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چکیده
هدف :هدف اساسی پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مرتبط با رضايتمندی کاربران(اعضاء) در کتابخانه-
های عمومی استان لرستان بر اساس مدل کيفيت خدمات سروپرف می باشد.
روش :روش تحقيق اين پژوهش ،پيمايشی  -مقطعی است .جامعهی آماری اين پژوهش کليهی اعضای
کتابخانههای عمومی استان لرستان است که از بين آن ها  383نفر با استفاده از فرمول نمونهگيری
کوکران ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش دستيابی به نمونهها ،نمونهگيری تصادفی نظامند بود و از
ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادههای مورد نظر استفاده شد .دادههای جمعآوری شده با کمک نرم
افزار  spss16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
یافتهها :بر اساس تحليل دادهها ،بين هر پنچ بعد کيفيت خدمات يعنی ملموسات ،قابليت اعتماد،
پاسخگويی ،همدلی و اطمينان خاطر ،با ميزان رضايتمندی کاربران(اعضاء) همبستگی مستقيم و معنیدار
وجود دارد .يعنی با باال رفتن سطح کيفيت خدمات در هر  5آن ،ميزان رضايتمندی اعضاء نيز افزايش
میيابد .بر اساس تحليل رگرسيون چندمتغيره 5 ،بعد مورد بررسی ،توانستند  0/295درصد از واريانس
ميزان رضايتمندی کاربران را پيشبينی کنند .بعد ملموسات قويترين و بعد اطمينان خاصر ضعيفترين
تاثير را بر ميزان رضايتمندی داشتند.
ارزش/اصالت :سنجش رضايتمندی و تاثير ابعاد کيفيت خدمات بر آن ،می تواند مسئوالن اين سازمان
را از عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندی اعضای اين کتابخانه ها آگاه ساخته و راه را برای اصالح و رفع
کمبودها و برطرف نمودن نقاط ضعف در اين زمينه هموار سازد.
كلیدواژهها :کيفيت خدمات ،کتابخانههای عمومی لرستان ،رضايتمندی کاربران ،ابزار سروپرف
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مقدمه
درگذشته به داليل متعددی نظير فزونی تقاضا بر عرضه و محدود بودن رقابت در زمينه های
مختلف ،به خواستهها و نيازهای مشتريان توجه چندانی نمیشد و افراد مجبور بودند کاالها يا
خدمات مورد نياز خود را با هر کيفيتی دريافت کنند .در سالهای اخير ،به علت افزايش عرضه و
رقابت ،سازمانهای توليدی و خدماتی جهت حفظ بقاء و افزايش سودآوری و سهم بازار
خويش مجبور به ارائه کاالها و خدماتی متنوعتر ،باکيفيتتر و متناسب با خواستهها ،تمايالت و
سليقههای مشتريان شدند .از سويی ديگر ،آگاهی مشتريان از کاالها و خدمات نيز افزايش يافته و
با افزايش تعداد رقباء ،ديگر پذيرای هر نوع کاال يا خدمتی نمیباشند .مشتريان امروزی به دنبال
خدمات و محصوالتی میباشند که به بهترين وجه نيازها ،خواستهها و سليقههای آنها را
برآورده سازد و از کيفيت و قيمت مناسبی نيز برخوردار باشد .از اين رو ،ارزيابی کيفيت کاالها و
خدمات برای سازمانهای توليدی و خدماتی بيش از پيش اهميت يافته است .بنابراين ،سازمان-
های امروزی اغلب به دنبال يافتن راهکارهايی می باشند که بتوانند هرچه بهتر کيفيت کاالها و
خدمات خود را بسنجند و در جهت ارتقای آن برآيند (.انواري رستمی ،ترابی گودرزي  ،علی
محمدلو)1384،
کتاب و ساير منابع خواندنی مانند روزنامه و مجلهها نيز به عنوان يک کاالی فرهنگی
دارای اهميت اساسی در زندگی افراد در جامعه کنونی هستند .ميزان مطالعه ،گاه به عنوان يکی
از شاخصهای پيشرفت و رفاه جوامع در نظر گرفته میشود .اهميت و جايگاه کتاب در عصر
دانش-محور کنونی حتی بسيار بيشتر از اعصار و دورههای تاريخی گذشته است .بر اين
اساس ،کتابخانهها نيز نقشی اساسی در فرايند توسعه پايدار به عهده دارند ،به نحوی که میتوان
ادعا نمود بدون وجود کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی قوی و معتبر ،دستيابی به توسعه پايدار
امکان پذير نخواهد بود .کتابخانهها اين نقش اساسی را از طريق فراهم ساختن اطالعات مورد
نياز بخش تحقيق و توسعه ايفا میکنند .در عصر حاضر ،عواملی مانند توليد فزاينده منابع
اطالعاتی و نياز به آنها در عرصههای علمی و پژوهشی ،گسترش روزافزون نقش فناوری
اطالعات در بحث اطالعرسانی و ...باعث شده است تا کتابخانههايی بتوانند موفقتر عمل کنند
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که خود را با شرايط جديد وفق داده و سطح کيفيت خدمات خود را در حد قابل مالحظهای
حفظ نمايند(ميرغفوری )1389،
از طرف ديگر ،کتابخانههای عمومی با فراهمآوری حجم وسيعی از اطالعات میتوانند
کارکردهای گوناگون داشته باشند .اين کتابخانهها به واسطه نقشی که در آموزش افراد و اشاعه
اطالعات در زمينههای مختلف دارند ،میتوانند به شيوهای روشنگرانه ،به حيات فرهنگی و
اجتماعی جامعه شکل بخشند(جيمز .)1386 ،به عبارت ديگر ،کتابخانههای عمومی به عنوان
مرکزی جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی و بهبود سطح رفاه فردی عمل کرده و میتوانند نقش
موثری در تغيير و تحول جامعه داشته باشند .البته بديهی است ،کتابخانه عمومی تنها در
صورتی قادر به ايفای نقش خود در اين زمينه خواهد بود که :اوالً ،به فراهم آوری مواد
کتابخانهای جهت نيل به اهداف جامعه بپردازند .ثانياً ،امکان دسترسی به اين مواد را برای تمام
آحاد يک جامعه فارغ از نژاد ،مذهب ،قوميت و طبقه اجتماعی افراد ،فراهم سازد و ثالثاً ،افراد
جامعه به صورت بالفعل جهت رفع نيازهای اطالعاتی خود از اين مواد استفاده کنند.
(رضادوست ،فاضلی ،پورترکارونی ،کوهی رستمی )1391،
هدف کتابخانههای عمومی ،جلب رضايتمندی کاربران و مراجعهکنندگان خود است .بر اين
اساس توجه به عواملی که میتوانند سبب افزايش رضاايتمندی شاوند ،از اهميات و ضارورت
اساسی برخوردار است .نتايج بررسی رضايتمندی کاربران ،نه تنها باه ماديريت کتابخاناههاا در
رسيدن به هدفهای مورد نظر خود کمک مایکناد ،بلکاه باه آشاکار سااختن ارزش و تا ثير
خدمات آنان نيز ياری میرساند .يکی از اهداف بررسای رضاايتمندی کااربران کتابخاناه ،باياد
بهبود خدمات ارائه شده به آنان باشد .سطح باالی رضاايتمندی عماومی کااربران بارای تبليا
خدمات کتابخانه مناسب است .گروه های مختلف کااربران کتابخاناه انتظارهاا و اولوياتهاای
متفاوتی از خدمات دارند و خدمات کتابخانهای خوب ،بايد انعطاف پذيری الزم را داشته باشند
تا تمام تقاضاها را برآورده و رضايت کاربران را فراهم کنناد(کريزر .)2006 ،باديهی اسات کاه
نارضايتی از خدمات کتابخانههای عمومی ،سبب کاهش مراجعه به اين کتابخانههاا شاده و در
نتيجه نقش فعال و حياتی آنها را در حوزه های مختلف جامعه با موانع جدی مواجه می کند.
به حاشيه رفتن کتابخانههای عمومی میتواند پيامدهای زيانباری خصوصا برای حاوزه فرهنا
به همراه داشته باشد .کاهش ميزان سرانهی مطالعه در جامعه ،کاهش منزلت اجتمااعی کارکناان
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کتابخانههای عمومی و  ...از جمله اين پيامدها میتواند باشد .بر اين اساس  ،پاژوهش حاضار
سعی دارد به بررسی ميزان تااثير کيفيات خادمات کتابخاناه هاای عماومی اساتان لرساتان بار
رضايتمندی اعضاء يا کاربران اين کتابخانهها باا توجاه باه مؤلفاههاای مادل کيفيات خادمات
سروپرف بپردازد .
مدل سروپرف 1در سال  1990توسط تيلور و کرونين 2ارائه شد .اين مدل خدماتی که به
وسيله مشتريان يا کاربران استفاده میشود (يعنی عملکرد )3را مورد سنجش قرار میدهد .در
حقيقت ،کيفيت ادراک شده در اين مدل برابر است با عملکرد ادراک شده از سوی مشتريان يا
کاربران(.فالح شمس،امامی و هاشمی )1389،اين مدل شامل دو متغير کيفيت خدمات و
رضايتمندی است .در واقع اين مدل به بررسی تاثير کيفيت خدمات بر رضايتمندی کاربران يا
اعضای سازمان ها و شرکت می پردازد .منظور از رضايتمندی(يا همان متغير وابسته مدل) در
اينجا احساس رضايتی است که از يک تجربه واقعی به وجود میآيد(هرنون و دانوتا ،نيتيکی،
آلتمن )1999،منظور از کيفيت خدمات به عنوان متغير مستقل اين مدل نيز ،سازه ها و
قراردادهايی است که برای توضيح تمايالت رفتاری آتی مشتريان ايجاد شده است(.اسکس و
ماگال  .)1998،متغير کيفيت خدمات در اين مدل داری  5مولفه می باشد که عبارتند:
ملموسات ،4قابليت اعتماد ،5اطمينان خاطر ،6همدلی 7و پاسخگويی .8منظور از ملموسات اين
است که مراجعان به سازمان به تاسيسات فيزيکی ،ابزار ،ماشينآالت ،پرسنل ،مواد و مسيرهای
ارتباطی توجه دارند؛ منظوراز قابليت اعتماد اين است که مراجعان سازمان مايل هستند اين
سازمان توانايی اجرای خدمات وعده داده شده را به نحو درست و قابل اتکاء داشته باشد؛
منظور از پاسخگويی ،عالقهمندی کارکنان به فراهم ساختن خدمت مناسب و در کل کمک
سازمان به مراجعان جهت دريافت بهترين خدمات است؛ منظور از اطمينان خاطر ،توانايی و

)1. Servperf(service performance
2. Cronin, J. J. and Taylor, S. A
3. Performance
4. Tangible
5. Reliability
6. Assurance
7. Empathy
8. Responsiveness
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دانش کارکنان در جلب اعتماد کاربران جهت بازگشت مجدد آنها است؛ منظور از همدلی،
احساس تعلق و تعهد سازمان نسبت به فرد فرد کاربران است.

پیشینه پژوهش
نتايج پژوهش نشاط و دهقانی ( )1390نشان داد که از منظر مراجعان ،کارکنان و منابع
کتابخانه تا حدودی توانستهاند در برخی موارد حداقل انتظارات مراجعان را برآورده سازند .به
نظر کارکنان ،مراجعان انتظار دارند که کارکنان کتابخانه آمادگی بيشتری برای پاسخ به سؤاالت
آنان داشته باشند .نتايج پژوهش رحيمی و کرمی ،فرهادی ،مرادحاصلی(  )1388نشان داد
متغيرهای کفايت مجموعه کتابخانه و چگونگی ارائة خدمات ،بهترين پيشبينیکنندههای
رضايت کاربران از کتابخانه هستند و در مجموع 0/43از واريانس رضايت از خدمات کتابخانه
را تبيين میکنند .پژوهش لطيفيان( )1388نيز نشان داد که بعد تضمين ،بيشترين رابطه را با
کيفيت خدمات و بعد ملموسات کمترين رابطه را با کيفيت خدمات دارد .يافته های پژوهش
شهبازی( )1385نشان داد که دانشگاه پيام نور شهرضا  ،تنها از نظر کيفيت فيزيکی محيط و
اطمينانپذيری از درجة قابل قبولی برای کاربران برخوردار است و در ساير مؤلفه های پژوهش،
يعنی مجموعه و دسترسی به آن ،محيط کتابخانه ،برخورد مناسب با کاربر ،مسئوليت پذيری،
ضمانت و تضمين ،به ترتيب در درجات مختلف وضعيت بحران قرار گرفته است .نتايج
پژوهش حکيمی و سوری ) (1384نشان داد که کتابخانه علوم پزشکی زاهدان در هيچ يک از
ابعاد کيفيت خدمت نتوانسته انتظارات کاربران خود را برآورده کند و سطح خدمات کتابخانه در
ابعاد برخورد متناسب با کاربران ،مسئوليتپذيری و قابليت اطمينان ،پايينتر از سطح حداقل
خدمات مورد انتظار کاربران قرار داشت .نتايج اين مطالعه بيانگر نقاط ضعف و قوت ابعاد کيفی
خدمات از ديدگاه کاربران بود و نشان داد که کتابخانه مورد مطالعه در چه ابعادی از نظر کيفی
خدمات قابل قبولی ندارد و نقاط ضعف کتابخانه مشخص شد .نتايج پژوهش لندرام 1و
پريبوتاگ ،زان

( )2007حاکی از آن است که چهار بعد از ابعاد پنجگانه ابزار سروپرف

توانستند  50درصد از واريانس سودمندی را تبيين کنند(بعد اطمينان خاطر تاثير معناداری
نداشت) .همچنين چهار بعد از اين ابعاد پنجگانه ،توان پيشبينی  72درصد از واريانس
1. Landrum
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رضايتمندی نشان دادند(بعد پاسخگويی تاثير معناداری نداشت).همچنين در مورد ابزار مگال
نيز نتايج نشان داد که دو متغير کيفيت خدمات کارکنان و خودکارآمدی کاربر 61 ،درصد از
واريانس سودمندی را پيشبينی کردند(تاثير کيفيت اطالعات معنادار نبود) و هر سه متغير،
حدود 79درصد از واريانس رضايتمندی را پيشبينی کردند .سدن و کيو ( )1995در پژوهش
خود نشان دادند که سه متغير سودمندی ،کيفيت اطالعات و کيفيت خدمات بر متغير
رضايتمندی کاربران اثر دارند و حدود  75درصد از واريانس آنرا تبيين میکنند .دو متغير
کيفيت اطالعات و کيفيت خدمات هم به شکل مستقيم و هم از طريق متغير سودمندی بر
رضايتمندی اثر میگذارند .نتايج پژوهش هارضا علی و آزمن علی ،ردام()2010در نهادهای
دولتی مالزی نشان داد که کيفيت خدمات ادراکشده بر رضايتمندی مشتری تاثير میگذارد.
همچنين ابعاد پنجگانه کيفيت خدمات مدل سروکوال بر کيفيت خدمات ادراکشده تاثير مثبت
دارند .نتايج پژوهش کوفی ،توماس ،بشيرو ،منکازی ،نوسوا( )2012نشان داد که قابليت
دسترسی در زمان حاضر و عناصرمربوطه،آموزشهای مناسب کاربران ،امکانات اينترنت قابل
اعتماد و همچنين رفتار دوستانه کارکنان کتابخانه ،چهار بخش خدمات کتابخانه هستند که بر
رضايت کاربران تاثير میگذارند.
نتايج پژوهش فيليز ) 2007( 1در دانشگاه عثمانگزی و دانشگاه اندلس نشان داد که پنج
مولفه کيفيت خدمات يعنی ملموسات ،قابليت اعتماد ،پاسخگويی،اطمينان خاطر و همدلی47 ،
درصد از رضايتمندی از خدمات کتابخانه را تبيين کردند .نتايج پژوهش سيواتاسان و
چندراسکار( )2013در کتابخانه دانشگاه جفنا در سريالنکا حاکی از آن است که پنج عامل در
تعيين رضايتمندی مشتريان موثر بودند که عبارتند از :تجهيزات پرينت ،نشريات ادواری ،ميز و
صندلیهای مطالعه ،ساعات کار کتابخانه و برنامه راهنمايی(جهت يابی) کتابخانه .همچنين
عوامل استخراج شده از تحليل عاملی ،حدود  64درصد از کل واريانس رضايتمندی را تبيين
کردند .وان 2و جن

شی3

( )2006نيز در تحقيق خود نشان دادند که ملموسات ،قابليت

اعتماد،اطمينان خاطر و همدلی اثر مثبت معناداری بر رضايت مصرفکننده دارند .نتايج
1. Filiz
2. Wang
3. Jen shieh
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پژوهش تفرشی و مولوی ( )1391نشان داد که در هر سه بعد( ت ثيرگذاری خدمات ،کنترل
اطالعات ،مکان)از ديدگاه کاربران و کتابداران در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری
وجود داشته و هيچ کدام از ابعاد در وضعيت موجود نتوانسته است به حد موردانتظار آنان دست
يابد.
نتايج پژوهش تاجر( )1392نشان می دهد که حداقل و حداکثر انتظار پاسخگويان از بعد
ت ثير خدمات بيش از دو بعد ديگر است و پس از آن بعد کنترل اطالعات و مکان قرار دارد .نتايج
نشان ميدهد ميانگين نمره پاسخگويان از وضع موجود کيفيت خدمات کتابخانه از حداقل انتظار
آنها نيز کمتر است و بين حداقل انتظارات پاسخگويان و سطح واقعی کيفيت خدمات اين
کتابخانه و نيز حداکثر انتظارات آنها و سطح واقعی کيفيت خدمات اين کتابخانه شکاف
معناداری وجود دارد.

فرضیههاي پژوهش
فرضيه اول :بين کيفيت خدمات و ميزان رضايتمندی اعضای کتابخانههای عمومی استان
لرستان رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی :1بين ملموسات با رضايتمندی کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان رابطه
وجود دارد.
فرضيه فرعی :2بين همدلی با رضايتمندی کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان رابطه
وجود دارد.
فرضيه فرعی :3بين اطمينان خاطر با رضايتمندی کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان
رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی :4بين پاسخگويی با رضايتمندی کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان رابطه
وجود دارد.
فرضيه فرعی :5بين قابليت اعتماد با رضايتمندی کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان
رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم :ابعاد پنجگانهی کيفيت خدمات توان پيشبينی رضايتمندی کاربران کتابخانههای
عمومی استان لرستان را دارند.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش «پيمايشی» انجام گرفته و از ابزار«پرسشنامه» برای گردآوری داده
ها استفاده کرده است .جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه اعضاء(کاربران) کتابخانههای
عمومی استان لرستان که کارت عضويت آنها تا پايان سال 1392اعتبار دارد که تعداد آنها بر
اساس آمار اداره کل کتابخانههای عمومی استان لرستان برابر با  17106نفر است .دادههای اين
پژوهش در زمستان  1392گردآوری شده است .حجم نمونه 383 ،نفر است که بر اساس
فرمول نمونهگيری کوکران انتخاب شدند .روش نمونهگيری ،تصادفی نظامند است که در دو
مرحله انجام گرفته است؛ بدين صورت که در مرحله اول بر اساس فهرست کتابخانههای هر
کدام از شهرهای استان لرستان  ،تعدای از کتابخانهها به شکل تصادفی ،انتخاب گرديد و در
مرحله دوم با مراجعه به فهرست اعضای هر کتابخانه با توجه به حجم نمونه ،اقدام به توزيع
پرسشنامه در بين اعضا گرديد .تجزيه و تحليل دادههای اين پژوهش با استفاده از نرم افزار
 SPSS 16انجام گرفته است .پرسشنامهی پژوهش (مقياس سروپرف) جمعاً حاوی  29گويه
است که تمامی آنها در قالب طيف پنج ارزشی ليکرت طراحی شده اند .گويههای اين
پرسشنامه نيز از پژوهش لندروم و ديگران( )2007اقتباس شده است.
در اين پژوهش از اعتبار صوری استفاده شده است؛ بدين ترتيب که با متخصصان و اساتيد
حوزه کتابداری و مديريت ،مشورت شد و نظرات آنان در خصوص گويههای پرسشنامه،
پرسيده شد .برای تعيين ميزان پايايی نيز از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديد .نتايج اين
آزمون در مطالعه مقدماتی که بر روی  40نفر از کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان
انجام گرفت به شرح ذيل است :متغير کيفيت خدمات( ،)0/84ملموسات ( ،)0/75قابليت
اعتماد ( ،)0/78پاسخگويی ( ، )0/81اطمينان خاطر ( ،)0/72همدلی ( ، )0/79رضايتمندی
کاربران()0/91
در اين پژوهش با استفاده از نمونهگيری تصادفی نظاممند ،به نسبت متناسب تعداد
کتابخانههای هر شهر ،از ميان فهرست کليه کتابخانههای عمومی استان لرستان ،اقدام به انتخاب
تعداد  15کتابخانه(در  5شهر پرجمعيت استان يعنی خرمآباد ،بروجرد ،دورود ،کوهدشت و
اليگودرز ،تعداد  2کتابخانه و در ساير شهرها تعداد  1کتابخانه) گرديد .سپس با توجه به حجم
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نمونه و نسبت تعداد کاربران هر کدام از اين کتابخانهها ،تعداد پاسخگويان در هر کتابخانه
تعيين شد .در اين مرحله نيز با مراجعه به فهرست اعضای کتابخانهها ،به شکل تصادفی ،بر
اساس حجم نمونه اقدام به توزيع پرسشنامه در بين اعضا شد .سپس دادههای جمعآوری شده
با کمک نرم افزار  spssدر دو بخش (توصيفی و استنباطی)تحليل شدند .در بخش توصيفی،
تحليلهای آماری از قبيل :فراوانی ،درصدها ،به کار رفت .در بخش استنباطی نيز با کمک
تحليلهای آماری نظير ،ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون ارتباط بين متغيرها
بررسی گرديد.

آزمون فرضیهها
همان طور که در بخش روش تحقيق نيز ذکر شد برای بررسی رابطه بين متغيرها از ضريب
همبستگی پيرسون استفاده شده است که نتايج اين آن به طور خالصه در جداول زير آمده
است:
جدول :1نتایج حاصل از همبستگی پیرسون در آزمون فرضیههاي پژوهش
فرضیه ها

 -1بين ملموسات و رضايتمندی
کاربران رابطه وجود دارد.
 -2بين قابليت اعتماد و
رضايتمندی کاربران رابطه وجود
دارد.
 -3بين پاسخگويی و رضايتمندی
کاربران رابطه وجود دارد.
 -4بين اطمينان خاطر و
رضايتمندی کاربران رابطه وجود
دارد.
 -5بين همدلی و رضايتمندی
کاربران رابطه وجود دارد.
 -6بين کيفيت خدمات کل و
رضايتمندی کاربران رابطه وجود
دارد.

همبستگی
پیرسون

سطح معنی
داري

سطح
خطا

نتیجه آزمون

0/599

0/000

0/01

فرضيه تاييد
شده است

0/593

0/000

0/01

فرضيه تاييد
شده است

0/538

0/000

0/01

فرضيه تاييد
شده است

0/505

0/000

0/01

فرضيه تاييد
شده است

0/578

0/000

0/01

فرضيه تاييد
شده است

0/520

0/000

0/01

فرضيه تاييد
شده است
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همانگونه که مشاهده می شود ،ضريب همبستگی بين تمام ابعاد کيفيت خدمات(
ملموسات ،قابليت اعتماد ،پاسخگويی ،اطمينان خاطر و همدلی) با متغير رضايتمندی در سطح
باالتر از  99درصد پذيرفته شده است .بر اين اساس میتوان بيان کرد که بين ابعاد کيفيت
خدمات و رضايتمندی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد .بدين معنا که با افزايش سطح متغير
کيفيت خدمات در تمام ابعاد آن ،ميزان رضايتمندی نيز افزاش میيابد .بنابراين تمام فرضيات
محقق مورد تاييد قرار قرار میگيرد .با توجه به جدول 1میتوان بيان کرد که قویترين
همبستگی مشاهده شده ،مربوط به بعد ملموسات و ضعيفترين آن مربوط به بعد اطمينان
خاطر است .همچنين از آنجا که دامنه ضريب همبستگی پيرسون بين  0تا  )-(1است ،به طور
کلی میتوان ادعا کرد که شدت تمامی همبستگیها در حد متوسطی قرار دارد.
فرضیه دوم :ابعاد پنجگانهی کيفيت خدمات توان پيشبينی رضايتمندی کاربران کتابخانههای
عمومی استان لرستان را دارند.
برای آزمون اين فرضيه از تحليل رگرسيون(به روش ورود همزمان )1استفاده شده است.
هدف از کابرد تحليل رگرسيون ،يافتن ميزان و سهم اثر متغيرهای مستقل در تبيين ميزان
رضايتمندی به عنوان متغير وابسته می باشد .به عبارت ديگر با استفاده از رگرسيون چند
متغيره ،به تعيين و پيشبينی درصد واريانس رضايتمندی پرداخته می شود.
در جدول  2نتايج مربوط به تحليل رگرسيون رضايتمندی با متغيرهای مستقل(پيشبين)
ارائه شده است .نتايج نشان میدهد که سطح معنیداری معادله رگرسيون برابر با  0/000و
مقدار Fنيز برابر با  31/047است .همچنين مقدار ضريب تعيين برابر با  0/295است .به
عبارت ديگر  0/295درصد از واريانس متغير وابسته به وسيله کليه متغيرهای مستقل پيشبينی
شده است .بر اين اساس میتوان ادعا کرد که فرضيهی محقق مبنی بر توانايی متغيرهای مستقل
در پيشبينی واريانس متغير وابسته ،مورد تاييد قرار می گيرد .همچنين نتايج بدست آمده از
ضرايب بتا نشان میدهد که متغير ملموسات(  )beta=0/269بيشترين ت ثير و متغير اطمينان
خاطر((beta=-0/046کمترين تاثير را بر رضايتمندی کاربران داشته است.

1 Enter

131

بررسی رابطهي كیفیت خدمات و رضایتمندي اعضاي كتابخانه...
جدول  :2نتایج حاصله ازتحلیل رگرسیون متغیرهاي پژوهش

0/543

ضريب تعيين
RS
همبستگی چندگانه
MR
0/295

31/047

0/000

B

-

-

-

-

0/288

0/075

0/272

-0/066

0/289

2/819

اشتباه
استاندارد

-

-

-

-

0/059

0/079

0/124

0/094

0/083

1/230

Beta

-

-

-

-

0/269

0/066

0/148

-0/046

0/219

-

احتمالP

-

-

-

-

0/000

0/344

0/029

0/484

0/001

0/022

مقدار T

-

-

-

-

4/875

0/947

2/190

-0/709

3/474

2/292

ملموسات

قابليت اعتماد

-

-

-

-

-

-

F

P

همدلی

پاسخگويی

اطمينان خاطر

شاخص
های آماری
متغيرهای
پيشبين

نسبت F
احتمالP

متغيرهای پيشبين
مقدار ثابت
))a

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف سنجش ميزان رضايت کاربران کتابخانههای عمومی استان لرستان
و عوامل موثر بر آن انجام گرفت .رضايتمندی مفهومی کامال ذهنی است و بيانکننده واکنش
عاطفی کاربر در ارتباط با تجاربی است که نسبت به خدمات يا خدمت خاصی دارد .عوامل
متعددی میتوانند بر رضايتمندی کابران موثر واقع شوند .در اين ميان نقش کيفيت خدمات
برجسته است .بر اين اساس ،تحقيق حاضر به بررسی رابطه ابعاد پنجگانه کيفيت خدمات در
مدل سروپرف با رضايتمندی کاربران پرداخت.
نتايج حاصل از آزمون فرضيهها نشان داد که بين تمام ابعاد کيفيت خدمات و رضايتمندی
کاربران همبستگی مستقيم و معناداری وجود دارد .نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که سه
بعد همدلی ،پاسخگويی و ملموسات تاثير نيرومندی بر رضايتمندی کاربران دارند .اين سه بعد
رویهمرفته  0/295درصد از واريانس رضايتمندی را پيشبينی میکنند درحالیکه اثر دو بعد
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ديگر يعنی قابليت اعتماد و اطمينان خاطر ناچيز است .در اين راستا سدن و کيو ( )1995در
پژوهش خود نشان دادند که کيفيت خدمات بر متغير رضايتمندی کاربران اثر دارد .نتايج
پژوهش کوفی و ديگران( )2012نشان داد که آموزشهای مناسب کاربران ،امکانات اينترنت
قابل اعتماد و همچنين رفتار دوستانه کارکنان کتابخانه ،بر رضايت کاربران تاثير میگذارند.
نتايج تحقيق لندرام و ديگران ( )2007نيز نشان داد که ملموسات ،قابليت اعتماد ،پاسخگويی
و همدلی توان تبيين  72درصد از واريانس رضايتمندی کاربران را دارند .يافتههای پژوهش
هارضا علی و همکاران( )2010نيز نشان داد که ملموسات ،قابليت اعتماد ،پاسخگويی،اطمينان
خاطر و همدلی بر رضايتمندی تاثير مثبت دارند .وان

و جن شی ( )2006نيز در تحقيق

خود نشان دادند که ملموسات ،قابليت اعتماد،اطمينان خاطر و همدلی اثر مثبت معناداری بر
رضايت مصرفکننده دارند .بر اساس يافته های تحقيق فيليز ( )2007نيز ملموسات ،قابليت
اعتماد ،پاسخگويی،اطمينان خاطر و همدلی 47 ،درصد از واريانس رضايتمندی کاربران را
تبيين میکنند.
يکی از نتايج پژوهش حاضر ،تاثير ملموسات بر رضايتمندی کاربران يا اعضای کتابخانه
بود .بر اين اساس میتوان ادعا نمود که توجه به عواملی مانند وسايل و تاسيسات فيزيکی
کتابخانه از ميز و صندلی گرفته تا سيستم سرمايشی و گرمايشی آن ،ظاهر آراسته و مرتب
کارکنان و همچنين استفاده از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی به روزتر که میتواند سرعت
دسترسی کاربران به اطالعات مورد نياز خود را باال ببرد ،سبب افزايش رضايت کاربران از
کتابخانه خواهد شد .از طرف ديگر ،اين بعد از کيفيت خدمات به واسطهی اينکه به امور
ظاهری و محسوس مربوط است ،در اولين برخورد و مواجهه کاربر با کتابخانه و کارکنان آن،
مورد ارزيابی قرا گرفته و تاثير خود را خيلی سريعتر از ساير ابعاد ،نشان میدهد .از ديگر نتايج
پژوهش حاضر ،تاثير بعد همدلی بر رضايتمندی کاربران کتابخانه است .بر اساس اين يافته
میتوان استدالل کرد ،در صورتی که کاربران احساس نمايند ،کتابخانه به تکتک آنها توجه
دارند و به عنوان يک وجود جمعی ،آنها را بخشی از خود میداند و به کاربران و اعضای
خود تعلق خاطر دارد ،احساس رضايتمندی بيشتری میکنند .اما سوال اينجاست که اين امر
چگونه مشخص میشود؟ رفتار و نحوه برخورد کارکنان کتابخانه با کاربران ،نشانگر آن است
که کتابخانه ،تا چه حد برای وجود اعضای خود ارزش قائل است و نسبت به رفع نيازهای آن-
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ها احساس مسئوليت و تعهد و تعلق خاطر میکند .بنابراين در اين زمينه بايد بر مولفههايی
مانند برخورد مناسب و توام با احترام کارکنان با کاربران ،کمک به کاربران در يافتن اطالعات
مورد نياز ،تهيه مجموعهای متناسب با نيازهای اطالعاتی کاربران و سنجش مداوم کيفيت
خدمات و رضايتمندی کاربران ،به منظور رفع نقاط ضعف موجود و در نهايت جلب رضايت
کاربران تاکيد کرد .يکی ديگر از يافتههای پژوهش حاضر ،تاثير بعد پاسخگويی بر رضايتمندی
کاربران است .پاسخگويی به معنای عالقهمندی کارکنان کتابخانه به ارائه خدمات مناسب به
مراجعان يا کاربران کتابخانه است .بديهی است هرچه کارکنان کتابخانه عالقهمندی بيشتری به
ارائه خدمات به کاربران داشته باشند و اين عالقهمندی خود را در عمل نيز نشاندهند ،کاربران
کتابخانه رضايتمندی باالتری از خدمات کتابخانه خواهند داشت و کيفيت خدمات را مطلوبتر
ارزيابی خواهند نمود.
در کل نتايج پژوهش حاضر حکايت آن دارد که ابعاد متغير کيفيت خدمات ،بر رضايتمندی
اعضاء(کاربران) کتابخانههای عمومی استان لرستان تاثير مثبت دارد؛ هرچه کاربران کتابخانه،
کيفيت خدمات ارائه شده را بهتر ارزيابی کنند ،ميزان رضايتمندی آنان نيز باالتر خواهد بود.

پیشنهادها
با توجه به تاثير بعد ملموسات بر رضايتمندی کاربران ،لزوم توجه به ظاهر آراسته و
برخورد مناسب کارکنان کتابخانههای عمومی استان لرستان با کاربران از اهميت فراوان
برخوردار است .از طرف ديگر پيشنهاد میگردد به کيفيت تجهيزات کتابخانه شامل رايانه،
سيستم گرمايش و سرمايش و ميز و صندلی و ...که بر راحتی و استفاده بهينه اعضاء از کتابخانه
و نهايتا رضايتمندی آنها تاثيرگذار هستند ،توجه جدی شود.
با توجه به تاثير بعد همدلی بر رضايتمندی کاربران ،توجه عملی به نيازهای متنوع کاربران
کتابخانه ضروری به نظر میرسد .يکی از کارهايی که در اين راستا می توان انجام داد ،انجام
پژوهش در بين اعضای کتابخانه ،پيرامون کيفيت خدمات در حوزههای مختلف است.
در راستای رابطهی بعد اطمينان خاطر با رضايتمندی کاربران ،پيشنهاد میگردد ،به منظور
بازگشت مجدد کاربران کتابخانههای عمومی لرستان ،مسئوالن سازمان به شکل مداوم با
برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت ،مهارت و توانايی کارکنان را جهت راهنمايی و
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مشاوره به کاربران کتابخانهها تقويت نمايند ،در اين زمينه میتوان از اساتيد و صاحبنظران
حوزه کتابداری و اطالعرسانی کمک گرفت.
با توجه به رابطهی بعد قابليت اعتماد با رضايتمندی ،اجرای درست و به موقع خدمات
وعده داده شده به کاربران ،ضروری است .بديهی است در صورتی که سازمان نتواند به وعده-
های خود عمل کند ،گسترش نارضايتی کاربران امری دور از انتظار نخواهد بود.
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