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چکيده
هدف :هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر و ميزان شدت آنها بر
نيازهاي مراجعين کتابخانههاي عمومی استان فارس در شرایط عدم قطعيت است.

روش :پژوهش حاضر در دو فاز کيفی و کمی انجام شد .در فاز اول با استفاده از مطالعات ميدانی،
نيازهاي مراجعين کتابخانههاي عمومی استان فارس شناسایی شده و در فاز دوم ابتدا پرسشنامه بر
اساس ساختار تکنيک دیمتل طراحی و توزیع گردید .سپس به منظور تعيين عوامل اثرگذار و اثرپذبر بر
رضایت مراجعهکنندگان ،روش دیمتل در شرایط عدم قطعيت و بر مبناي اعداد خاکستري پيادهسازي
شد .جامعه آماري پژوهش شامل کليه مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی استان فارس است.
يافتهها :پس از اجراي تکنيک دیمتل خاکستري ،نيازهاي مراجعين به دو گروه تأثيرگذار و
تأثيرپذیر تفکيک شدند .سه عامل تأثير گذار به ترتيب عبارتنداز :سکوت و شرایط فيزیکی مناسب
کتابخانه ،امکانات رفاهی کتابخانه ،رسيدگی به شکایات و انتقادات و سه نياز تأثيرپذیر نيز به ترتيب
عبارتنداز :عملکرد و برخورد مناسب کتابداران ،افزایش تعداد و زمان منابع امانتی ،تجهيزات سالن
مطالعه.
نتيجهگيري :با استفاده از روش پيشنهادي در این پژوهش ،میتوان نيازهاي تأثيرگذار و تأثيرپذیر
مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی را در شرایط عدم قطعيت شناسایی و اولویتبندي کرد .لذا نتایج
این پژوهش از حيث دقت میتواند براي تصميمگيريهاي آینده کتابخانههاي عمومی در جهت تامين
رضایت مراجعين مفيد باشد.
واژههاي كليدي :استان فارس ،تئوري اعداد خاکستري ،دیمتل ،رضایت ،کتابخانهعمومی ،مراجعهکننده
 .4نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت سيستم و بهره وري) ،دانشگاه علم و
صنعت ،تهران ،ایرانazime.mozafari@yahoo.com ،

 .0دانشيار علم کتابداري و اطالع رسانی ،دانشگاه پيامنور ،مشهد ،ایران

 .0کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه پيامنور ،مشهد ،ایران
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مقدمه
کتابخانههاي عمومی 1یکی از اثربخشترین نهادها در راستاي توسعه فرهنگی و اعتالي
سطح آگاهیهاي افراد جامعه با رسالت گردآورى ،سازماندهی ،اشاعه اطالعات و خدمتدهی
به تمام اقشار جامعه هستند .با توجه به وظيفه خدمترسانی کتابخانههاي عمومی ،یکی از
روشهاي ارزیابی خدمات آنها ،بررسی ميزان رضایت مراجعهکنندگان است (حياتی ،مظفري،
مظفري و منوچهري.)1333 ،
از آنجا که رضایت مراجعهکنندگان بر اساس تعدادي فاکتور سنجيده میشود ،روشهاي
تصميمگيري چندمعياره )MCDM( 2ابزارهاي مناسبی هستند که میتوانند براي سنجش
رضایت استفاده شوند .روش دیمتل 3یکی از این روشهاست که ارتباطات درونی بين
ویژگیها را توصيف و ویژگی هاي اصلی را که تاثيرپذیري بيشتري دارند ،تعيين میکند
(گابوس و فونتال1392 ،4؛ گابوس و فونتال.)1393 ،
ارزیابی فاکتورهاي سنجش رضایت مراجعهکنندگان در دنياي واقعی با پيچيدگیهایی
همراه است که از جمله آنها عدم قطعيت 5است .به طور کلی در هر علم و حوزهاي عدم
قطعيت وجود دارد که ابهامات موجود در آن فضا را در بر میگيرد و توصيفکننده نقص دانش
بشر درباره آن سيستم و وضعيت پيشرفت آن است .اعداد خاکستري مفهومی است که میتواند
در این زمينه به کار گرفته شود و بر همين اساس در این پژوهش روش دیمتل با اعداد
خاکستري ترکيب میگردد که براي سيستم تصميمگيري چندمعياره در شرایط عدم قطعيت
مناسب تر است .امتياز و برتري روش دیمتل بر مبناي اعداد خاکستري (دیمتل خاکستري) دقت
باالي آن در سنجش فاکتورها در شرایط عدم قطعيت است .به این ترتيب جنبه نوآوري این
پژوهش به کارگيري روش دیمتل و اعداد خاکستري سه پارامتره در تعيين روابط علت و
معلولی بين نيازهاي مراجعهکنندگان کتابخانه عمومی استان فارس است که تاکنون پژوهشی در
این زمينه انجام نشده است .نتایج پژوهش به کتابخانههاي عمومی کمک میکند تا براي افزایش
رضایت مراجعين در شرایط عدم قطعيت ،عوامل و نيازهاي مهمتر را مورد توجه قرار دهند و
در جهت جلب رضایت مراجعين ،با توجه به ميزان اهميت هر کدام از معيارها ،در مسير بهبود
کيفيت خدمات گام بردارند.
1. Public Library
2. Multi-Criteria Decision Making
)3. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL
4. Gabus & Fontela
5. Uncertainty
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به این ترتيب پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به سواالت زیر است:
 .1نيازهاي تأثيرگذار و تأثيرپذیر بر رضایت مراجعين کتابخانهعمومی در شرایط عدم
قطعيت کدام است؟
 .2از بين نيازهاي تأثيرگذار در شرایط عدم قطعيت ،کدام شدت بيشتري دارد؟
 .3از بين نيازهاي تأثيرپذیر در شرایط عدم قطعيت ،کدام شدت بيشتري دارد؟

پيشينه پژوهش
جمالی و هاشمی ( ) 1331به منظور سنجش روابط بين عوامل موثر بر ریسک پروژههاي
فناوري اطالعات در بانک ملت استان بوشهر با استفاده از تکنيک دیمتل فازي 23 ،عامل موثر
بر ریسک پروژه هاي فناوري اطالعات را شناسایی نموده و با استفاده از تکنيک فرایند تحليل
شبکهاي فازي رتبهبندي انجام شد .هوشمنديماهر ،اميري و الفت ( )1331پژوهشی با هدف
ارائه یک مدل ترکيبی تحليلی شبکه اي و دیمتل به منظور لحاظ وابستگی ميان معيارهاي موثر
بر انتخاب تامينکننده و رتبهبندي تامينکنندگان انجام دادند .در این پژوهش پس از شناسایی
معيارها و براي شناسایی و فرمولبندي وابستگی ها از روش دیمتل استفاده شده و براي
استخراج اوزان معيارها و رتبهبندي تامينکنندگان ،فرایند تحليل شبکهاي به کار گرفته شد.
آقایی ،آقایی و آقایی ( )1331در پژوهشی به منظور شناسایی شاخصهاي اساسی موثر بر
وفاداري مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزي ایران از رویکرد دلفی فازي و دیمتل فازي
استفاده کردند .آقایی ،آقایی و آقایی ( )1332براي بررسی رابطه ميان فرسودگی شغلی ،رفتار
شهروندي سازمانی ،جو سازمانی و فرهنگ سازمانی ،از روش دیمتل استفاده کردند .مرادي،
سردشت و رحمانی ( )1332از روش دیمتل براي شناسایی عوامل موثر بر تصميمگيري سرمایه
گذار در خرید سهام استفاده کردند .در این پژوهش پس از شناسایی عوامل بالقوه انتخاب
سهام ،با استفاده از روش دیمتل ساختار سلسله مراتبی از عوامل به همراه روابط تأثيرگذاري و
تأثيرپذیري متقابل شناسایی شده و در نهایت عوامل مهم و تأثيرگذار بر تصميم سرمایهگذار در
انتخاب سهام استخراج شد .اکبریان و نجفی ( )1333به منظور ترسيم نقشه استراتژي در کارت
امتيازي متوازن از روش دیمتل استفاده کردند .آنها در ابتدا اهداف استراتژیک شرکت ملی
پاالیش و پخش فراوردههاي نفتی ایران را استخراج و در چهار وجه کارت امتيازي متوازن
تقسيم نمودند ،سپس ضمن تعریف شاخصهاي کليدي عملکرد براي اهداف استراتژیک،
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ارتباط علی و معلولی ميان اهداف استراتژیک با استفاده از روش دیمتل ترسيم شد.

وو1

( )2112براي ارتباط دادن شاخصهاي کليدي عملکرد با نقشه استراتژي و ترسيمی روابط
علت و معلولی بين شاخصهاي کليدي عملکرد در بانکهاي تایوان از تکنيک دیمتل استفاده
نمود .هورنگ ،ليو ،چو و تساي ) 2113( 2روابط علت و معلولی شش معيار جدید بودن،
مرکزیت ،اهميت ،تمایل ،تعامل و شفافيت را در مدیریت خالقيت به روش دیمتل ترسيم
نمودند.

تعاريف مفهومی و عملياتی
تئوري سيستمهاي خاكستري :تئوري سيستمهاي خاکستري که اولين بار توسط دنگ
3مطرح شد (ليو ،دنگ و فنگ )2114 ،4و به وسيله اعداد خاکستري توصيف میشود .عدد
خاکستري به عنوان عددي با اطالعات نامطمئن تعریف میشود که مقدار دقيق آن ناشناخته
است اما محدوده مقادیر آن مشخص میباشد (لئو و ليو2112 ،5؛ لئو2115 ،6؛ لئو و وانگ،9

 .)2112عدد خاکستري سه پارامتره را میتوان بصورت ]  a ()  [ a , a, aنشان داد که در
آن  aکران پایين a ،مرکز ثقل (عددي که بيشترین امکان را داراست) و  aکران باال است.
یک عدد خاکستري میتواند به صورت  a ()  m (a ),w (a ) نيز نشان داده شود که
)  m (aنقطه ميانی 2و )  w (aعرض 3آن است (هو و وانگ2116 a ،11؛ سنگوپتا و پال،11
2113؛ ایشيبوچی و تاناکا1331 ،12؛ شيه1332 ،13؛ سامبوس1395 ،14؛ زاده.)1395 ،15
روش ديمتل ( :)DEMATELروش دیمتل براي تعيين ارتباطات علی و معلولی بين
ویژگیها استفاده میشود که در بسياري از زمينهها کاربرد دارد (سيدحسينی ،صفري و
1. Wu
2. Horng, Liu, Chou & Tsai
3. Deng
4. Liu, Dang & Fang
5. Luo & Liu
6. Luo
7. Luo & Wang
8. Mid-Point
9. Half-Width
10. Hu & Wang
11. Sengupta & Pal
12. Ishibuchi & Tanaka
13. Shih
14. Sambuc
15. Zadeh

شناسايی عوامل موثر بر نيازهاي مراجعهكنندگان كتابخانههاي عمومی

115

اصغرپور2116 ،؛ هري شيميزو .)1333 ،1این تکنيک یکی از روشهاي تصميمگيري چندمعياره
بر اساس مقایسههاي زوجی است که براي استخراج عوامل موثر بر یک سيستم از قضاوت
خبرگان استفاده کرده و شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتياز عددي تعيين میکند (لين و
تزنگ .)2113 ،2این روش با استفاده از شفافسازي روابط ،کمک میکند تا ساختاري علت و
معلولی به جاي یک ساختار مستقيم بين عوامل ایجاد شود (چنگ ،چن ،هسو و هو2112 ،3؛
آقا ابراهيمی سامانی و ماکویی1324 ،؛ اصغرپور1323 ،؛ تزنگ ،چيانگ و لی.)2119 ،4

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،پيمایشی و از نوع کاربردي است که در دو فاز کيفی ،از
طریق مطالعات کتابخانهاي و مصاحبه با خبرگان و کمی ،از طریق پژوهشهاي ميدانی انجام
شده است .بدین معنی که در فاز اول طی مطالعه منابع موجود و نظرات خبرگان و کارشناسان
کتابداري ،نيازهاي مراجعين کتابخانهعمومی شناسایی میشوند؛ سپس در فاز کمی ،پرسشنامه
بر اساس ساختار تکنيک دیمتل طراحی و توزیع میشود.
براي انجام پژوهش ابتدا فهرستی از نيازها و فاکتورهاي رضایت مراجعين تدوین
میشود ،سپس وابستگی هاي متقابل عوامل مذکور با استفاده از روش دیمتل کشف و سلسله
مراتب بين عوامل با توجه به مقایسههاي زوجی و قضاوت خبرگان شناسایی میشود .بدین
ترتيب سطوح تأثيرات مستقيم و فعل و انفعاالت عوامل موثر در رضایت مراجعين کمی شده و
در نهایت موجب انتخاب عواملی خواهد شد که تأثير بيشتري در رضایت مراجعهکنندگان
دارند .در این پژوهش تصميمگيري در شرایط عدم اطمينان موجب ارائه تکنيک دیمتل در
شرایط جدیدي میشود .به این ترتيب که با توجه به ماهيت بازهاي بودن دادهها ،روش دیمتل
خاکستري ارائه میگردد که با استفاده از متغيرهاي زبانی ،تصميمگيري را در شرایط عدم اطمينان
آسان میکند.
جامعه آماري پژوهش شامل کليه مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی استان فارس است
و تعداد نمونه بر اساس فرمول حجم نمونه براي جامعه نامحدود محاسبه میشود (آذر و مومنی،
 )1321که به صورت زیر است:
1. Hori & Shimizu
2. Lin & Tzeng
3. Cheng, Chen, Hsu & Hu
4. Tzeng, Chiang & Li
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1. Zhou, Huang & Zhang
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توجه شود که در این مرحله از خواص جمع و تفریق و مقایسه اعداد خاکستري استفاده

میشود تا به ماتریس نرمال دست یابيم .پس از آن ماتریس ارتباط کامل ( ) )T (به وسيله
فرمولهاي  5و  6و  9محاسبه میشود.
()5

T ij  N  (I  N )1

()6

T ij  N  (I  N )1
1

()9
) T ij  N  (I  N
در پایان هر کدام از حدهاي پایين ،ميان و باال را با هم ترکيب کرده ،ماتریس )T (

محاسبه میشود .پس از آن اقدام به غيرفازي کردن اعداد فازي میشود .بدین منظور براي
هر  iو  jاز فرمول  2استفاده میشود.

T  4T T
()2
6
براي حذف کردن معيارهاي کم اثر در مدل از حد آستانه (  )TSاستفاده میشود ،به این

T 

ترتيب که حد آستانه مشترکی براي تمامی درایهها مشخص میشود سپس درایه هایی که عدد آن
بيشتر از حد آستانه است در ماتریس  Uوارد شده ،به جاي درایه هایی که عدد آن کمتر از حد
آستانه است ،در ماتریس  Uعدد صفر قرار میدهيم (ژو ،هوانگ و ژانگ.)2111 ،
m

()3

j

R
j 1

m n

m

n



 Di
i 1

m n



n

T ij
i 1 j 1

TS 

m n
] U  [U ij

()11

U ij  T ij ; ifT ij  TS


U ij  0; ifT ij  TS
پس از آن به محاسبه  Di  R j , Di  R jپرداخته میشود که  D iو  R jبه ترتيب
از جمع هر سطر و ستون ماتریس Uبه دست میآید .اگر براي شاخصی مقدار D i  R j
مثبت شود ،آن شاخص اثرگذار است و اگر منفی شود ،آن شاخص اثرپذیر است .از طرف
دیگر در بين عوامل تأثيرگذار D i  R j ،مقدار شدت تعامل هر عامل را با سایر عوامل نشان

میدهد .به این ترتيب در گروه عوامل تأثيرگذار ،هرچه ميزان  D i  R jبيشتر باشد ،اهميت
آن عامل بيشتر بوده و در اولویت باالتري قرار دارد (شيه ،وو و هوانگ.)2111 ،1
1. Shieh, Wu & Huang
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يافتههاي پژوهش
در ابتدا نيازهاي مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی استان فارس با توجه به مطالعه
منابع موجود و نظرات خبرگان و کارشناسان کتابداري با سابقه بيشتر از  5سال ،جمعآوري
شد .به این ترتيب  13معيار انتظارات مراجعين تعيين شد که در جدول  1ذکر شدهاند.
جدول  .1نيازهاي مراجعه کنندگان کتابخانههاي عمومی استان فارس
نياز مراجعهكننده
محل قرار گرفتن کتابخانه از نظر سهولت دستيابی
امکانات رفاهی کتابخانه
امنيت مراجعين
تجهيزات سالن مطالعه
سکوت و شرایط فيزیکی مناسب کتابخانه
عملکرد و برخورد مناسب کتابداران
هماهنگی ساعت کار کتابخانه با سایر ادارت

كد
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

نياز مراجعهكننده
تنوع و به روز بودن مجموعه کتب
افزایش تعداد و زمان منابع امانتی
امکان سفارش منابع از سوي مراجعين
امکان استفاده غيرحضوري از خدمات
جستجوي از طریق کامپيوتر یا در قفسه
واحد رسيدگی به شکایات و انتقادات

كد
N8
N9
N10
N11
N12
N13

سپس پرسشنامه بر مبناي فاکتورهاي استخراجی به گونهاي طراحی شد که از هر
پاسخدهنده خواسته میشود تا اقدام به مشخص کردن اثر هر معيار بر معيار دیگر کند .به این
ترتيب پرسشنامه شامل  13سوال است و نظردهی به صورت متغيرهاي زبانی و شامل شش
مورد تحت عنوان بی تأثير ،تأثير خيلی کم ،تأثير کم ،تأثير متوسط ،تأثير زیاد و تأثير خيلی زیاد
انجام شد.
براي استفاده از روش دیمتل خاکستري ،باید معيارهاي زبانی موجود در پرسشنامه در
اختيار تصميمگيرنده قرار بگيرند تا با توجه به آنها ،معيارها با هم مقایسه شوند (ریس ،سرپا،
کاندیاوجار و باردین .)2111 ،1براي این منظور معيارهاي زبانی طبق جدول  2به بازههاي
عددي تبدیل شدند تا براي محاسبات کمی آماده شوند.
جدول  .2متغيرهاي زبانی براي مقایسات زوجی
متغير زبانی
بی تأثير
تأثير خيلی کم
تأثير کم
تأثير متوسط
تأثير زیاد

ارزش خاكستري
][0.0,0.0,0.0
)[0.0,0.1,0.2
)[0.2,0.3,0.4
)[0.4,0.5,0.6
)[0.6,0.7,0.8

1. Reyes, Cerpa, Candia-Véjar & Bardeen
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جدول  .3مقادیر مربوط به  D iو Di  R j , Di  R j ، R j
Di

Rj

Di+Rj

Di-Rj

N1

0.786

N2

0.835

N3

0.998

N4

0.350

N5

1.069

N6

0.317

N7

0.686

N8

0.093

N9

0.248

N10

0.197

N11

0.659

N12

0.373

N13

0.762

14942
14329
14325
14564
14439
14221
14612
14115
14113
14123
14321
14311
14334

14522
14221
14322
14313
14515
14539
14233
14212
14361
14325
14393
14693
14156

14144
14449
14113
-14214
14631
-14313
14199
-14121
-14265
14112
14333
14193
14369

در جدول  4دو گروه شاخصهاي تأثيرگذار و تأثيرپذیر به تفکيک نشان داده شدهاند.
جدول  .4شاخصهاي رضایت مراجعين به تفکيک تأثيرگذاري و تأثيرپذیري
شاخصهاي تأثيرپذير

شاخصهاي تأثيرگذار
شاخص

Di-Rj

شاخص

Di-Rj

N1

14144
14449
14113
14631

N4
N6
N8
N9

-14214
-14313
-14121
-14265

N7

14199

N10

14112
14333
14193
14369

N2
N3
N5

N11
N12
N13

عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذیر به ترتيب شدت تأثيرگذاري بر سایر عوامل در جداول  5و
 6نشان داده شدهاند.
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جدول  .5عوامل تأثيرگذار به ترتيب شدت تأثيرگذاري

شاخص
سکوت و شرایط فيزیکی مناسب کتابخانه
امکانات رفاهی کتابخانه
واحد رسيدگی به شکایات و انتقادات
امکان استفاده غيرحضوري از خدمات کتابخانه
هماهنگی ساعت کار کتابخانه با سایر ادارت
جستجوي اعضا از طریق کامپيوتر یا در قفسه
محل قرار گرفتن کتابخانه از نظر سهولت دستيابی
امنيت مراجعين
امکان سفارش منابع مورد نياز از سوي مراجعين

كد مربوطه
N5
N2
N13
N11
N7
N12
N1
N3
N10

رتبه
1
2
3
4
5
6
9
2
3

Di+Rj
14631
14449
14369
14333
14199
14193
14144
14113
14112

جدول  .6عوامل تأثير پذیر به ترتيب شدت تأثيرپذیري
كد مربوطه

Di-Rj

رتبه

شاخص
عملکرد و برخورد مناسب کتابداران

N6

-14313

1

افزایش تعداد و زمان منابع امانتی

N9

-14265

2

تجهيزات سالن مطالعه

N4

-14214

3

تنوع و به روز بودن مجموعه کتب

N8

-14121

4

پس از اجراي تکنيک دیمتل خاکستري ،نيازهاي مراجعين به دو گروه تأثيرگذار و
تأثيرپذیر تفکيک شدند .به این ترتيب در پاسخ به سوال اول پژوهش با توجه به جدول  5قابل
استنباط است که سکوت و شرایط فيزیکی مناسب کتابخانه ،امکانات رفاهی کتابخانه ،واحد
رسيدگی به شکایات و انتقادات ،امکان استفاده غيرحضوري از خدمات کتابخانه ،هماهنگی
ساعت کار کتابخانه با سایر ادارت ،جستجوي اعضا از طریق کامپيوتر یا در قفسه ،محل قرار
گرفتن کتابخانه از نظر سهولت دستيابی ،امنيت مراجعين و امکان سفارش منابع مورد نياز از
سوي مراجعين به عنوان نيازهاي تأثيرگذار بر رضایت مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی
استان فارس شناخته شدند و نيازهاي عملکرد و برخورد مناسب کتابداران ،افزایش تعداد و
زمان منابع امانتی ،تجهيزات سالن مطالعه و تنوع و به روز بودن مجموعه کتب نيز به عنوان
نيازهاي ضعيفتر که به نوعی خود نشات گرفته از نيازهاي تأثيرگذار هستند ،شناخته شدند .بر
این اساس مدیریت و هدایت صحيح نيازهاي تأثيرگذار اولویت اول میباشند چرا که در
صورت مدیریت آنها میتوان نيازهاي تأثيرپذیر را نيز مدیریت کرد و اثرات را کاهش داد.
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در راستاي پاسخگویی به سواالت دوم و سوم پژوهش ،شدت هر یک از نيازهاي
تأثيرگذار و تأثيرپذیر محاسبه و در جدول  6و  9ذکر شده است .به این ترتيب هرچه رتبه
نيازهاي تأثيرگذار بيشتر باشد ،دامنه شمول آن بر نيازهاي تأثيرپذیر افزایش یافته و مدیریت
صحيح آن اثر بهتر و بيشتري بر کنترل سایر نيازهاي مراجعين دارد .این به آن معناست که
رتبهبندي به دست آمده ،راهنماي مناسبی براي مدیریت اثرات ناشی از نيازهاي مراجعين بوده
و اولویت را به نيازهاي تأثيرگذار با امتياز باالتر اختصاص میدهد .تحليل این اثرات نشان
میدهد که هرچه از رتبه نيازها کاسته میشود ،اثر آن نيز کمرنگتر شده و از شدت آن کاسته
میشود .در رابطه با نيازهاي تأثيرپذیر هر چه مقدار  D i  R jکمتر باشد ،ميزان تأثيرپذیري
افزایش مییابد.

بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش به منظور تعيين عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر نيازهاي مراجعهکنندگان
کتابخانههاي عمومی استان فارس از تکنيک دیمتل خاکستري که بر اساس روش دیمتل و
اعداد خاکستري سه پارامتره طراحی شده ،استفاده شد .همانگونه که از خواص و نتایج به
کارگيري تکنيک دیمتل برمیآید ،این تکنيک عالوه بر اینکه قابليت رتبهبندي و تعيين ميزان
اهميت مولفهها را دارد؛ این قابليت را نيز دارد که تأثيرگذاري بر رفتار سایر مولفهها یا
فاکتورها را نيز شناسایی کند و از آنجا که در این پژوهش از نوع خاکستري دیمتل نيز استفاده
شده ،ضمن در نظر گرفتن عدم قطعيت ،دقت نتایج افزایش یافته است.
در این پژوهش در پی پاسخگویی به سه سوال بودیم که در ادامه بحث میشوند.
سوال اول :نيازهاي تأثيرگذار و تأثيرپذیر بر رضایت مراجعين کتابخانهعمومی در شرایط
عدم قطعيت کدام است؟
در راستاي پاسخگویی به این سوال ،عوامل سکوت و شرایط فيزیکی مناسب کتابخانه،
امکانات رفاهی کتابخانه ،واحد رسيدگی به شکایات و انتقادات ،امکان استفاده غيرحضوري از
خدمات کتابخانه ،هماهنگی ساعت کار کتابخانه با سایر ادارت ،جستجوي اعضا از طریق
کامپيوتر یا در قفسه ،محل قرار گرفتن کتابخانه از نظر سهولت دستيابی ،امنيت مراجعين و
امکان سفارش منابع مورد نياز از سوي مراجعين به عنوان نيازهاي تأثيرگذار بر رضایت
مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی استان فارس شناخته شدند و نيازهاي عملکرد و برخورد
مناسب کتابداران ،افزایش تعداد و زمان منابع امانتی ،تجهيزات سالن مطالعه و تنوع و به روز
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بودن مجموعه کتب نيز به عنوان نيازهاي تأثيرپذیر شناخته شدند.
سوال دوم :از بين نيازهاي تأثيرگذار در شرایط عدم قطعيت ،کدام شدت بيشتري دارد؟
در راستاي پاسخگویی به این سوال ترتيب عومل اثرگذار بر رضایت مراجعين عبارتند از:
سکوت و شرایط فيزیکی مناسب کتابخانه ،امکانات رفاهی کتابخانه ،واحد رسيدگی به
شکایات و انتقادات ،امکان استفاده غيرحضوري از خدمات کتابخانه ،هماهنگی ساعت کار
کتابخانه با سایر ادارت ،جستجوي اعضا از طریق کامپيوتر یا در قفسه ،محل قرار گرفتن
کتابخانه از نظر سهولت دستيابی ،امنيت مراجعين ،امکان سفارش منابع مورد نياز از سوي
مراجعين.
سوال سوم :از بين نيازهاي تأثيرپذیر در شرایط عدم قطعيت ،کدام شدت بيشتري دارد؟
در راستاي پاسخگویی به این سوال ترتيب عوامل اثرپذیر عبارتند از :عملکرد و برخورد
مناسب کتابداران ،افزایش تعداد و زمان منابع امانتی ،تجهيزات سالن مطالعه ،تنوع و به روز
بودن مجموعه کتب.
نتایج این پژوهش با لحاظ کردن شرایط عدم قطعيت ،هم از حيث دقت و هم از حيث
شدت تأثيرگذاري میتواند براي تصميمگيريهاي آینده کتابخانههاي عمومی در جهت تامين
رضایت مراجعين مفيد باشد .چرا که مدیریت و هدایت صحيح نيازهاي تأثيرگذار اولویت اول
میباشند و در صورت مدیریت آنها میتوان نيازهاي تأثيرپذیر را نيز مدیریت نموده و اثرات
آنها را کاهش داد .هرچه رتبه نيازهاي تأثيرگذار بيشتر باشد ،دامنه شمول آن بر نيازهاي
تأثيرپذیر افزایش یافته و مدیریت صحيح آن اثر بهتر و بيشتري بر کنترل سایر نيازهاي
مراجعين دارد .این به آن معناست که رتبهبندي به دست آمده ،راهنماي مناسبی براي مدیریت
اثرات ناشی از نيازهاي مراجعين بوده و اولویت را به نيازهاي تأثيرگذار با امتياز باالتر
اختصاص میدهد .تحليل این اثرات نشان میدهد که هرچه از رتبه نيازها کاسته میشود ،اثر
آن نيز کمرنگتر شده و از شدت آن کاسته میشود.
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