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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاا رردوسگی
مشهد از اجرای طرح تجمیع انجام شد است.
روش :این پژوهش از نظر روش ،پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی است 120 .نفر از دانشجویان
تحصیالت تکمیلی که قبل از طرح تجمیع نیز در دانشاا رردوسی مشهد تحصیل میکردند ،بهصورت
تصادری خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داد ها ،پرسگشنامه محققسگاخته بگر اسگال ایاگوی
رضایت مشتری کانو بود است.
يافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از خدمات ارائگه
شد در بخشهای عمومی کتابخانه مرکزی در بخشهای امانت ،مرجع ،نشریات و دیداری-شگییداری
بعد از اجرای طرح تجمیع بهطور معیاداری کمتر از قبل از اجرای طرح تجمیع بگود اسگت .در بخگش
اطالعرسانی این تفاوت بیمعیا و در بخش پایاننامهها این تفاوت بعد از اجرای طرح تجمیگع بگهطور
معیاداری بیشتر از قبل از اجرای طرح تجمیع بود است.
نتيجهگيري :میتوان چیین نتیجه گررت که طرح تجمیع باعگ

ارگزایش نارضگایتی دانشگجویان از

خدمات کتابخانه شد است.
واژههاي كليدي :رضایت کاربران ،طرح تجمیع ،دانشاا رردوسگی مشگهد ،مرکگز اطالعرسگانی و
کتابخانه مرکزی ،ایاوی سیجش رضایت مشتری کانو.
 .1استادیار گرو علم اطالعات و دانششیاسی دانشاا تربیت مدرل (نویسید مسئول)
atefeh.sharif@modares.ac.ir
 .2دانشجوی کارشیاسیارشد علم اطالعات و دانششیاسی دانشاا رردوسی مشهد
bagheri.massome@gmail.com
 .3استادیار گرو علم اطالعات و دانششیاسی دانشاا رردوسی مشهد tajafari@um.ac.ir
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مقدمه
کتابخانههای دانشااهی بخشی از نظام آموزش عایی محسوب میشوند و نقشی حیاتی در
گردآوری و انتقال اطالعات علمی و پیشبرد اهداف آموزشی ایفا میکیید (مرادمید .)1385 ،با
توجه به نقش حیاتی کتابخانههای دانشااهی ،هموار طرحهایی بهمیظور توسعه و بهبود
خدمات این کتابخانهها در دانشاا ها اجرا میشود .یکی از این طرحها که در دانشاا رردوسی
مشهد با هدف استفاد بهییه از امکانات اجرا شد ،طرح «تجمیع کتابخانهها» بود .این طرح ،پس
از بررسی اجمایی وضعیت کتابخانههای دانشاا رردوسی مشهد در سال  1383شکل گررت و
با اجرای آن ،کتابخانههای دانشاا رردوسی مشهد از  17کتابخانه (یک کتابخانه مرکزی14 ،
کتابخانه دانشکد ای و  2کتابخانه پژوهشی )1در سال  1391به  5کتابخانه (یک کتابخانه
مرکزی 3 ،کتابخانه دانشکد ای (ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،علومتربیتی و
روان شیاسی ،و ایهیات و معارف اسالمی) و یک کتابخانه پژوهشکد ای (مطایعات اسالمی))
2

کاهش یارت.

صرره جویی در خرید میابع موازی و مکرر ،ایجاد دسترسی به تمام میابع کتابخانهها برای
تمام دانشجویان و اساتید دانشکد ها در یک کتابخانه ،استفاد حداکثری از دانش و تجربه
کتابداران مجرب و متخصص دانشاا که بهصورت پراکید در واحدهای مختلف ارائه خدمت
نمود اند ،تأمین نیروی انسانی کاری برای را اندازی بخشها و ارائه خدمات جدید در کتابخانه،
تسهیل در هماهیای و سیاستگذاری برای برنامههای کتابخانهای و مدیریت خدمات ،و
بهحداقل رساندن راصلهی زمانی بین خرید تا در دسترل قرار گررتن کتاب برای مراجعهکیید
از جمله مزایای طرح تجمیع کتابخانههای دانشاا رردوسی مشهد ذکر شد است (سعادت
علیجانی.)1392 ،
در ارزیابی خدمات کتابخانه ،آنچه اهمیت مییابد ،نظر استفاد کییدگان است ،چرا که بدون
وجود آنها دییلی برای ادامه رعاییتهای کتابخانهها وجود ندارد (مکیایسابمی و شکویی،
 .1علوم گیاهی و یرز نااری
 .2از این پس در این نوشته ،طرح تجمیع کتابخانههای دانشاا رردوسی مشهد به اختصار «طرح تجمیع» خوانگد
خواهد شد و میظور از کتابخانه مرکزی« ،مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشاا رردوسی مشهد» است.
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)1372؛ به همیندییل الزم است تمام کوشش کتابخانهها در راستای برآوردن نیازهای اطالعاتی
و جلب رضایت استفاد کییدگان تیظیم شود .بهطور معمول در بیشتر پژوهشهای مرتبط با
مفهوم رضایت مشتری از ایاوهای معتبری استفاد میشود .ایاوی کانو 1با مورقیت در برخی
کتابخانههای خارج از کشور (مانید پژوهشهای بایراکتوراوغلو و اوزجن2008 2،؛ گاریبای،
گوتی و ریاوئروآ2010 3،؛ دامیییسی ،باسیل و پایومبو )2015 4،استفاد شد است .این ایاو،
دیدگا خاصی در دستهبیدی خدمات و سیجش میزان رضایت استفاد کییدگان دارد و بهنظر
میرسد از قابلیت تطابق میاسبی با رضای خدماتی کتابخانه برخوردار باشد و درک بهتری از
میزان رضایت استفاد کییدگان از خدمات مختلف کتابخانه و امکان اویویتبیدی نزدیکتر به
واقعیت را رراهمآورد .عالو بر اینها ،این ایاو ،ایاویی نظری و مفهومی است که از اعتبار
بیشتری نسبت به ایاوهای عییی برخوردار است (ملکی و دارابی .)1387 ،بر این اسال ،در
پژوهش حاضر ،سیجش رضایت کاربران کتابخانه بر پایهی ایاوی کانو بییان یارت .ایاوی
کانو ،ایاویی اقتصادی بهمیظور درک عمیق ندای مشتریان و تأمین رضایت مشتری بر اسال
تجزیه و تحلیل رقابتی است .این ایاو نیازهای مشتریان را بررسی کرد و عواملِ متفاوتِ مؤثر
بر آنها را مطایعه میکید (همتی و قربانیان .)2011 5،همچیین رابطه میان دستهبیدی نیازهای
مشتریان و رضایت مشتری را برای هر یک از ویژگیهای محصول تعریف کرد و پیج معیار
برای دستهبیدی ویژگیهای محصول بیان میدارد (رشید ،تاماکی ،اوال و کوبام .)2010 6،این
پیج معیار شامل  .1اجباری .2 7،تکبعدی .3 8،جذاب .4 9،بیتفاوتی10و  .5معکول11است.
مطابق با جدول شمار  ،1تأثیر وجود و نبود معیار در رضایتمیدی مشخص شد است .برای
نمونه ،با وجود معیار اجباری ،رضایت تغییری نخواهد کرد ،اما در صورت نبود ،رضایت
1 . Kano
2 . Bayraktaroglu & Ozgen
3 . Garibay, Gutie & Figueroa
4 . Dominici, Basile & Palumbo
5 . Hemati & Ghorbanian
6 . Rashid, Tamaki, Ullah & Kubom
7 . Must-be
8. One-dimensional
9. Attractive
10. Indifferent
11 . Reverse
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کاهش خواهد یارت.
جدول  .1معیارهای کانو در پیوند با رضایتمیدی
تأثير بر رضايتمندي

در صورت وجود

در صورت نبود

اجباری )(M

خیثی

کاهش

تکبعدی )(O

ارزایش

کاهش

جذاب )(A

ارزایش

خیثی

بیتفاوتی )(I

خیثی

خیثی

معکول )(R

کاهش

ارزایش

معيار

بيان مسأله
پیش از اجرای طرح تجمیع کتابخانههای دانشاا رردوسی و بهمیظور امکانسیجی آن ،دو
دسته بررسی کلی انجام شد است .1 :در راستای انتقال میابع ،تمام میابع دانشاا مورد ارزیابی
کمی و کیفی قرار گررت ،و  .2در راستای انتقال تجهیزات کتابخانه عالو بر تهیه تجهیزات بر
اسال قرارداد میاقصه ،تجهیزات مورد نیاز دیار از واحدها میتقل شد (میرزایی .)1392 ،در این
میان بهنظر میرسد نظرات دانشجویان به عیوان استفاد کییدگان نهایی بهطور مستقیم مورد
پرسش قرار ناررته است .این در حایی است که چهار اصل از اصول رانااناتان به نوعی به
استفاد کییدگان باز میگردد (مکیایسابمی و شکویی .)1372 ،به بیان دیار ،از یکسو به عیوان
یک اصل پذیررته شد  ،الزم است استفاد کیید و جلب رضایت او در اوییت قرار گیرد؛ و از
سوی دیار ،تیظیم و تدوین هر برنامه کاری ،ابتدا مستلزم شیاخت و آگاهی است ،این شیاخت
تیها به مدد بررسی آرای استفاد کییدگان حاصل خواهد شد (میصوریان.)1380 ،
بهنظر میرسد استقبال دانشجویان از اجرای طرح تجمیع در دانشاا رردوسی مشهد اندک
بود است (ابوعطا .)1392 ،مشاهدات عییی و بررسیهای اوییهی پژوهش حاضر نشان داد
نشانههایی از نارضایتی در دانشجویان و اعضای هیأت علمی وجود دارد .این نارضایتی تیها به
کاربران نهایی محدود نشد و آخشیک ( )1394به بخشی از این نارضایتیها از سوی کتابداران
این دانشاا نیز اشار کرد است .از سویی ،این حقیقت وجود دارد که نظرات دانشجویان در
مطایعات اوییه طرح و اجرای آن ،مورد توجه نبود است .صرفنظر از نظر مثبت یا میفی
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دانشجویان پیرامون این تغییرِ برنامهریزی شد  ،رضایت دانشجویان از اجرای طرح و خدمات
عمومی کتابخانه مرکزی پس از اجرای طرح تجمیع مشخص نیست .بر این مبیا ،پژوهش
حاضر بر آن است تا به پاسخ این پرسش دست یابد که تأثیر اجرای طرح تجمیع بر رضایت
کاربران بر اسال ایاوی سیجش رضایت مشتری کانو به چه میزان است؟

فرضيههاي پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال آزمون دو ررضیه زیر است:
 .1بین میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از خدمات هر یک از بخشهای عمومی
کتابخانه مرکزی ،قبل و بعد از اجرای طرح تجمیع ،تفاوت معیاداری وجود دارد.
 .2بین میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از خدمات عمومی ارائه شد در کتابخانه
مرکزی 1بر اسال ایاوی کانو ،قبل و بعد از اجرای طرح تجمیع ،تفاوت معیاداری وجود
دارد.

پرسش پژوهش
از دیدگا دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،مسئویین بخشهای عمومی و ریاست کتابخانه
مرکزی ،را کارهای بهبود ارائه خدمات از سوی کتابخانه مرکزی کدام است؟

پيشينه پژوهش
با توجه به مسأیه پژوهش ،در پیشییه بر دو محور اصلی تأکید میشود؛ پژوهشهایی که در
باب ادغام کتابخانهها صورت گررته است ،و پژوهشهایی که در سیجش میزان رضایت
کاربران به ایاوی کانو توجه داشتهاند.
در گرو نخست از این پژوهشها ،پژوهشگرانی مانید سوانپول ،)2005( 2رزوم و براسو

1

( )2013و آخشیک ( )1394به بررسی ادغام کتابخانهها توجه داشتهاند.
 .1در پژوهش حاضر شش بخش امانت ،مرجع ،اطالعرسانی ،پایاننامهها ،نشریات ،و دیداری-شییداری مورد
بررسی قرار گررته است.
2 . Swanepoel
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سوانپول ( )2005با استفاد از پرسشنامه و به روشی پیمایشی ،انتظارات و نارانیهای
کارکیان کتابخانه قبل و پس از ادغام سه کتابخانه در حوز ی ریاوری در آرریقای جیوبی را
مورد بررسی قرار داد .یارتههای پژوهش نشان داد که انتظارات و نارانیهای کارکیان کتابخانه
در قبل از ادغام ،بهطور قطع بعد از ادغام از بین نمیرود ،و ممکن است در طول زمان تغییر
کید یا ارزایش یابد و میتوان برخی از انتظارات و نارانیها را در طول زمان و بدون هرگونه
مداخله عمدی تغییر داد.
رزوم و براسو ( )2013در پژوهشی به بررسی ادغام دو کتابخانه دانشااهی سی.ای.یو 2و
یو.ال.یو3در ایاالت متحد آمریکا در سال  2010پرداخته است و روند ادغام و دشواریهای
آن را از طریق بررسی اسیاد و مدارک بیان میکید .یارتهها نشان میدهد که عالو بر چایشها و
دشواریهای رراوان در اجرای ررایید ادغام ،در بررسیهای انجام شد پس از گذشت دو سال
از اجرای این طرح ،در بعضی جیبهها ،مانید قویتر شدن وب کتابخانه و ارزایش اهمیت میابع
ایکترونیکی برای دانشجویان و استادان ،تأثیر مثبتی به همرا داشته است.
آخشیک ( )1394در پژوهش خود با توجه به دیدگا کتابداران ،مدیران میانی و مدیران
ارشد ،در خالل طرح تجمیع کتابخانههای دانشاا رردوسی مشهد ،به این نتیجه دستیارت که
در ررایید تغییر برنامهریزیشد ی سازمانی ،میدان وسیعی از نیروهای پیشبرند و بازدارند در
رراییدی پیچید و چید بعدی در تعامل یا تقابل با یکدیار حضور دارند .طی این ررایید،
عواملی چون آموختهزدایی و چسبیدگی دانش به ایجاد نیروهای پیشبرند و بازدارند کمک
میکیید؛ بیابراین ،برای مورقیت در مدیریت تغییر سازمانی ،نه تیها شکلگیری نارش مثبت
نسبت به تغییر در میان کارکیان سازمان و ایجاد ررهیگ و جو سازمانی میاسب با تغییر الزم
است ،بلکه باید به جایازییی دانش میسوخ با دانش جدید در دو بعد رردی و سازمانی نیز
توجه شود.
در دسته دوم ،پژوهشهایی قرار دارند که با توجه به ایاوی کانو در محیط کتابخانهها به
اجرا رسید اند .بایراکتاراوغلو و اوزجن ( )2008به بررسی خدمات کتابخانه مرکزی دانشاا

1 . Rozum & Brassow
2. College of Eastern Utah
3. Utah State University
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دوکوز ایلول 1در ازمیر 2ترکیه با استفاد از ایاوی کانو پرداخته شد .پژوهشاران در ابتدا
ویژگیهای کیفی را از طریق ایاوی کانو دستهبیدی کردند و مهمترین آنها را به وسیله
انداز ی رضایتمیدی ،انتخاب و در  6گرو جای دادند .آنها  6گرو را از طریق ررایید تحلیل
سلسلهمراتبی با یکدیار مقایسه و وزندهی کردند .سپس از ضرایب اهمیت حاصل از
ای.اچ.پی3به جای ضرایب اهمیت خوداظهاری ،بهر جستید تا بتوانید شاخص بهبود کیفیت را
برای هر ویژگی کیفی محاسبه کیید .در این پژوهش درخواستهای استفاد کیید برای خدمات
کتابخانه بهطور عمیق بررسی شد ،و مهمترین درخواستها بهطور راهبردی درهم آمیخت.
گاریبای ،گوتی ،و ریاوئروآ ( )2010بهکارگیری ترکیبی کیو.اف.دی 4و ایاوی کانو را
به عیوان ابزاری مفید برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه دیجیتال و سیجش میزان رضایت
پیشیهاد کردند .آنها مطایعه موردی خود را در دانشاا گواداالجارا5در مکزیک انجام دادند و
توسط پرسشنامههای پیوسته ،به گردآوری اطالعات پرداختید .پژوهشاران ،اطالعاتی جهت
بهبود خدمات و ارزایش رضایت مشتری بهدستآوردند ،همچیین پیشیهاد کردند که را بهبود
خدمات و ارزایش رضایت مشتری گوشسپردن به صدای مشتری 6است و بیان کردند که
اهمیت استفاد از ایاوی کانو در پژوهشهای اینچیییی در این است که دیدگا روشیی از
اویویتهای رضایت مشتریان را مشخص میکید.
دامیییسی ،باسیل و پایومبو ( )2015در پژوهشی کیفی به مطارعه رضایت کاربران
کتابخانههای دانشااهی پرداختید .آنها با هدف مطایعهای کاربرمدار به تحلیل خدمات دو
کتابخانه دانشااهی در ایتاییا پرداختید .در گام مقدماتی دو گرو مصاحبه کانونی تشکیل دادند
و همچیین از مصاحبه انفرادی نیز بهر بردند .ارراد مصاحبهشوند از دانشجویان و
پژوهشارانی انتخاب شدند که از خدمات کتابخانه بهصورت مداوم استفاد میکردند .در این
پژوهش ،داد های کیفی مورد تحلیل قرار گررت .پژوهشاران معتقدند که نتایج این پژوهش در

1. Dokuz Eylul
2. Izmir
3. AHP
)4. Quality Function Deployment (QFD
5. Guadalajara
)6. Voice of the customer (VOC
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برنامهریزی راهبردی و همچیین در سطح عملیاتی به بهبود خدمات کتابخانههای دانشااهی
میانجامد.
در ایران ،حیاتی ،مظفری ،مظفری ،و میوچهری ( )1393با روش پژوهشی مشابه با پژوهش
بایراکتاراوغلو و اوزجن ( )2008به بخشبیدی مراجعهکییدگان کتابخانههای عمومی استان
رارل بر پایهی نیازهایشان پرداختید .این پژوهشاران ابتدا به خوشهبیدی مراجعان در چهار
خوشه پرداختید و سپس نیازهای هر خوشه را به وسیلهی پرسشنامه بررسی کردند؛ به عیوان
نمونه ،نیازهای خوشه اولِ شیاساییشد در این پژوهش ،بیشتر نیازهای جذاب و انایزشی
بودند .در این مقایه نیازهای مراجعهکییدگان در ششمقویه ساختمان و موقعیت ،نیروی انسانی،
میابع ،شرایط بهر گیری از خدمات ،خدمات جیبی و سایر خدمات در چهار خوشه
مراجعه کییدگان مورد توجه قرار گررت .به اعتقاد پژوهشاران ،تیوع مراجعهکییدگان
کتابخانههای عمومی باع شد که تفاوت در نظر آنان پیرامون هر یک از اجزای مقویههای
ششگانه پدید آید؛ بهطور مثال ،اطالعرسانیِ خدمات کتابخانهای برای خوشهی اول و دوم
ضروری ،برای خوشهی سوم جذاب و برای خوشهی چهارم تکبعدی تلقی شد است.
در جمعبیدی باید گفت که با توجه به بررسیهای انجام شد  ،پژوهشهای محدودی از
ایاوی کانو در کتابخانهها استفاد کرد اند و در گزارشهای میتشر شد ی آنها نیز دستهبیدی
خدمات بهطور واضح و مشخص ذکر نشد است .نکتهی دیار این است که در این پژوهشها،
مانید پژوهش حیاتی ،مظفری ،مظفری و میوچهری ( ،)1393ایاوی کانو به تیهایی برای دسته-
بیدی استفاد نشد و در کیار سایر ایاوها مورد استفاد قرار گررته است .دییل استفاد از سایر
ایاوها در چیین پژوهشهایی آن است که در آنها یا به دستهبیدی مراجعان پرداختهاند (مانید
حیاتی و دیاران ،)1393 ،یا عالو بر سیجش رضایت از خدمات ،تعیین کیفیت خدمات نیز مد
نظر بود است (مانید پژوهشهای بایراکتوراوغلو و اوزجن2008 ،؛ و گاریبای ،گوتی و
ریاوئروآ )2010 ،و این خود بر نتیجهی دستهبیدی تأثیر خواهد داشت .به این ترتیب ،اگر چه
پژوهشهایی در باب سیجش رض ایت کاربران بدون استفاد از ایاو ،مانید مهراد و جهانیان
()1383؛ مرادمید ()1385؛ زناوئی ،سعادتجو و بیدختی ()1389؛ صرافپور و حریری ()1390
و مهرابیان ،تبری ،عباسپور و کشاورزمحمدیان ( )1391در داخل کشور؛ و پژوهشهای
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توروکوال و دیاران ،)2006( 1کایرن ،)2010( 2حسین )2012( 3و پائلسون و رمت )2012( 4در
خارج از کشور به انجامرسید است؛ اما با توجه به کاوش انجامشد در پژوهشهای پیشین،
بهنظر می رسد که در داخل کشور تاکیون میزان رضایت کاربران از خدمات عمومی کتابخانه
دانشااهی بر اسال ایاوی سیجش رضایت مشتری کانو به انجامنرسید باشد.
همچیین مرور پیشییه نشان میدهد که بخشی از پژوهشهای خارج از کشور در زمییه
سیجش میزان رضایت مشتری بر پایهی ایاوهایی همچون کیو اف دی که با کانو تلفیق شد و
مانید آن به انجام رسید است .در حاییکه بهنظر میرسد در پژوهشهای داخلی ،استاندارد یا
ایاوی خاصی برای سیجش میزان رضایت کاربران مورد استفاد قرار ناررته است .ایاوهایی
مانید سروکوال 5و ییبکوآل 6رقط در زمییه سیجش کیفیت خدمات و نه در زمییه سیجش
میزان رضایت کاربران مورد استفاد قرار گررتهاند .همانطور که در پیشییه پژوهش آمد است،
ایاوی کانو در چید کتابخانه در خارج از کشور برای سیجش میزان رضایت کاربران مورد
استفاد قرار گررته (پژوهشهای بایراکتوراوغلو و اوزجن2008 ،؛ گاریبای ،گوتی و ریاوئروآ،
2010؛ دامیییسی ،باسیل و پایومبو )2015 ،و در ایران این ایاو با توجه به قابلیتهایی که دارد،
هیوز مورد توجه کاری قرار ناررته است.
از این روی ،ایاوی کانو به جهت دیدگا خاص آن نسبت به دستهبیدی خدمات و قابلیت
تطبیق میاسب با محیط خدماتی کتابخانه ،و همچیین بهدییل اییکه امکان نتیجهگیری و اویویت-
بیدی نزدیکتر به واقعیت را رراهم میآورد ،بهعیوان چارچوب نظری در طراحی و تحلیل
پرسشنامه و اطالعات گردآوریشد ی مورد استفاد در این پژوهش قرار گررت .همچیین
همانطور که در مرور پژوهشهای گذشته قابل مشاهد است تاکیون پژوهشی در زمییه
سیجش میزان رضایت کاربران از خدمات عمومی کتابخانه مرکزی دانشاا رردوسی انجام
نشد است ،و با توجه به اییکه انتظار میرود طرح تجمیع بر میزان رضایت کاربران تأثیر
گذاشته باشد ،خأل سیجش میزان رضایت کاربران از خدمات عمومی کتابخانه مرکزی دانشاا
1 . Truccolo & et al.
2. Kiran
3. Hossain
4. Powelson & Reaumet
5. Servqual
6. Libqual
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رردوسی وجود دارد .در بیشتر پژوهشهای انجام شد  ،گردآوری داد ها بهوسیلهی پرسشنامه
انجام شد  ،در این پژوهش نیز از پرسشنامه استفاد شد است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است که با روشی پیمایشی به انجام رسید است .از
آنجایی که طرح تجمیع اجرا شد است ،گردآوری داد های مربوط به قبل از طرح تجمیع
قدری با دشواری روبهرو بود ،برای رائقآمدن بر این مشکل بر پایهی شیو ای که در کتاب
گلوگا های پژوهش در علوم اجتماعی (دیانی )1387 ،توضیح داد شد است عمل شد ،در این
شیو خود دانشجویان میزان رضایتشان قبل از اجرای طرح تجمیع را برآورد میکیید ،برای
انجام این روش در پرسشنامه رضایت ،گویهها بهگونهای تیظیم شد که این خوداظهاری در
پاسخها حاصل شود .همچیین برای نزدیکبودن نتایج به واقعیت ،پژوهشار رقط از
دانشجویانی برای پاسخ به پرسشنامه درخواست نمود که سه شرط را دارا باشید .1 :پیش از
طرح تجمیع (سال  )1391در دانشاا رردوسی مشهد دانشجو بود اند .2 ،پیش از طرح تجمیع
از کتابخانه مرکزی استفاد کرد باشید ،و  .3خدماتی را که پیش از طرح تجمیع در کتابخانه
مرکزی ارائه میشد ،به خاطر داشته باشید .از اینرو جامعهی آماری ،جامعهای نامشخص است.
میتوان از ررمول کوکران برای برآورد حجم نمونه نامشخص استفاد نمود .به اینترتیب حجم
نمونه ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی به تعداد  120نفر تعیین شد .برای انتخاب اعضای نمونه
از روش نمونهگیری خوشهای تصادری استفاد شد .بخشهای مختلف کتابخانه که دانشجویان
جهت دریارت خدمات به آنجا مراجعه میکردند (مانید امانت ،مرجع ،پایاننامهها و،)...
خوشههای آماری در نظر گررته شدند .برای گردآوری داد ها ،پژوهشار در روزهای مختلف
هفته و در ساعات متفاوت روز به بخشهای مختلف کتابخانه مراجعه کرد و پرسشنامه را به
دانشجویان واجد شرایطِ مراجعهکیید به آن بخش توزیع کرد.
ابزار گردآوری داد ها پرسشنامهای محققساخته بر اسال ایاوی کانو است .این
پرسشنامه بر اسال متون ،خدمات عمومی معرری شد در وبسایت کتابخانههای  5دانشاا
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برتر جهان 1و نظرسیجی از مسئویین بخشهای خدمات عمومی کتابخانه مرکزی طراحی
شد است و از نظر روایی از اساتید رشته علم اطالعات و دانششیاسی ( 5نفر) و همچیین
مدیریت ( 1نفر) مورد تأیید بود است ،از اینرو از روایی میاسبی برخوردار است .برای
بررسی پایایی پرسشنامه با انجام پیشآزمونی بر روی  36نفر از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،با استفاد از داد های بهدستآمد از این پرسشنامهها و به کمک نرمارزار آماری
 SPSS20میزان ضریب پایایی قبل از طرح تجمیع و برای بخشهای امانت ،مرجع،
اطالعرسانی ،پایاننامه ،مجالت و دیداری-شییداری به ترتیب ،0/75 ،0/90 ،0/70 ،0/87
 0/71 ،0/86و رضایت قبل از طرح تجمیع  0/93و برای همین بخشها بعد از طرح تجمیع به
ترتیب برابر با  0/84 ،0/87 ،0/71 ،0/91 ،0/90 ،0/90و  ،0/96بهدستآمد؛ در نتیجه،
پرسشنامهی طراحیشد از پایایی مطلوبی برخوردار است.
پرسشنامه سیجش رضایت کاربران شامل دو بخش بود .بخش نخست ،بخش مشخصات
جمعیتشیاختی و شامل گویههایی همچون جیسیت ،سن ،دانشکد  ،مقطع تحصیلی است .در
بخش دوم ،خدماتی که در کتابخانه مرکزی ارائه میشود ،قرار گررت و دانشجویان برای هر
خدمت به  2پرسش پاسخ میدادند؛ یعیی گویه هر خدمت بهگونهای تیظیم شد که دانشجویان
برای پاسخ به این پرسش که میزان رضایتشان از هر خدمت در قبل از اجرای طرح تجمیع به
چه میزان بود است ،در سمت راست هر گویه بر پایهی مقیال ییکرت یکی از شمار های  1تا
 5را انتخاب میکردند .همچیین برای پاسخ به این پرسش که میزان رضایت کیونی آنان از هر
خدمت به چه میزان است ،در سمت چپ هر گویه بر پایهی مقیال ییکرت یکی از شمار های
 1تا  5برای انتخاب پاسخگویان گذاشته شد ،که  1به معیای کمترین میزان رضایت ،و  5به
معیای بیشترین میزان رضایت بود.

 .1از سایت انتشارات تامسون رویترز ،صفحهی رتبهبیدی دانشاا های جهان  5 ،2015- 2014دانشاا برتر جهان
شیاسایی شد که به ترتیب عبارتید از .1 :مؤسسه تکیویوژی کاییفرنیا (کایتک) .2 ،دانشاا هاروارد .3 ،دانشاا
آکسفورد .4 ،دانشاا استیفورد و  .5دانشاا کمبریج.
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ارائه يافتهها و بحث
تحلیل یارتههای جمعیتشیاختی پاسخگویان حاکی از آن است که بیشتر پاسخگویان« ،زن»
( 57/3درصد) بودند .در خصوص سن 94/17 ،درصد از پاسخگویان «زیر  30سال» سن
داشتید و  91/7درصد از آنان در مقطع «کارشیاسیارشد» و بیش از نیمی از پاسخدهیدگان
( 52/5درصد) در مرحله «ناارش پایاننامه» بودند .انتظار میرود مراجعه و استفاد از میابع و
خدمات کتابخانه دانشااهی برای این دسته از دانشجویان ،بیش از سایرین باشد و تأمین نیاز
آنها یکی از اویویتهای مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی دانشاا رردوسی مشهد است.
در این بخش به بررسی هر یک از ررضیههای پژوهش پرداخته میشود:
فرضيه نخست :بين ميزان رضايت دانشجويان تحصيالت تكميلی از خدمات هر يک از
بخشهاي عمومی كتابخانه مركزي ،قبل و بعد از اجراي طرح تجميع تفاوت معناداري
وجود دارد.
در جهت تأیید یا رد این ررضیه رضایت کیونی و رضایت قبل از اجرای طرح تجمیع در
هر بخش از بخشهای عمومی کتابخانه با استفاد از آزمون  tتکنمونهای با یکدیار مقایسه
شد .نتیجه آزمون در جدول  2گزارش شد است .در ستون نتیجه آزمون در صورت معیادار
نبودن نتیجه آزمون ،کلمه «غیرمعیادار» آورد شد  ،و در صورت معیادار بودن ،اگر بهطور
معیاداری رضایت کیونی از حد مطلوب (میاناین  4و بیشتر) بیشتر است کلمه «معیادار**»
نوشته شد  ،و اگر در حال حاضر رضایت بهطور معیاداری از حد مطلوب کمتر است کلمه
«معیادار*»1آمد است.

 .1این شیو از نشانهگذاری و توضیحِ نتیجهی آزمون ،در تمامی جدولهای این پژوهش برقرار است.
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جدول  .2رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از بخشهای عمومی کتابخانه مرکزی بعد از
اجرای طرح تجمیع نسبت به قبل از اجرای طرح تجمیع ()n=120
قبل از تجميع

بعد از تجميع

آماره

درجه

مقدار

نتيجه

ميانگين

انحرافمعيار

ميانگين

انحرافمعيار

t

آزادي

P

آزمون

امانت

4/03

0/17

3/49

0/26

5/90

119

0/001

معیادار*

مرجع

4/06

0/12

3/18

0/42

11/87

119

0/001

معیادار*

اطالعرسانی

3/45

0/20

3/27

0/21

1/74

119

0/084

غیرمعیادار

پایاننامه

3/43

0/30

4/06

0/14

-6/31

119

0/001

معیادار**

نشریات

3/57

0/25

3/10

0/13

4/51

119

0/001

معیادار*

4/18

0/11

3/4

0/42

8/85

119

0/001

معیادار*

3/78

0/35

3/35

0/38

6/74

119

0/001

معیادار*

بخش

دیداری-
شییداری
مجموع

در  4بخش از  6بخش کتابخانه در جدول ( 2بخشهای امانت ،مرجع ،نشریات ،و دیداری
شییداری) ،میزان رضایت کاربران بعد از اجرای طرح تجمیع بهطور معیاداری کمتر از قبل از
اجرای طرح تجمیع است ،این در صورتی است که از این میان ،بخشهای امانت و مرجع که
جزء بخشهای پر استفاد کتابخانه هستید ،قبل از اجرای طرح دارای میاناین رضایت بیشتر از
سطح مطلوب بود اند و بعد از اجرای طرح تجمیع ،این میاناین به کمتر از  3/5کاهش یارته
است.
در بخش «دیداری-شییداری» نیز میزان رضایت کاربران به دنبال اجرای طرح تجمیع
کاهش پیدا کرد است .دییل احتمایی این کاهش میتواند این باشد که قبل از اجرای طرح
تجمیع ،بخش دیداری-شییداری اویین بخشی بود که پس از درب ورود به کتابخانه قرار
داشت ،میابع بخش در قفسههایی در دید کاربران ناهداری میشد و امکان استفاد از تمام
میابع دیداری-شییداری در این بخش وجود داشت؛ ویی پس از اجرای طرح تجمیع و در
هیاام گردآوری داد های این پژوهش ،میابع بخش دیداری-شییداری در قسمتی از بخش
پایاننامهها و دور از دید کاربران ناهداری میشد و قابلیت استفاد از میابع در همان محل
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ناهداری میابع رراهم نبود .ایبته در حال حاضر 1قسمتی مجزا در کتابخانه مرکزی برای بخش
دیداری-شییداری رراهم شد است.
میزان رضایت کاربران از بخش «اطالعرسانی» تفاوت معیاداری در قبل و بعد از اجرای
طرح تجمیع نداشته است ،شاید به این علت که پیش از اجرای طرح تجمیع هم کتابخانههای
دانشکد ای به طور مجزا بخش اطالعرسانی نداشتهاند ،و تیها بخش اطالعرسانی در دانشاا
رردوسی ،بخش اطالعرسانی کتابخانه مرکزی بود است.
تیها بخشی که در کتابخانه مرکزی پس از اجرای طرح تجمیع شاهد ارزایش معیادار میزان
رضایت کاربران بود  ،بخش «پایاننامهها» است ،یکی از دالیل میتواند این باشد که اکیون
پایاننامههای تمام رشتهها در یک مکان در دسترل دانشجویان است .این دسترسی ،امکان
رسیدن به دیدی جامع و میانرشتهای را راحتتر رراهم میکید و دیار نیازی به جابهجایی بین
دانشکد ها نیست و به دنبال این دسترسی بیشتر ،میزان رضایت کاربران تأثیر مثبت پذیررته
است ،همچیین یکی از دالیل دیار این ارزایشِ میزان رضایت ،ممکن است بهبود رضا و
امکانات استفاد از پایاننامهها نسبت به رضای پایاننامهها در کتابخانههای دانشکد ای قبل از
اجرای طرح تجمیع باشد.
در بخش دیاری از پرسشنامه میزان رضایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچیین
میزان رضایت مسئویین به ترتیب درگویههای «از اییکه کتابخانه دانشکد ای نداشته باشیم و در
عوض کتابخانه مرکزی قوی داشته باشیم راضی هستم» با میاناین  2/19و « ،2/80از محل
کتابخانه مرکزی و دسترسی به آن (مسیر ررتوآمد) راضی هستم» با میاناین  2/05و « ،2/30از
معماری کتابخانه مرکزی و موقعیت مکانی بخشهای مختلف آن (مثالً بخش امانت،
پایاننامهها و )...راضی هستم» با میاناین  3/70و  ،2/50و گویه «از امکانات رراهی درون
کتابخانه مرکزی (بوره ،نمازخانه ،محل استراحت و )...راضی هستم» با میاناین  3/07و ،2/80
بهطور معیاداری کمتر از حد مطلوب است ،این بدانمعیاست که داشتن کتابخانه دانشکد ای
نسبت به داشتن کتابخانه مرکزی مهمتر است؛ همچیین از دسترسی ،معماری و امکانات رراهی
درون کتابخانه مرکزی نیز چیدان راضی نیستید .مهمترین یارته این بخش آن است که بهنظر
 .1مهرما 1395
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میرسد هر دو گرو کتابداران و کاربران از نداشتن کتابخانه دانشکد ای و داشتن کتابخانه
مرکزی قوی به جای آن رضایت ندارند و با احتیاط میتوان گفت که طرح تجمیع چیدان
مورقیتی در ارزایش رضایت کاربران و حتی کتابداران نداشته است .اما برای روشن شدن
وضعیت تک تک خدمات ارائه شد در بخشهای مختلف کتابخانه ،ررضیه دوم پژوهش طرح
شد .دسته بیدی خدمات در پاسخ به ررضیه دوم پژوهش بر اسال ایاوی کانو انجام پذیررته
است.
فرضيه دوم :بين ميزان رضايت دانشجويان تحصيالت تكميلی از خدمات عمومی
ارائه شده در كتابخانه مركزي بر اساس الگوي كانو ،قبل و بعد از اجراي طرح تجميع
تفاوت معنادار وجود دارد.
در پاسخ به این ررضیه ،دستهبیدی انجامشد خدمات عمومی در هر یک از معیارهای
ایاوی ک انو که توسط کاربران به انجام رسید است ،مدنظر قرار گررت .در جدولهای 5 ،4 ،3
و  6هر یک از خدمات در دو سطح معیار میتخب و سپس بخش مربوطه ،آمد اند .در ستون
«نتیجه آزمون» بیان شد است که آیا آزمون  tتکنمونهای برای وجود تفاوت رضایت قبل و
بعد از طرح تجمیع معیادار شد است یا خیر.
جدول  .3رضایت از خدمات عمومی ارائه شد از گرو معیار اجباری ،قبل و بعد از اجرای طرح
()n=120
خدمت

بخش

حفظ نظم کتابها در قفسههای کتابخانه
حفاظت مجموعه (مانید کیترل ورود و خروج

امانت

میابع)
امکان ارائه پیشیهاد خرید میابع اطالعاتی از
سوی کاربران
امکان ارائه انتقادات و پیشیهادات برای بهبود
عملکرد بخش امانت
وجود و دسترسی به راهیمای شیو های

ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

4/23

3/59

0/001

معیادار*

4/24

3/89

0/01

معیادار*

4/058

3/06

0/001

معیادار*

4/05

3/42

0/001

معیادار*

3/96

3/60

0/02

معیادار*
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خدمت

بخش

ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

جستجو در رهرست کتابخانه
4/04

3/70

0/01

معیادار*

امکان جستجوی میابع در رهرست رایانهای

4/35

3/88

0/002

معیادار*

4/23

3/71

0/001

معیادار*

4/02

3/56

0/001

معیادار*

3/95

3/52

0/001

معیادار*

4/32

3/96

0/02

معیادار*

4/12

3/25

0/001

معیادار*

4/16

3/27

0/001

معیادار*

3/89

3/00

0/001

معیادار*

3/48

3/41

0/687

غیرمعیادار

3/45

3/40

0/688

غیرمعیادار

3/54

3/46

0/61

غیرمعیادار

3/51

3/23

0/04

معیادار*

مشاور اطالعاتی (مشاور پژوهشی و)...

3/51

3/08

0/002

معیادار*

کمک به انجام جستجو توسط کاربران

3/47

3/37

0/54

غیرمعیادار

امکان جستجوی پیوسته پایاننامه

3/89

4/05

0/33

غیرمعیادار

3/68

4/02

0/02

معیادار**

کمک به مراجعان در جستجوی میابع (کمک
در استفاد از رهرست رایانهای کتابخانه)
امانت دادن میابع کتابی
دستورایعمل امانت میابع (مانید مشخصبودن
تعداد میابعی که میتوان امانت گررت)
زمانبیدی امانت میابع (مدت زمان امانت و در
نظر گررتن روزهای تعطیل)
حفظ نظم کتابها در قفسههای کتاب

مرجع

پاسخگویی و یاریدادن به مراجعان در بازیابی
میابع مرجع
آموزش

مراجعهکییدگان

(مانید

آموزش

مهارتهای پژوهشی و)...
برگزاری کارگا های آموزشی
تویید و ارائه راهیمای شیو های جستجو
(استفاد از عملارها و)...

اطالعرسانی

تویید و ارائه راهیمای شیو های جستجو در
پایاا های اطالعاتی (عملارها و)...
معرری پایاا های اطالعاتی (رایاان و
اشتراکی)
معرری انواع موتورهای جستجو و سایر

پاياننامه

ابزارهای جستجو تحت وب

امکان مطایعه متن کامل پایاننامه در قایب
 PDFدر محل

سنجش رضايت دانشجويان تحصيالت تكميلی از اجراي طرح تجميع كتابخانههاي...
ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

3/06

3/85

0/001

معیادار**

3/42

4/02

0/001

معیادار**

جستجوی پیوسته مقاالت مجله

3/70

3/02

0/001

معیادار*

امکان نسخهبرداری از مقاالت

3/75

3/26

0/001

معیادار*

حفظ نظم مجالت در قفسه

3/77

3/19

0/001

معیادار*

نمایش نشریات جاری

3/02

3/2

0/25

غیرمعیادار

3/71

3/21

0/001

معیادار*

3/16

3/02

0/33

غیرمعیادار

4/32

3/18

0/001

معیادار*

4/12

3/26

0/001

معیادار*

خدمت

بخش

امکان مطایعه نسخهی چاپی پایاننامه در محل
امکان نسخهبرداری از برخی صفحات پایان
نامه با رعایت مقررات خاص

نشريات

صحاری آرشیو مجالت و امکان دسترسی به
شمار های پیشین
برگزاری نمایشاا نشریات

ديداري-شنيداري
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تیظیم و ناهداری مجموعه غیرکتابی در
جایاا ویژ خود (مانید بخش سیدیها)
وجود تجهیزات سختارزاری و نرمارزاری
جهت استفاد در محل

با نااهی اجمایی به جدول  3مشخص میشود که میزان رضایت از خدمات عمومی
دسته بیدی شد در معیار اجباری ،بعد از اجرای طرح تجمیع نسبت به قبل از اجرای آن در
همه معیارهای اجباری در بخش امانت ،مرجع ،و دیداری شییداری بهطور معیاداری کمتر شد
است .بهطور کلی از مجموع  32خدمت اجباری 22 ،مورد بهطور معیاداری کاهش رضایت و 3
مورد (که همای در بخش پایاننامهها بود اند) بهطور معیاداری ارزایش رضایت را به دنبال
داشتهاند 7 .مورد باقیماند نیز تغییر معیاداری در رضایت ایجاد نکرد اند.
در جدول  4خدمات عمومی گرو معیار تکبعدی مورد آزمون قرار گررته است.
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جدول  .4رضایت از خدمات عمومی ارائهشد از گرو معیار تکبعدی ،بعد از اجرای طرح تجمیع
نسبت به قبل از اجرا ()n=120
خدمت

بخش

آموزش نحو ی استفاد از میابع مرجع
آموزش و ارائه معیارهای ارزیابی میابع
مرجع

ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

4/14

3/29

0/001

معیادار*

4/02

3/18

0/001

معیادار*

راهیمایی کاربران در انجام پژوهش (مانید

مرجع

انتخاب شیو ی میاسب جستوجوی میابع

4/04

3/03

0/001

معیادار*

مرجع در راستای هدفهای پژوهش)
ارائه خدمات ارجاعی (به معیای شیاسایی و
معرری مراکز دیار در راستای پاسخ به نیاز

4/06

2/79

0/001

معیادار*

اطالعاتی کاربر)
امکان به امانتبردن میابع مرجع در

3/81

2/51

0/001

معیادار*

4/05

3/05

0/001

معیادار*

3/70

3/05

0/001

معیادار*

برگزاری کارگا های آموزشی

3/52

2/88

0/001

معیادار*

آگاهیرسانی جاری

3/61

3/29

0/009

معیادار*

تعطیالت
امکان تهیه اسکن ،عکس و یا کپی
معرری خدمات کتابخانه و آموزش

اطالعرسانی

شیو های بهر گیری از آن

انجام جستوجوی رایانهای پیوسته و
ناپیوسته توسط کتابدار (مانید پایاا ها،
سیدیها و سایر میابع ایکترونیکی)
رراهمآمدن امکان جستجو در پایاا های
اطالعاتی در محل کتابخانه
امکان تهیه متن کامل مقاالت علمی
نسخهبرداری و تکثیر /امکان دریارت رایل
و یا تهیه پرییت

پاياننامه

3/29

3/19

0/57

غیرمعیادار

امکان دسترسی پیوسته به متن کامل
پایاننامه بدون قابلیت دانلود یا کپیبرداری

3/33

3/78

0/009

معیادار**

3/13

3/32

0/14

غیرمعیادار

2/95

3/03

0/54

غیرمعیادار

3/34

4/23

0/001

معیادار**

سنجش رضايت دانشجويان تحصيالت تكميلی از اجراي طرح تجميع كتابخانههاي...
ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

انجام جستوجوی مقاالت توسط کتابدار

3/69

2/95

0/001

معیادار*

کمک در جایابی مجالت

3/75

3/20

0/001

معیادار*

3/55

3/02

0/001

معیادار*

3/50

2/83

0/001

معیادار*

خدمت

بخش

نشريات
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امکان پیشیهاد مجلهای خاص جهت
اشتراک توسط کتابخانه
برگزاری کالل آموزشی (استفاد
پایاا ها ،نحو استیاددهی ،مقایهنویسی)

از

همانگونه که در جدول  4قابل مشاهد است ،در بخش «امانت» هیچ خدمتی که جزو
معیار تکبعدی باشد وجود نداشته است .یارتههای جدول  4نشان میدهد که میزان رضایت از
تمامی خدماتی که جزو معیار تکبعدی هستید در بخش مرجع و نشریات ،بعد از اجرای طرح
تجمیع نسبت به قبل از اجرای آن بهطور معیاداری کاهش داشته است .بهطور کلی از مجموع
 18خدمت تکبعدی 13 ،مورد بهطور معیاداری کاهش رضایت و  2مورد بهطور معیاداری
ارزایش رضایت را به دنبال داشتهاند 3 .مورد باقیماند نیز تغییر معیاداری در رضایت ایجاد
نکرد اند.
معیار جذاب شامل خدماتی است که نبودشان میزان رضایت را کاهش نمیدهد ویی
بودنشان باع

ارزایش میزان رضایت میشود؛ پس در جهت ارزایش میزان رضایت تأثیر

بهسزایی دارند (شاهین و صایحزاد  .)1390 ،همانطور که در جدول  5مشاهد میشود
هیچکدام از خدمات بخش امانت جزء این معیار نیستید .میزان رضایت از تمامی  7خدمتی که
جزء معیار جذاباند در بخشهای مرجع ،اطالعرسانی ،نشریات ،و دیداری-شییداری ،بعد از
اجرای طرح تجمیع نسبت به قبل از اجرای طرح کاهش معیاداری داشته است.
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جدول  .5رضایت از خدمات عمومی ارائهشد از گرو معیار جذاب ،بعد از اجرای طرح تجمیع
نسبت به قبل از اجرا ()n=120
خدمت

بخش

حفظ و بهبود شکل ظاهری میابع (مانید
صحاری و)...
مرجع

خدمات مشاور ای به خوانیدگان (بهطور
مثال راهیمایی در گزییش اسیاد)
معرری و برقراری ارتباط میان کاربر و
پژوهشاران یا متخصصان موضوعی

اطالع-
رسانی
پاياننامه
نشريات
ديداري-
شنيداري

ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

4/12

3/80

0/02

معیادار*

4/14

2/98

0/001

معیادار*

3/93

2/70

0/001

معیادار*

وجود راهیماهای جهتیابی در محیط
کتابخانه

(راهیمای

موقعیت

مکانی

3/78

3/44

0/01

معیادار*

بخشها)
امکان

دریارت

نسخه

ایکترونیکی

معیادار*

3/24

4/23

0/001

آرشیو کوتا مدت روزنامهها

3/75

3/10

0/001

معیادار*

امانت میابع غیرکتابی (مانید سیدی و)...

4/12

3/06

0/001

معیادار*

چکید ی پایاننامه

*

یارتههای جدول  6نشان میدهد که هیچیک از خدمات بخشهای پایاننامه ،نشریات ،و
دیداری شییداری در گرو معیارهای بیتفاوتی حضور ندارند .میزان رضایت از تمامی خدماتی
که جزو معیار بیتفاوتی هستید و در بخش امانت و مرجع ارائه میشوند ،بعد از اجرای طرح
تجمیع نسبت به قبل از اجرای آن کاهش معیاداری داشته است.
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جدول  .6رضایت از خدمات عمومی ارائهشد از گرو معیار بیتفاوتی ،بعد از اجرای طرح تجمیع
نسبت به قبل از اجرا ()n=120
خدمت

بخش

ميانگين قبل

ميانگين بعد

مقدار

نتيجه

از تجميع

از تجميع

P

آزمون

مجموعه میابع درسی توصیه شد (بهعلت
تقاضای زیاد ،رقط استفاد در محل کتابخانه

4/03

2/95

0/001

معیادار*

مجاز است)
کمک در یارتنِ مکانِ کتاب یا سایر میابع

امانت

کتابخانه
امانت بین کتابخانهای (مانید طرح غدیر)
اعمال مقررات دیرکرد و صدمه یا آسیب به
میابع (مانید دریارت جریمه)
برپایی نمایشاا در کتابخانه نظیر نمایش تاز -
های کتابخانه
امکان انعطاف جهت ارزایش امانت کتاب

مرجع

کمک و ارائه پاسخ به پرسشهای مرجع (مثالً
طوالنیترین رود ایران؟)
پاسخاویی غیرحضوری به کاربران بهصورت

اطالعرسانی

تلفیی

4/10

3/68

0/006

معیادار*

3/85

3/34

0/001

معیادار*

4/02

3/50

0/001

معیادار*

3/76

3/24

0/001

معیادار*

3/68

3/31

0/048

معیادار*

4/00

2/92

0/001

معیادار*

4/17

3/07

0/001

معیادار*

اطالعرسانی برگزاری کارگا ها ،دور های
آموزشی ،همایشهای تخصصی و سایر

3/50

3/26

0/08

غیرمعیادار

رخدادهای علمی

پرسش پژوهش :از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلی ،مسئولين بخشهاي عمومی و
رياست كتابخانه مركزي ،راهكارهاي بهبود ارائه خدمات از سوي كتابخانه مركزي كدام
است؟
بهمیظور پاسخگویی به پرسش پژوهش و بررسی را کارهایی که موجب ارزایش
رضایتمیدی دانشجویان از خدمات کتابخانه میشود ،در جدول  7خدماتی آمد است که اکیون

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

188

در کتابخانه مرکزی ارائه نمیشوند 1،این خدمات توسط دانشجویان در معیارهای مختلف
دستهبیدی شد اند .بهمیظور مقایسه بهتر تفاوت دیدگا دو دسته دانشجویان و مسئویین ،در
ستون چهارم و پیجم ،درصد رراوانی درخواست آن خدمت به تفکیک در دو گرو دانشجویان
و مسئویین آمد است .در هر معیار و سپس در هر بخش ،خدمات به ترتیب رراوانی
درخواست ارائه ،میظم شد اند.
جدول  .7نظر دانشجویان ( )n=120و مسئویین ( )n=6پیرامون خدمات قابل ارائه در کتابخانه
مرکزی
معيار

خدمت

بخش

مطایعه (امکان امانت گررتن میابع بیش از تعداد مجاز
امانت

برای ساعات محدودی از روز)
امکان نظرسیجی کاربران در مورد میزان رضایت از
خدمات

اجباري

وجود رایلهای عمودی و بایاانیها (برای جزو ها،
بروشورها ،گزارشها و)...
مرجع

درصد

درصد

درخواست

درخواست

ارائهدانشجويان

ارائه مسئولين

15/83

50/00

9/16

50/00

19/16

50/00

کمک به مراجعان معلول یا کمتوان و ارائه خدمات
خاص به آنان (میزهای با قابلیت تیظیم ارتفاع ،امکان

13/33

50/00

گررتن رتوکپی درشت و)...

تکبعدي

نشريات
امانت

آگاهیرسانی مقاالت جدید نشریهها (مانید تهیه کپی از
عیوان مقاالت هر شمار مجله و ارائه آن به کاربران)
امانت دستاا های دیجیتال (مانید آیپد ،یپتاپ،
دوربین دیجیتال و)...

مرجع

معرری سایر میابع مرجع مرتبط

29/16

83/33

56/66

83/33

24/16

83/33

 .1در هیاام تهیه سیاهه خدمات عمومی قابل ارائه در کتابخانههای دانشااهی مطابق با آنچه در بخش
روش شیاسی آمد ،تمامی خدمات استخراج شد .این خدمات در اختیار مسئویین بخشها قرار گررت تا بتوان
تفکیکی برای خدماتی که در حال حاضر ارائه می شوند و خدمات قابل ارائه انجام پذیرد .در پاسخ به ررضیههای
پژوهش ،خد ماتی مدنظر است که در حال حاضر در کتابخانه مرکزی ارائه میشود و در پاسخ به پرسش پژوهش،
تمرکز بر خدماتی است که قابلیت ارائه دارند و در این کتابخانه ارائه نمیشوند.
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معيار

درصد

درصد

درخواست

درخواست

ارائهدانشجويان

ارائه مسئولين

81/66

33/33

52/50

50/00

امانت بینکتابخانهای برای نسخه چاپی پایاننامه

39/16

50/00

نشريات

سیاهه موضوعی از نشریات موجود در کتابخانه

35/83

66/66

امانت

صدور کارت امانت سایر اعضای خانواد

34/16

66/66

ارائه خدمات ترجمه

63/33

33/33

اطالع-

نمایش و نقد ریلم

45/00

50/00

رسانی

برگزاری دور های مطایعه

38/33

66/66

برگزاری جلسات نقد کتاب

30/83

83/33

امکان خرید پایاننامه با اجاز مؤیف

46/66

50/00

امکان تمدید تلفیی میابع در دست امانت

12/50

66/66

امکان پیشیهاد ارائه خدمات جدید

11/66

66/66

بخش
پاياننامه

خدمت
امکان دریارت متن کامل پایاننامه در قایب PDF
امکان خرید پایاننامههای دانشاا های دیار (بهطور
مثال از طریق )Proquest

جذاب

پاياننامه

بیتفاوتی

189

امانت

تقریباً در انتخاب برخی از خدمات ،دانشجویان و مسئویین همنظر بودند ،مانید خدمت
«نمایش و نقد ریلم» در بخش اطالعرسانی از خدمات جذاب ،که دانشجویان و مسئویین
ارائهی این خدمت را به یک انداز مفید میدانید .ویی در برخی موارد ،انتخاب خدمات از
سوی دانشجویان و مسئویین برخالف هم است؛ مانید ارائه خدمت «امکان دریارت متن کامل
پایاننامه در قایب  »PDFکه  81/66درصد دانشجویان خواستار ارائه این خدمت هستید ،ویی
تیها  33/33درصد مسئویین ارائه این خدمت را به عیوان را کاری میاسب انتخاب کرد اند.
همچیین در مقابل  83/33درصد مسئویین موارق ارائه خدمت «معرری سایر میابع مرجع مرتبط»
تیها  24/16درصد دانشجویان خواستار ارائه چیین خدمتی هستید .اطالع از این تفاوت دیدگا
بین مسئویین و دانشجویان در مورد میزان درخواست ارائه برخی خدمات ،به مدیریت و
برنامهریزی خدمات آتی در کتابخانه یاری میرساند .حفظ و بهبود موقعیت کتابخانه در مقایسه
با سایر رقبا ،توجه بهنظر کاربران را ،که میتواند با نظر کتابداران متفاوت نیز باشد ،میطلبد.
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نتيجهگيري و پيشنهادها
یارتههای پژوهش نشان داد که میزان رضایت از بخشهای امانت ،مرجع ،نشریات و
دیداری-شییداری ،بعد از اجرای طرح تجمیع بهطور معیاداری کاهش یارته است .بخش
اطالع رسانی تیها بخشی است که میزان رضایت از این بخش پس از اجرای طرح تجمیع نسبت
به قبل از اجرای آن تفاوت معیاداری ندارد .بخش پایاننامهها نیز بخشی است که شاهد ارزایش
میزان رضایت دانشجویان بود است ،بهعبارتی میزان رضایت دانشجویان از بخش پایاننامهها،
بعد از اجرای طرح تجمیع نسبت به قبل از اجرای طرح بهطور معیاداری بیشتر بود است.
بهطور کلی تحلیل داد ها نشان داد است که بعد از اجرای طرح تجمیع نسبت به پیش از
اجرای این طرح ،دانشجویان در مجموع از بخشهای عمومی کتابخانه مرکزی ناراضی هستید.
میزان رضایت کلی از خدمات بخشهای خدمات عمومی کتابخانه بهطور معیاداری کمتر از
سطح مطلوب است که این یارته ،همسو با پژوهشهای حسین ()2012؛ صرافپور و حریری
()1390؛ و مرادمید ( )1385است و با پژوهشهای پائلسون و رمت ()2012؛ کایرن ()2010؛
توروکوال و دیاران ()2006؛ زناوئی ،سعادتجو و بیدختی ( )1389و مهراد و جهانیان ()1383
مغایرت دارد.
در پژوهش زناوئی ،سعادتجو و بیدختی ( )1389اعضا در بیشتر زمییهها از خدمات
کتابخانه مرکزی دانشاا علوم پزشکی بیرجید به میزان زیادی رضایت داشتید ،همچیین در
پژوهش مهراد و جهانیان ( )1383میزان رضایت از مراکز اطالعرسانی و کتابخانه صیعت نفت
در سطح خوبی ( 73درصد) قرار دارد .در یارتههای پژوهش پائلسون و رمت ( )2012مشاهد
میشود که کارکیان خدمات بهداشتی آیبرتا1از خدماتی که ارائه میشود ،راضی هستید .کایرن
( )2010نیز در پژوهش خود نشان داد که رضایت کلی از خدمات کتابخانههای دانشااهی
مایزی راضیکیید است .در پژوهش توروکوال و دیاران ( )2006در کتابخانه بیماران سرطانی،
 91درصد از مراجعهکییدگان از خدمات کتابخانه راضی بودند.
در پژوهش صرافپور و حریری ( )1390میزان رضایت کلی کاربران از خدمات کتابخانه
مرکزی شرکت ملی گاز ایران در سطحی بین متوسط و باال قرار دارد؛ و در پژوهش مرادمید
1 . Alberta
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( )1385بیش از نیمی از دانشجویان از کتابخانهی دانشکد ی ادبیات دانشاا شهید چمران
اهواز و خدمات آن ناراضی بودند .حسین ( )2012در پژوهش خود به این نتیجه دستیارت
که در دانشاا داکا 1بیاالدش ،بیشتر خدمات ،نیازهای کاربران را به انداز کاری برطرف نمی-
کید و میزان رضایت کم است.
رزوم و براسو ( )2013که به بررسی ادغام دو کتابخانه دانشااهی سی.ای.یو و یو.ال.یو در
ایاالت متحد آمریکا در سال  2010پرداختهاند به این یارته رسید اند که این ادغام پس از
گذشت دو سال ،در بعضی جیبهها ،مانید تقویت وبسایت کتابخانه و ارزایش اهمیت میابع
ایکترونیکی برای دانشجویان و استادان ،تأثیر مثبتی به همرا داشته است .یارتههای پژوهش
حاضر در راستای این پژوهش نیست و نشان میدهد که در بخش اطالعرسانی تفاوت چیدانی
حاصل نشد اگر چه در بخش پایاننامه رضایت به شکل معیاداری بیش از اجرای طرح است.
با توجه به یارتههای پژوهش پیشیهاد میشود که به دستهبیدی خدمات براسال ایاوی کانو
در کتابخانه ی مرکزی توجه شود و امکان ارائه این خدمات برای ارزایش میزان رضایت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی تسهیل شود.
خدمات اجباری ،جزء نیازهای قطعی کاربران هستید ،و اگر برآورد نشوند ،احتمال استفاد
از کتابخانه کاهش مییابد؛ یذا برای کاهش نارضایتی کاربران کتابخانه باید به خدمات اجباری
توجه کرد.
خدمات تکبعدی معموالً بهطور صریح توسط کاربران بیان میشوند و وجود این خدمات
باع

بقاست .همچیین ارائه خدمت تک بعدی موجب ارزایش میزان رضایت کاربران و نبود آن

خدمت باع

کاهش میزان رضایت آنها میشود .به این ترتیب ،توجه به خدمات تکبعدی

برای کاهش نارضایتی و ارزایش رضایت کاربران اهمیت مییابد.
ویژگیهای جذاب برای پیروزی در رقابت ،کلیدی و مهم هستید ،و بهطور شافتانایزی
میزان رضایت کاربران را ارزایش میدهید و ارائه این خدمات ،سازمان را در رقابت با سایر
سازمانها مورق میسازد .به اینترتیب ،برای جذب کاربران به کتابخانه و ارزایش رضایت
ایشان از کتابخانه ،باید به این خدمات بیشتر پرداخت؛ و خدمات بیتفاوتی ،خدماتی هستید که

1 . University of Dhaka
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وجود یا نبود آنها تأثیری بر ارزایش یا کاهش میزان رضایت ندارد؛ از اینرو ،برای مدیریت
بهتر بودجه ،خدمات بیتفاوتی که تأثیر ناچیزی در میزان رضایت و نارضایتی کاربران دارند،
میتواند از برنامههای کتابخانه حذف شود و بودجه به سمت خدمات اجباری ،تکبعدی و
جذاب ،که تأثیر بسیار باالتری در میزان رضایت کاربران دارند ،هدایت شود.

فهرست منابع
ابوعطا ،محمدجواد ( .)1392نامه دانشااهیان به وزارت علوم برای توقف طرح تجمیع .شهرآرا
روزنامه مردم مشهد.14 ،

آخشیک ،سمیهسادات ( .)1394تحلیل عوامل موثر بر ررایید تغییر برنامهریزیشد در کتابخانه
مرکزی دانشاا رردوسی مشهد بر اسال نظریه میدانی یوین ،چسبیدگی دانش و
آموختهزدایی .پایاننامه دکتری ،دانشاا رردوسی ،مشهد.
حیاتی ،زهیر؛ مظفری ،عظیمه؛ مظفری ،ارسانه؛ میوچهری ،روحایه ( .)1393بخشبیدی
مراجعهکییدگان ،کتابخانههای عمومی بر مبیای نیازهایشان با استفاد از شبکه عصبی
مصیوعی ،تحلیل سلسلهمراتبی و مدل کانو .تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی،
.513-533 ،)3( 20
مرادمید ،علی ( .)1385میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانهی دانشکد ی ادبیات
دانشاا شهید چمران اهواز .مطایعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،)4( 17 ،
.187-204
زناوئی ،رخری؛ سعادتجو ،علیرضا؛ بیدختی ،حسین ( .)1389میزان رضایت مراجعهکییدگان از

خدمات کتابخانه مرکزی دانشاا علومپزشکی بیرجید .مجله علمی دانشاا علوم پزشکی
بیرجید.316-322 ،)4( 17 ،

سعادتعلیجانی ،علیرضا ( .)1392تجمیع کتابخانههای دانشاا و چایشهای ریی .تاز های
اطالعرسانی و مهارتهای اطالعیابی.7-6 ،36 ،
شاهین ،آرش؛ صایحزاد  ،رضا ( .)1390طبقهبیدی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل ررتار
آنها با استفاد از ایاوی تلفیقی کانو و قوانین انجمیی .تحقیقات بازاریابی نوین،)2( 1 ،
.1-16

سنجش رضايت دانشجويان تحصيالت تكميلی از اجراي طرح تجميع كتابخانههاي...

193

صرافپور ،سحر؛ حریری ،نجال ( .)1390سیجش میزان رضایت استفاد کییدگان از خدمات
کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران .نظامها و خدمات اطالعاتی.83-94 ،)1( 1 ،

مکیایسابمی ،محمد؛ شکویی ،علی ( .)1372نقش کتابخانههای مساجد در ررهیگ و تمدن
اسالمی .تهران :سازمان مدارک ررهیای.

ملکی ،آناهیتا؛ دارابی ،ماهان ( .)1387روشهای مختلف انداز گیری رضایت مشتری .مهیدسی
خودرو و صیایع وابسته.27-32 ،)3( 27 ،
میصوریان ،یزدان ( .)1380مروری بر مفهوم و سیجش رضایت استفاد کییدگان در پژوهشهای
کتابداری و اطالعرسانی .تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی.34-41 ،)1( 11 ،
مهرابیان ،رردین؛ تبری ،رسول؛ عباسپور ،حسن؛ کشاورزمحمدیان ،سکییه ( .)1391بررسی
میزان استفاد اعضای هیأت علمی و رضایتمیدی آنان از میابع کتابخانههای دانشاا
علومپزشکی گیالن .مجله دانشاا علوم پزشکی گیالن.52-57 ،)83( 21 ،
مهراد ،جعفر؛ جهانیان ،محمدعلی ( .)1391میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز
اطالعرسانی صیعت نفت تهران .کتابداری و اطالعرسانی.71-75 ،)2( 7 ،
میرزایی ،میصور ( .)1392نحو انتقال میابع .تاز های اطالعرسانی و مهارتهای اطالعیابی،36 ،
.3
Bayraktaroglu, G., & Ozgen, O. (2008). Integrating the Kano model, AHP
and planning matrix, QFD application in library services. Library
Management, 29 (4/5), 327-351.
Dominici, G., Palumbo, F., & Basile, G. (2015). The drivers of customer
satisfaction for academic library services: managerial hints from an
empirical study on two Italian university libraries using the Kano
model. International Journal of Management in Education, 9 (3), 267289.
Garibay, C., Gutie, R., & Figueroa, A. (2010). Evaluation of a digital library
by means of quality function deployment (QFD) and the Kano model.
The Journal of Academic Librarianship, 36 (2), 125-132.
Hemati, M., & Ghorbanian, F. (2011). A hybrid Kano-fuzzy AHP method
for measuring customer satisfaction: a case study of transportation
system. Management Science Letters, 1 (3), 263-270.
Hossain, M. J. (2012). Understanding Percieved service quality and
satisfaction, a study of Dhaka university library, Bangladesh.
Performance Measurement and Metrics, 13 (3), 169-182.

1397  تابستان،2  شماره، سال دهم.مطالعات كتابداري و علم اطالعات

194

Kiran, K. (2010). Service quality and customer satisfaction in academic
libraries, perspective from a Malaysian university. Library Review, 59
(4), 261-273.
Powelson, S. E., & Reaumet, R. D. (2012). Using the results of a satisfaction
survey to demonstrate the impact of a new library service model. Health
Information and Libraries Journal, 29, 1-10.
Rashid, M., Tamaki, J., Ullah, S., & Kubom A. (2010). A proposed
computer system on Kano model for new product development and
innovation aspect: a case study is conducted by an attractive attribute of
automobile. International Journal of Engineering Science and
Technology, 2 (9), 1-12.
Rozum, B., & Brassow, L. (2013). Marging two academic libraries: finding
unity from diversity while maintaining institutional identities. Advances
in Librarianship, 37, 201-221.
Swanepoel, A. (2005). Expectations and concerns of library staff before and
after a merger. 1-10.
Truccolo, I., Bianchet, K., Capellot, F., Russell, W., Maso, L. D.,
Colombatti, A., Ciolfi, L., Tirelli, U., & Paoli, P. D. (2006). A pilot
project of a cancer patient library in Italy: results of a customersatisfaction survey and its product. Health Information and Libraries
Journals, 23, 266-274.

