  

 

Trung bình 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ  

Phƣơng sai 

thang đo nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

Tƣơng quan 

biến – tổng 

hiệu chỉnh  

Giá trị 

Cronbach's 

Alpha nếu 

biến này bị 

loại bỏ 

HL1 19,30 12,748 0,848 0,948 

HL2 19,14 12,591 0,838 0,949 

HL3 18,89 12,458 0,821 0,950 

HL4 18,62 12,040 0,864 0,946 

HL5 18,50 11,831 0,905 0,941 

HL6 18,39 11,758 0,884 0,944 
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PHỤ LỤC 10 

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ  

 

 

Hệ số KMO and và kiểm định Bartlett's  

Hệ số KMO 0,953 

Kiểm định Bartlett Hệ số Chi bình 

phƣơng xấp xỉ 
13170,394 

df 351 

Sig. 0,000 

Giá trị communalities 

 Khởi tạo Trích rút 

NV1 1,000 0,622 
NV2 1,000 0,617 
NV3 1,000 0,640 
NV4 1,000 0,679 
NV5 1,000 0,576 
NV6 1,000 0,629 
NV7 1,000 0,630 
NV8 1,000 0,579 
TN1 1,000 0,638 
TN2 1,000 0,643 
TN3 1,000 0,628 
TN4 1,000 0,662 
TN5 1,000 0,641 
TN6 1,000 0,604 
KS1 1,000 0,571 
KS2 1,000 0,545 
KS3 1,000 0,567 
KS4 1,000 0,600 
KS5 1,000 0,545 
KS6 1,000 0,627 
KS7 1,000 0,603 
KS8 1,000 0,385 
MT1 1,000 0,616 
MT2 1,000 0,689 
MT3 1,000 0,634 
MT4 1,000 0,656 
MT5 1,000 0,526 
Phƣơng pháp trích rút: Phân tích nhân tố chính 
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Tổng phƣơng sai trích  

Nhân tố Eigenvalues khởi tạo  Tổng trích rút của 

hệ số tải bình 

phƣơng  Tổng  

Phần trăm của 

phƣơng sai 

Phần trăm tích 

luỹ 

1 11,817 43,767 43,767 11,817 

2 1,723 6,380 50,147 1,723 

3 1,608 5,955 56,102 1,608 

4 1,204 4,458 60,560 1,204 

5 0,883 3,272 63,832  

6 0,741 2,743 66,575  

7 0,703 2,602 69,177  

8 0,665 2,464 71,640  

9 0,625 2,316 73,957  

10 0,566 2,096 76,053  

11 0,538 1,994 78,046  

12 0,530 1,963 80,010  

13 0,501 1,857 81,866  

14 0,467 1,731 83,598  

15 0,449 1,665 85,262  

16 0,438 1,623 86,885  

17 0,401 1,486 88,372  

18 0,396 1,467 89,838  

19 0,383 1,419 91,258  

20 0,376 1,392 92,650  

21 0,352 1,303 93,953  

22 0,308 1,141 95,093  

23 0,302 1,120 96,213  

24 0,284 1,051 97,264  

25 0,268 0,992 98,256  

26 0,244 0,902 99,158  

27 0,227 0,842 100,000  
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Phƣơng pháp trích rút: Phân tích nhân tố chính 

Tổng phƣơng sai trích 

Nhân tố Tổng trích rút của hệ 

số tải bình phƣơng  Tổng xoay của hệ số tải bình phƣơng  

Phần 

trăm của 

phƣơng 

sai 
Phần trăm 

tích luỹ Tổng  

Phần trăm 

của phƣơng 

sai 
Phần trăm tích 

luỹ 

1 43,767 43,767 4,495 16,648 16,648 

2 6,380 50,147 4,218 15,624 32,272 

3 5,955 56,102 3,849 14,257 46,529 

4 4,458 60,560 3,788 14,031 60,560 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      
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Phƣơng pháp trích rút: Phân tích nhân tố chính  

 

Ma trận nhân tố 

 
Nhân tố 

1 2 3 4 

TN5 0,728   -0,313   

TN4 0,717       

NV1 0,707 -0,348     

KS3 0,695       

TN3 0,693     -0,328 

NV4 0,692 -0,424     

KS4 0,689       

TN6 0,682   -0,346   

KS6 0,681     0,367 

NV3 0,680 -0,399     

MT4 0,679 0,391     

KS7 0,665     0,394 

NV7 0,656   0,366   

NV6 0,656 -0,426     

NV5 0,653 -0,369     

KS1 0,653       

KS5 0,648   -0,330   

KS2 0,645     0,346 

TN2 0,643     -0,397 

MT5 0,641       

NV2 0,639 -0,419     

TN1 0,638     -0,439 

MT2 0,635 0,326 0,409   

MT3 0,630 0,366 0,322   

NV8 0,623   0,417   

KS8 0,593       

MT1 0,576 0,320 0,425   
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Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

a. 4 nhân tố đƣợc trích rút 

 

Ma trận xoay nhân tố 

 
Nhân tố 

1 2 3 4 

NV4 0,740       

NV2 0,717       

NV3 0,714       

NV6 0,693 0,352     

NV1 0,657 0,323     

NV5 0,650     0,303 

NV7 0,649   0,422   

KS6   ,697     

KS1   0,645     

KS4   0,641   0,334 

KS2   0,619 0,311   

KS7   0,615 0,377   

KS3   0,585 0,337   

KS5   0,558   0,437 

KS8   0,391 0,379   

MT2     0,758   

MT1     0,739   

MT3     0,719   

MT4     0,670 0,354 

MT5     0,556 0,372 

NV8 0,519   0,534   

TN2       0,727 

TN1     0,322 0,691 

TN3       0,667 
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TN4   0,375   0,661 

TN5   0,436   0,594 

TN6   0,470   0,577 

 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

Phƣơng pháp xoay nhân tố: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Xoay vòng hội tụ trong 7 lần lặp. 

Ma trận biến đổi nhân tố 

Nhân tố 1 2 3 4 

1 0,526 0,526 0,465 0,481 

2 -0,787 0,080 0,569 0,223 

3 0,301 -0,428 0,678 -0,516 

4 -0,116 0,731 0,000 -0,673 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

Phƣơng pháp xoay nhân tố: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Ma trận hệ số hồi quy nhân tố 

 
Nhân tố 

1 2 3 4 

NV1 0,198 0,001 -0,073 -,022 

NV2 0,255 -0,109 -0,066 0,016 

NV3 0,240 -0,042 -0,051 -0,047 

NV4 0,251 -0,022 -0,052 -0,078 

NV5 0,211 -0,059 -0,092 0,039 

NV6 0,229 0,051 -0,081 -0,113 

NV7 0,214 -0,150 0,104 -0,055 

NV8 0,147 -0,153 0,178 -0,056 

TN1 -0,024 -0,204 0,037 0,325 

TN2 -0,023 -0,141 -0,051 0,341 

TN3 -0,008 -0,115 -0,025 0,281 

TN4 -0,070 0,000 -0,051 0,252 

TN5 -0,028 0,048 -0,094 0,197 

TN6 -0,085 0,089 -0,078 0,191 
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KS1 -0,033 0,254 -0,106 -0,025 

KS2 -0,049 0,255 0,031 -0,142 

KS3 -0,079 0,201 0,033 -0,043 

KS4 -0,051 0,237 -0,085 0,000 

KS5 -0,080 0,178 -0,086 0,090 

KS6 -0,031 0,297 -0,047 -0,125 

KS7 -0,018 0,254 0,068 -0,207 

KS8 -0,026 0,095 0,085 -0,053 

MT1 -0,039 -0,085 0,308 -0,060 

MT2 -0,055 0,002 0,306 -0,125 

MT3 -0,079 -0,040 0,281 -0,031 

MT4 -0,106 -0,040 0,238 0,050 

MT5 -0,071 -0,055 0,179 0,077 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

Phƣơng pháp xoay nhân tố: Varimax with Kaiser Normalization 

 

Ma trận hiệp phƣơng sai điểm nhân tố 

Nhân tố 1 2 3 4 

1 1,000 0,000 0,000 0,000 

2 0,000 1,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 1,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 1,000 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

Phƣơng pháp xoay nhân tố: Varimax with Kaiser Normalization 
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7.2. Thang đo các thành phần chất lƣợng dịch vụ sau khi loại biến 

Hệ số KMO và kiểm định Bartlett 

Hệ số KMO 0,954 

Kiểm định Bartlett 

Hệ số Chi bình 

phƣơng xấp xỉ 
12284,286 

df 300 

Sig. 0,000 

 

Giá trị communalities 

 Khởi tạo Trích rút 

NV1 1,000 0,629 

NV2 1,000 0,646 

NV3 1,000 0,659 

NV4 1,000 0,683 

NV5 1,000 0,581 

NV6 1,000 0,632 

NV7 1,000 0,580 

TN1 1,000 0,626 

TN2 1,000 0,642 

TN3 1,000 0,621 

TN4 1,000 0,657 

TN5 1,000 0,638 

TN6 1,000 0,605 

KS1 1,000 0,573 

KS2 1,000 0,561 

KS3 1,000 0,565 

KS4 1,000 0,603 

KS5 1,000 0,521 

KS6 1,000 0,644 

KS7 1,000 0,608 

MT1 1,000 0,629 

MT2 1,000 0,713 

MT3 1,000 0,660 

MT4 1,000 ,660 

MT5 1,000 ,539 
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Phƣơng pháp trích rút: 

phân tích nhân tố chính . 

Tổng phƣơng sai trích  

Nhân tố Eigenvalues khởi tạo  Tổng trích rút của hệ số 

tải bình phƣơng  

Tổng  Phần trăm 

phƣơng sai 

Phần trăm tích 

luỹ 

Tổng  Phần trăm 

phƣơng sai 

1 
11,07

6 
44,304 44,304 11,076 44,304 

2 1,724 6,897 51,201 1,724 6,897 

3 1,495 5,981 57,182 1,495 5,981 

4 1,182 4,728 61,911 1,182 4,728 

5 0,799 3,195 65,106   

6 0,696 2,784 67,890   

7 0,654 2,617 70,506   

8 0,647 2,589 73,095   

9 0,563 2,252 75,347   

10 0,543 2,172 77,519   

11 0,504 2,017 79,536   

12 0,488 1,951 81,486   

13 0,468 1,872 83,359   

14 0,452 1,808 85,167   

15 0,438 1,754 86,921   

16 0,411 1,642 88,563   

17 0,392 1,566 90,130   

18 0,379 1,517 91,647   

19 0,354 1,417 93,063   

20 0,350 1,401 94,464   

21 0,318 1,270 95,734   

22 0,286 1,146 96,880   

23 0,278 1,110 97,990   

24 0,260 1,038 99,029   

25 0,243 0,971 100,000   
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Tổng phƣơng sai trích 

Nhân tố Tổng trích rút 

của hệ số tải 

bình phƣơng 

Tổng xoay hệ số tải bình phƣơng 

Phần trăm tích 

luỹ 

Tổng Phần trăm 

phƣơng sai 

Phần trăm tích 

luỹ 

1 44,304 4,293 17,173 17,173 

2 51,201 3,914 15,656 32,829 

3 57,182 3,844 15,374 48,203 

4 61,911 3,427 13,707 61,911 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính .  

 

Ma trận nhân tố 

 Nhân tố 

1 2 3 4 

TN5 0,730    

TN4 0,724    

NV1 0,706    

KS4 0,698    

KS3 0,695    

TN3 0,694    

NV4 0,692    

TN6 0,689    

KS6 0,685    

NV3 0,683    

MT4 0,672    

KS1 0,661    

KS7 0,660    

NV5 0,657    

NV6 0,654    

KS5 0,651    

TN2 0,650    

KS2 0,649    

NV7 0,643    

NV2 0,640    

TN1 0,638    

MT5 0,637    

MT2 0,620    

MT3 0,618    

MT1 0,570    
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Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố 

chính . 

a. 4 nhân tố đƣợc trích rút. 

 

Ma trận nhân tố đã xoay 

 Nhân tố 

1 2 3 4 

NV4 0,744    

NV2 0,742    

NV3 0,734    

NV6 0,700    

NV1 0,674    

NV5 0,659    

NV7 0,627    

KS6  0,711   

KS7  0,637   

KS4  0,636   

KS1  0,633   

KS2  0,633   

KS3  0,584   

KS5  0,510   

TN2   0,729  

TN1   0,693  

TN3   0,670  

TN4   0,665  

TN5   0,605  

TN6   0,589  

MT2    0,778 

MT1    0,744 

MT3    0,743 

MT4    0,675 

MT5    0,573 
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Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

Phƣơng pháp xoay nhân tố: Varimax with Kaiser Normalization.
a 

a. Xoay vòng hội tụ trong 6 lần lặp. 

Ma trận biến đổi nhân tố 

Compone

nt 

1 2 3 4 

1 0,529 0,522 0,506 0,438 

2 -0,742 0,023 0,199 0,639 

3 0,376 -0,346 -0,583 0,631 

4 0,165 -0,779 0,604 0,032 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

Phƣơng pháp xoay nhân tố: Varimax with Kaiser Normalization.
a
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7.3. Thang đo sự hài lòng 

 

Hệ số KMO and kiểm định Bartlett 

Hệ số KMO. 0,903 

Kiểm định Bartlett Hệ số Chi bình phƣơng xấp xỉ 9293,625 

df 15 

Sig. 0,000 

Giá trị communalities 

 Khởi tạo Trích rút 

HL1 1,000 0,802 

HL2 1,000 0,790 

HL3 1,000 0,765 

HL4 1,000 0,821 

HL5 1,000 0,875 

HL6 1,000 0,850 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính  

 

Tổng phƣơng sai trích 

Nhân tố 

Eigenvalues khởi tạo 

Tổng trích rút của hệ 

số tải bình phƣơng  

Tổng 

Phần trăm 

phƣơng sai 

Phần trăm tích 

luỹ Tổng 

1 4,903 81,720 81,720 4,903 

2 0,334 5,570 87,289  

3 0,331 5,519 92,809  

4 0,167 2,789 95,597  

5 0,159 2,644 98,242  

6 0,106 1,758 100,000  

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính 

  

Tổng phƣơng sai trích 

Nhân tố Tổng trích rút của hệ số tải bình phƣơng  

Phần trăm phƣơng Phần trăm tích luỹ 
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sai 

1 81,720 81,720 

2   

3   

4   

5   

6   

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính 

 

Ma trận nhân tố 

 
Nhân tố 

1 

HL5 0,935 

HL6 0,922 

HL4 0,906 

HL1 0,896 

HL2 0,889 

HL3 0,875 

Phƣơng pháp trích rút: phân tích nhân tố chính 

a. 1 nhân tố đƣợc trích  

- Các nhóm nhân tố đánh giá chất lƣợng dịch vụ thông tin – thƣ viện 

KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TTTV 

Nhóm nhân tố thứ nhất: NV – Nhân viên thƣ viện  

NV1 Luôn tạo cho Anh/Chị sự tự tin 

NV2 Chú ý phục vụ Anh/Chị  

NV3 Sẵn sàng giúp đỡ Anh/Chị trong quá trình tìm tin và sử dụng các dịch vụ 

TTTV 

NV4 Sẵn sàng trả lời các câu hỏi của Anh/Chị 

NV5 Hiểu đƣợc NCT của Anh/Chị 

NV6 Có kiến thức để trả lời các câu hỏi của Anh/Chị 

NV7 Có thái độ lịch sự trong giao tiếp  
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KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TTTV 

Nhóm nhân tố thứ 2: TN – Tài nguyên thông tin 

TN1 Có các tài liệu dạng bản in (Sách giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tra 

cứu,…) Anh/Chị cần 

TN2 Có các tài liệu điện tử, tài liệu đa phƣơng tiện (CD/VCD, audio, video,…) 

Anh/Chị cần  

TN3 Tài liệu/thông tin của thƣ viện phù hợp NCT của Anh/Chị 

TN4 Tài liệu/thông tin của thƣ viện đƣợc cập nhật liên tục, bắt kịp những tiến 

bộ trong các lĩnh vực khoa học  

TN5 Tài liệu/thông tin của thƣ viện dễ dàng tiếp cận/truy cập mọi lúc, mọi nơi. 

TN6 Có sự kết nối với các nguồn tài nguyên bên ngoài thƣ viện (thông qua 

mƣợn liên thƣ viện, các liên kết: link, hyperlinhk,…) 

Nhóm nhân tố thứ 3: KS – Kiểm soát thông tin  

KS1 Thƣ viện thƣờng tổ chức các lớp hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ thƣ viện/tìm 

kiếm thông tin/định hƣớng thông tin đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị 

KS2 Độ tin cậy trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới dịch vụ của thƣ 

viện (ví dụ: Giao/nhận tài liệu đúng hẹn, thời gian mở cửa đúng quy 

định,…) 

KS3 Bộ máy tra cứu tin (máy tính, hộp phiếu, thƣ mục,…) đƣợc bố trí thuận 

tiện và dễ dàng sử dụng  

KS4 Giao diện phần mềm, website thƣ viện thân thiện, có tính năng hỗ trợ 

Anh/Chị trong quá trình tìm kiếm thông tin trực tuyến 

KS5 Thƣ viện luôn gửi tới Anh/Chị danh mục thông báo tài liệu mới, bộ sƣu 

tập nổi bật   

KS6 Anh/Chị dễ dàng kiểm tra đƣợc thông tin về mƣợn/trả và giữ tài liệu 

trong hồ sơ cá nhân của mình 

KS7 Thông tin cá nhân của Anh/Chị luôn đƣợc thƣ viện bảo mật. 

Nhóm nhân tố thứ 4: MT – Môi trƣờng thƣ viện  

MT1 Thƣ viện có vị trí thuận tiện, sạch sẽ, thoáng mát  

MT2 Không gian thƣ viện thoải mái và thân thiện, tạo cảm hứng cho việc học 

tập, nghiên cứu, trao đổi. 
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KÍ 

HIỆU 
CÁC THUỘC TÍNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TTTV 

MT3 Không gian yên tĩnh cho các hoạt động cá nhân 

MT4 Không gian cộng đồng cho nhóm học tập và nghiên cứu  

MT5 Hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị của thƣ viện hiện đại  

 

Ma trận tƣơng quan 

 HL NV TN KS MT 

HL 

Hệ số tƣơng quan Pearson  1 .721
** .814

** .785
** .786

** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 1436 1427 1423 1408 1412 

NV 

Hệ số tƣơng quan Pearson  .721
** 1 .580

** .624
** .526

** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 1427 1427 1419 1406 1408 

TN 

Hệ số tƣơng quan Pearson  .814
** .580

** 1 .693
** .578

** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 1423 1419 1423 1404 1406 

KS 

Hệ số tƣơng quan Pearson  .785
** .624

** .693
** 1 .587

** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 1408 1406 1404 1408 1399 

MT 

Hệ số tƣơng quan Pearson  .786
** .526

** .578
** .587

** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 1412 1408 1406 1399 1412 

**. Tƣơng quan ở mức ý nghĩa 0.01 với kiểm định 2 phía (2-tailed) 

Chỉ tiêu đánh giá sự phù hợp của mô hình 

Tóm tắt mô hình
b 

Mô hình Thống kê thay đổi Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1 4
a 1388 0,000 1,464 

a. Dự đoán: (Hằng số), MT, NV, TN, KS 

b. Biến phụ thuộc: HL 
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PHỤ LỤC 11: PHÂN TÍCH HỒI QUY 

 

Tóm tắt mô hình 

Mô hình Giá trị 

R 
Giá trị R 

bình 

phƣơng 

Giá trị R 

bình phƣơng 

hiệu chỉnh  

Sai số chuẩn của 

ƣớc lƣợng 
Giá trị Durbin-

Watson 

1 0,960
a 0,923 0,922 0,17917 1,464 

 

a. Dự đoán: (hằng số), MT, NV, TN, KS 

b. Biến độc lập: HL 

 

ANOVA
a 

Mô hình Tổng bình 

phƣơng 
df Trung 

bình bình 

phƣơng  

F Sig. 

1 

Hồi quy 530,646 4 132,662 4132,519 0,000
b 

Phần dƣ 44,557 1388 0,032   

Tổng 575,204 1392    

 

a. Biến độc lập: HL 

b. Dự đoán: (hằng số) MT, NV, TN, KS 

 

Hệ số hồi quy
a 

Mô hình Hệ số hồi quy chƣa 

chuẩn hoá 
Hệ số hồi quy 

chuẩn hoá 
t Sig. 

B Sai số 

chuẩn 
Beta 

1 

(Hằng số) 0,178 0,029  6,090 0,000 

NV 0,214 0,009 0,238 23,598 0,000 

TN 0,315 0,009 0,376 33,967 0,000 

KS 0,158 0,010 0,185 16,095 0,000 

MT 0,291 0,008 0,348 35,323 0,000 
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Hệ số hồi quy
a 

Mô hình  Thống kê đa cộng tuyến 

Độ chấp nhận Hệ số phóng đại 

phƣơng sai 

1 

(Hằng số)   

NV 0,549 1,823 

TN 0,455 2,196 

KS 0,424 2,360 

MT 0,575 1,739 

a. Biến độc lập: HL 

Chẩn đoán đa cộng tuyến 

Mô 

hình 

Kích thƣớc Giá trị 

Eigenvalue 

Chỉ số 

điều kiện 

Tỷ lệ phƣơng sai 

(Hằng số) NV TN KS 

1 

1 4,930 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,024 14,223 0,69 0,00 0,20 0,09 

3 0,018 16,763 0,01 0,46 0,01 0,02 

4 0,016 17,760 0,29 0,40 0,37 0,01 

5 0,013 19,783 0,01 0,14 0,42 0,88 

 

Chẩn đoán đa cộng tuyến 

Mô hình Kích thƣớc Tỷ lệ phƣơng sai 

MT 

1 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,69 

4 0,30 

5 0,00 

a. Biến phụ thuộc: HL 
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Chẩn đoán Casewise 

Số trƣờng hợp Phần dƣ 

chuẩn 
HL Giá trị dự đoán Phần dƣ 

1 3,274 4,17 3,5800 0,58662 

3 -4,919 3,50 4,3814 -,88138 

4 -10,033 2,83 4,6309 -1,79761 

6 -10,100 2,83 4,6429 -1,80961 

7 -7,956 2,67 4,0922 -1,42556 

13 7,593 3,67 2,3062 1,36051 

17 -8,640 2,83 4,3814 -1,54805 

18 -10,033 2,83 4,6309 -1,79761 

19 -7,026 2,33 3,5922 -1,25887 

20 -7,309 3,33 4,6429 -1,30961 

26 -9,269 2,33 3,9941 -1,66072 

27 3,873 3,00 2,3062 ,69384 

28 -4,588 3,33 4,1553 -,82196 

30 -5,385 3,17 4,1316 -,96491 

31 -4,312 3,83 4,6060 -,77265 

36 -5,514 3,33 4,3213 -,98800 

39 -4,878 2,50 3,3740 -,87395 

42 -4,591 3,00 3,8226 -,82257 

 

a. Biến phụ thuộc: HL 

Thống kê phần dƣ 

 Nhỏ nhất Lớn nhất Trung 

bình 

Độ lệch chuẩn Số 

lƣợn

g 

Giá trị dự đoán 1,3035 5,0709 3,8049 0,61742 1393 

Phần dƣ -1,80961 1,36051 0,00000 0,17891 1393 

Giá trị dự đoán 

chuẩn 
-4,051 2,050 0,000 1,000 1393 

Phần dƣ chuẩn  -10,100 7,593 0,000 0,999 1393 

 

a. Biến phụ thuộc: HL 
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PHỤ LỤC 12 

THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

 VÀ  SỰ HÀI LÒNG 

 

12.1. Nhân viên thƣ viện 

Thống kê 

 NV1 NV2 NV3 NV4 NV5 NV6 NV7 

Số 

biế

n 

Hợp lệ 1321 1310 1372 1372 1289 1257 1398 

Khuyết 115 126 64 64 147 179 38 

Trung bình 3,53 3,42 3,68 3,78 3,46 3,70 3,98 

Trung vị 3 3 4 4 3 4 4 

Phƣơng sai 

chuẩn 
0,851 0,941 0,958 0,944 0,943 0,895 0,926 

Nhỏ nhất 0 1 1 1 1 1 1 

Lớn nhất 5 5 5 5 5 5 5 

Tổng  4664 4476 5047 5193 4464 4651 5563 

Bảng tần số 

NV1 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

0 1 0,1 0,1 0,1 

Rất thấp 22 1,5 1,7 1,7 

Thấp 75 5,2 5,7 7,4 

Bình thƣờng 567 39,5 42,9 50,3 

Tốt 489 34,1 37,0 87,4 

Rất tốt 167 11,6 12,6 100,0 

Tổng 1321 92,0 100,0  

Khuyết Hệ thống 115 8,0   

Tổng  1436 100,0   
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NV2 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 43 3,0 3,3 3,3 

Thấp 118 8,2 9,0 12,3 

Bình thƣờng 572 39,8 43,7 56,0 

Tốt 404 28,1 30,8 86,8 

Rất tốt 173 12,0 13,2 100,0 

Tổng 1310 91,2 100,0  

Khuyết Hệ thống 126 8,8   

Tổng 1436 100,0   

NV3 
 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 33 2,3 2,4 2,4 

Thấp 91 6,3 6,6 9,0 

Bình thƣờng 449 31,3 32,7 41,8 

Tốt 510 35,5 37,2 78,9 

Rất tốt 289 20,1 21,1 100,0 

Tổng 1372 95,5 100,0  

Khuyết Hệ thống 64 4,5   

Tổng  1436 100,0   

NV4 
 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 24 1,7 1,7 1,7 

Thấp 83 5,8 6,0 7,8 

Bình thƣờng 397 27,6 28,9 36,7 

Tốt 528 36,8 38,5 75,2 

Rất tốt 340 23,7 24,8 100,0 

Tổng 1372 95,5 100,0  

Khuyết Hệ thống 64 4,5   

Tổng 1436 100,0   
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NV5 
 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 38 2,6 2,9 2,9 

Thấp 121 8,4 9,4 12,3 

Bình thƣờng 514 35,8 39,9 52,2 

Tốt 438 30,5 34,0 86,2 

Rất tốt 178 12,4 13,8 100,0 

Tổng 1289 89,8 100,0  

Khuyết Hệ thống 147 10,2   

Tổng 1436 100,0   

 

NV6 
 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ  

Rất thấp 21 1,5 1,7 1,7 

Thấp 60 4,2 4,8 6,4 

Bình thƣờng 442 30,8 35,2 41,6 

Tốt 486 33,8 38,7 80,3 

Rất tốt 248 17,3 19,7 100,0 

Tổng 1257 87,5 100,0  

Khuyết Hệ thống 179 12,5   

Tổng 1436 100,0   

NV7 
 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 22 1,5 1,6 1,6 

Thấp 56 3,9 4,0 5,6 

Bình thƣờng 314 21,9 22,5 28,0 

Tốt 543 37,8 38,8 66,9 

Rất tốt 463 32,2 33,1 100,0 

Tổng 1398 97,4 100,0  

Khuyết Hệ thống 38 2,6   

Tổng 1436 100,0   
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12.2. Tài nguyên thông tin 

 

Thống kê 

 

 TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 

Số 

lƣợn

g 

Hợp lệ 1389 1306 1380 1314 1337 1219 

Khuyết 47 130 56 122 99 217 

Trung bình 3,74 3,57 3,62 3,43 3,51 3,47 

Mode 4 3 4 3 3 3 

Phƣơng sai 

chuẩn 
0,946 0,987 0,894 0,976 0,983 1,025 

Nhỏ nhất 1 1 1 1 1 1 

Lớn nhất 5 5 5 5 5 5 

Tổng 5191 4667 4998 4512 4697 4227 

 

Bảng tần số 

TN1 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 25 1,7 1,8 1,8 

Thấp 97 6,8 7,0 8,8 

Bình thƣờng 411 28,6 29,6 38,4 

Tốt 541 37,7 38,9 77,3 

Rất tốt 315 21,9 22,7 100,0 

Tổng 1389 96,7 100,0  

Khuyết Hệ thống 47 3,3   

Tổng  1436 100,0   
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TN2 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 34 2,4 2,6 2,6 

Thấp 121 8,4 9,3 11,9 

Bình thƣờng 466 32,5 35,7 47,5 

Tốt 432 30,1 33,1 80,6 

Rất tốt 253 17,6 19,4 100,0 

Tổng 1306 90,9 100,0  

Khuyết Hệ thống 130 9,1   

Tổng   100,0   

TN3 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 19 1,3 1,4 1,4 

Thấp 97 6,8 7,0 8,4 

Bình thƣờng 506 35,2 36,7 45,1 

Tốt 523 36,4 37,9 83,0 

Rất tốt 235 16,4 17,0 100,0 

Tổng 1380 96,1 100,0  

Khuyết Hệ thống 56 3,9   

Tổng   100,0   

 

TN4 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 45 3,1 3,4 3,4 

Thấp 142 9,9 10,8 14,2 

Bình thƣờng 512 35,7 39,0 53,2 

Tốt 428 29,8 32,6 85,8 

Rất tốt 187 13,0 14,2 100,0 

Tổng 1314 91,5 100,0  

Khuyết Hệ thống 122 8,5   

Tổng   100,0   
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TN5 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 36 2,5 2,7 2,7 

Thấp 148 10,3 11,1 13,8 

Bình thƣờng 470 32,7 35,2 48,9 

Tốt 460 32,0 34,4 83,3 

Rất tốt 223 15,5 16,7 100,0 

Tổng 1337 93,1 100,0  

Khuyết Hệ thống 99 6,9   

Tổng   100,0   

 

TN6 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 52 3,6 4,3 4,3 

Thấp 126 8,8 10,3 14,6 

Bình thƣờng 447 31,1 36,7 51,3 

Tốt 388 27,0 31,8 83,1 

Rất tốt 206 14,3 16,9 100,0 

Tổng 1219 84,9 100,0  

Khuyết Hệ thống 217 15,1   

Tổng   100,0   
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12.3. Kiểm soát dịch vụ 

Thống kê 

 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 

Số 

quan 

sát 

Hợp lệ 1272 1332 1346 1312 1244 1278 1298 

Khuyết 164 104 90 124 192 158 138 

Trung bình 3,41 3,85 3,74 3,58 3,28 3,71 3,96 

Trung vị 3 4 4 3 3 4 4 

Phƣơng sai 

chuẩn 
1,089 0,929 0,995 1,004 1,094 1,023 ,884 

Nhỏ nhất 1 1 1 1 1 1 1 

Lớn nhất 5 5 5 5 5 5 5 

Tổng 4342 5126 5030 4703 4080 4743 5141 

 

Bảng tần số 

 

KS1 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 75 5,2 5,9 5,9 

Thấp 149 10,4 11,7 17,6 

Bình thƣờng 448 31,2 35,2 52,8 

Tốt 375 26,1 29,5 82,3 

Rất tốt 225 15,7 17,7 100,0 

Tổng 1272 88,6 100,0  

Khuyết Hệ thống 164 11,4   

Tổng   100,0   
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KS2 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 16 1,1 1,2 1,2 

Thấp 79 5,5 5,9 7,1 

Bình thƣờng 358 24,9 26,9 34,0 

Tốt 517 36,0 38,8 72,8 

Rất tốt 362 25,2 27,2 100,0 

Total 1332 92,8 100,0  

Khuyết Hệ thống 104 7,2   

Tổng 1436 100,0   

KS3 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 28 1,9 2,1 2,1 

Thấp 112 7,8 8,3 10,4 

Bình thƣờng 385 26,8 28,6 39,0 

Tốt 482 33,6 35,8 74,8 

Rất tốt 339 23,6 25,2 100,0 

Total 1346 93,7 100,0  

Khuyết Hệ thống 90 6,3   

Tổng  100,0   

KS4 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 38 2,6 2,9 2,9 

Thấp 125 8,7 9,5 12,4 

Bình thƣờng 444 30,9 33,8 46,3 

Tốt 442 30,8 33,7 80,0 

Rất tốt 263 18,3 20,0 100,0 

Total 1312 91,4 100,0  

Khuyết Hệ thống 124 8,6   

Tổng  100,0   
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KS5 

 

 Tần số Phần 

trăm 
Phần trăm hợp 

lệ 
Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 78 5,4 6,3 6,3 

Thấp 189 13,2 15,2 21,5 

Bình thƣờng 480 33,4 38,6 60,0 

Tốt 301 21,0 24,2 84,2 

Rất tốt 196 13,6 15,8 100,0 

Total 1244 86,6 100,0  

Khuyết Hệ thống 192 13,4   

Tổng  100,0   

 

KS6 

 Tần số Phần 

trăm 
Phần trăm hợp 

lệ 
Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 39 2,7 3,1 3,1 

Thấp 94 6,5 7,4 10,4 

Bình thƣờng 390 27,2 30,5 40,9 

Tốt 429 29,9 33,6 74,5 

Rất tốt 326 22,7 25,5 100,0 

Total 1278 89,0 100,0  

Khuyết Hệ thống 158 11,0   

Tổng  100,0   

 

KS7 

 Tần số Phần 

trăm 
Phần trăm hợp 

lệ 
Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 14 1,0 1,1 1,1 

Thấp 45 3,1 3,5 4,5 

Bình thƣờng 314 21,9 24,2 28,7 

Tốt 530 36,9 40,8 69,6 

Rất tốt 395 27,5 30,4 100,0 

Total 1298 90,4 100,0  

Khuyết Hệ thống 138 9,6   

Tổng  100,0   
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12.4. Môi trƣờng thƣ viện 

 

Thống kê 

 

 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 

Số 

quan 

sát 

Hợp lệ 1395 1403 1391 1360 1385 

Khuyết 41 33 45 76 51 

Trung bình 4,13 4,08 3,88 3,84 3,71 

Trung vị 5 5 4 4 3 

Độ lệch chuẩn ,948 ,908 1,007 1,015 ,998 

Nhỏ nhất 1 1 1 1 1 

Lớn nhất 5 5 5 5 5 

Tổng  5761 5719 5393 5221 5132 

 

Bảng tần số 

MT1 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 20 1,4 1,4 1,4 

Thấp 69 4,8 4,9 6,4 

Bình thƣờng 220 15,3 15,8 22,2 

Tốt 487 33,9 34,9 57,1 

Rất tốt 599 41,7 42,9 100,0 

Tổng 1395 97,1 100,0  

Khuyết Hệ thống 41 2,9   

Tổng   100,0   
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MT2 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 13 0,9 0,9 0,9 

Thấp 54 3,8 3,8 4,8 

Bình thƣờng 289 20,1 20,6 25,4 

Tốt 504 35,1 35,9 61,3 

Rất tốt 543 37,8 38,7 100,0 

Tổng 1403 97,7 100,0  

Khuyết Hệ thống 33 2,3   

Tổng   100,0   

MT3 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 21 1,5 1,5 1,5 

Thấp 118 8,2 8,5 10,0 

Bình thƣờng 321 22,4 23,1 33,1 

Tốt 482 33,6 34,7 67,7 

Rất tốt 449 31,3 32,3 100,0 

Tổng 1391 96,9 100,0  

Khuyết Hệ thống 45 3,1   

Tổng   100,0   

 

MT4 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 27 1,9 2,0 2,0 

Thấp 113 7,9 8,3 10,3 

Bình thƣờng 326 22,7 24,0 34,3 

Tốt 480 33,4 35,3 69,6 

Rất tốt 414 28,8 30,4 100,0 

Tổng 1360 94,7 100,0  

Khuyết Hệ thống 76 5,3   

Tổng   100,0   
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MT5 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp lệ 

Rất thấp 24 1,7 1,7 1,7 

Thấp 120 8,4 8,7 10,4 

Bình thƣờng 449 31,3 32,4 42,8 

Tốt 439 30,6 31,7 74,5 

Rất tốt 353 24,6 25,5 100,0 

Tổng 1385 96,4 100,0  

Khuyết Hệ thống 51 3,6   

Tổng  1436 100,0   
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12.5. Sự hài lòng 

 

Thống kê 
 

 HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 HL6 

Số 

lƣợn

g 

Hợp lệ 1436 1436 1436 1436 1436 1436 

Khuyết 0 0 0 0 0 0 

Trung bình 3,26 3,42 3,68 3,95 4,07 4,18 
Trung vị 3 4 4 4 4 4 
Phƣơng sai 

chuẩn 
0,698 0,730 0,763 0,798 0,802 0,828 

Nhỏ nhất 1 1 1 1 1 1 
Lớn nhất 5 5 5 5 5 5 

 

Bảng tần số 

 

HL1 
 

 Tần số Phần 

trăm 
Phần trăm hợp 

lệ 
Phần trăm tích 

luỹ 

Hợp 

lệ 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
15 1,0 1,0 1,0 

Không đồng ý 154 10,7 10,7 11,8 

Không có ý kiến 714 49,7 49,7 61,5 

Đồng ý 542 37,7 37,7 99,2 

Hoàn toàn đồng ý 11 0,8 0,8 100,0 

Tổng 1436 100,0 100,0  

 

HL2 
 

 Tần số Phần 

trăm 
Phần trăm hợp 

lệ 
Phần trăm tích luỹ 

Hợp 

lệ 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
12 0,8 0,8 0,8 

Không đồng ý 114 7,9 7,9 8,8 

Không có ý kiến 620 43,2 43,2 51,9 

Đồng ý 633 44,1 44,1 96,0 

Hoàn toàn đồng ý 57 4,0 4,0 100,0 

Tổng 1436 100,0 100,0  
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HL3 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp 

lệ 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
11 0,8 0,8 0,8 

Không đồng ý 69 4,8 4,8 5,6 

Không có ý kiến 451 31,4 31,4 37,0 

Đồng ý 746 51,9 51,9 88,9 

Hoàn toàn đồng ý 159 11,1 11,1 100,0 

Tổng 1436 100,0 100,0  

 

HL4 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp 

lệ 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
9 0,6 0,6 0,6 

Không đồng ý 47 3,3 3,3 3,9 

Không có ý kiến 301 21,0 21,0 24,9 

Đồng ý 731 50,9 50,9 75,8 

Hoàn toàn đồng ý 348 24,2 24,2 100,0 

Tổng 1436 100,0 100,0  

 

HL5 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp 

lệ 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
9 0,6 0,6 0,6 

Không đồng ý 30 2,1 2,1 2,7 

Không có ý kiến 270 18,8 18,8 21,5 

Đồng ý 668 46,5 46,5 68,0 

Hoàn toàn đồng ý 459 32,0 32,0 100,0 

Tổng 1436 100,0 100,0  
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HL6 

 

 Tần số Phần 

trăm 

Phần trăm hợp 

lệ 

Phần trăm tích luỹ 

Hợp 

lệ 

Hoàn toàn không 

đồng ý 
9 0,6 0,6 0,6 

Không đồng ý 36 2,5 2,5 3,1 

Không có ý kiến 224 15,6 15,6 18,7 

Đồng ý 584 40,7 40,7 59,4 

Hoàn toàn đồng ý 583 40,6 40,6 100,0 

Tổng cộng 1436 100,0 100,0  

 

 


