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تحلیل شکاف ایفیت خدمات اتابخانههای مرا ی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان
براساس مدل الیب اوال
حسن اشرفیری ی





زهرا ااظم پور

دریافت1933/49/37 :
پذیرش1933/14/43 :

چکیده
ژه

حاضو با

ف اردراب کیهیت خ ما

( )LibQUALانجاح گوفده است رهش ارن ژه
 138نهو م باشن که به صتر

وسشنامه است جامعۀ اماری ارن ژه

ی.ارش ه اب.ار گوداهری اعالا

هصادف عب های اد میاش مواجعهکنن گاش لضت کدابخانۀ موک.ی سه دانشها اصهراش ،صنعد اصهراش

ه یاح نتر اصهراش اندخاب ش ان

در ارن ژه

خ ما . ،چنین معن داری اخداف سطح خ ما
اصاحا

کدابخانۀ موک.ی دانشها رای دهاد شرو اصهراش با اسدهاد اد م

هتمیل شکاف

بو اساس در گا کاربواش ،سطح خ ما
دررافد

ه سطح اندظارا

بیشدو سدن مشخص گودر رافده ای حاصل اد ارن ژه

دررافد  ،سطح اندظارا

کاربواش بورس

بهلاه خ ماه

ش

کاربواش اد
که نیادمن

 ،نشانهو متف یت نسب کدابخانه موک.ی دانشها اصهراش ه

صنعد اصهراش در عواح هب سارت کدابخانه است .چنین نشانهو متف یت کدابخانه موک.ی دانشها یاح نتر اصهراش اد نظو
کارمن ان که بوای اسخ به مواجعه کنن گاش اد امادگ کاف بوختردارن م باش
ارهباعا

ج.ع ه فعاایدرای گوه

که کیهیت خ ما

در م ابل فضای و سه کدابخانه بخصتص بوای

دارای کیهیت نسبداً ارین است در ارهباط با ابعاد م

در کدابخانۀ موک.ی دانشها اصهراش ه صنعد اصهراش ،در بع کندو اعالا

نتر اصهراش در بع هأثیوگذاری خ ما

حاک اد معن داری ههاه

کدابخانه موک.ی دانشها صنعد اصهراش م باش در حاا که در ده کدابخانه درهو ،ههاه
دررافد معن دار است ه ههاه

ه در کدابخانۀ موک.ی دانشها یاح

نسبت به سارو ابعاد باالهو است در م ابل ،بع کدابخانه به لنتاش رک مکاش در و سه

کدابخانه ،نسبداً ضعیف بتد است بهلاه رافده ای ژه
خ ما

 LibQUALندارج حاصل بیانهو اش است

میانهین ح اقل اندظار کاربواش ه سطح خ ما

واژههای الیدی :هتمیل شکاف ،اردراب  ،کیهیت خ ما  ،م

اسدادرار گوه کداب اری ه اعاع رسان  ،موک .هت ی ا

فناهری اعالا

خ ما

دررافد ه اندظارا

کاربواش در

میانهین ح اکثو اندظار کاربواش ه سطح

دررافد معن دار ن .باش

الرب کتا  ،کاربواش ،کدابخانۀ دانشها

در امتر سامت ،دانشها لمتح .شک اصهراش ،اصهراش ،ارواش (نترسن

مسئت )

hassanashrafi@mng.mui.ac.ir
موب گوه لما اعالا ه دان شناس  ،دانشها یاح نتر ،هرواش ،ارواش zahra_kazempour2004@yahoo.com
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متتر دارن اموهد بسیار مترد هتجه قوار گوفدره

مقدمه

جامعۀ دان

ح هد نیا قوش است که کارار ه اثوبخش کیهیت خ ما

ان با هتجه به ا د.اح دانشها ای کشرتر بره اره رای کیهیرت

مترد هتجه کداب اراش قوار گوفده است انرا در جسدجتی

خ ما

اسخ به وسشرای درو سدن :

کدابخانه ا ه اعاع اد شکاف میاش اندظارا

 کاربواش چه اندظاراه اد کدابخانه ا دارن ؟ -کدابخانه ا چهتنه م هتانن

می.اش اسخهتر

به

اگو چه ارن مسئمه در .ۀ انتاع کدابخانه ا مترد هتجه قوار
گوفده است اما در کدابخانه ای دانشها  ،ه.وک .بو اردراب
چش.هیوهو است کدابخانه ای دانشها

ه هت ی اه در ع

فعاایت ار سع در هعورف م یاس ای ج ر بوای هتصیف
بردو خ ما
خ ما

ه اضای کاربواش بوای دررافت

بردو ،ارن نتع کدابخانه ا را به ستی اردراب بو اساس

بادخترد ا ستق داد است اد عوف حهظ مشدوراش ،اف.ار
هع اد انرا ه ه.وک .بیشدو بو اسخهتر به اندظارا
را

است که متجب ب ای کدابخانه ای دانشها

مدغیو کنتن م شتد سنج

انرا هنرا
در متیط

کیهیت کدابخانه ،هنرا بو اساس

می.اش مج.تلۀ اش ،اموهد الدبار ختد را اد دست داد ه
سنج
ش

درک کاربواش اد کیهیت خ ما

کدابخانه جاره.رن اش

است در گذشده کیهیت کدابخانه مدوادف می.اش متجتدی

اش بتد به معنای درهو ان اد گیوی انچه کدابخانه دارد اما در
لصو حاضو اردراب

انچه کدابخانه انجاح م د

بیشدو بوختردار ش
خ ما
خ ما

است؛ دروا کدابخانه هنرا بوای ارائۀ
اد شیت ار

کدابخانه بههجتد ام

که در اردراب

است م

کیهیت

ای هتمیل شکاف

نظیو م  LibQUALاست که به منظتر اگا
اندظارا

دررافد  ،م هتان با فوا ا اهری اعالا
ه ضعف خ ما

در رابطه با شناخت ن اط قتو

الدح

کدابخانره را،

کیهیت کدابخانره رای مرترد بورسر باشر (حوروی ه افنران ،
 )08 :3176در ارن ژه
رک اد م

قص بو ارن است که با اسدهاد اد

ای هتمیل شکاف ،م

که بو اسراس سرطح اندظرارااست -کیهیت خ ما

الربکتا ()LibQUAL

مواجعره کننر گاش (کراربواش)

کدابخانه اردراب شتد

مراهورن دالرل انجاح ارن ژه

لبارهن اد:

 3ه اضای رهداف.هش مواجعهکنن گاش بوای دررافت
خ ما

بردو

 0ه.ارل م رواش کدابخانه در حصت اگا
کیهیت خ ما

اد سطح

کدابخانۀ ختد ه هاش بوای بربتد اش
سطح اندظارا

 1اف.ار

رافده ای ارن ژه

کاربواش نسبت به گذشده

م هتان اعالا

بونامهرر.ی ه بربتد کیهیت خ ما

دمینهای الدح بوای

ارن کدابخانه ا را فوا ا

اهرد

اد ا .یت

به هجتد ام ه متد ای اد اثار نیست

در ارن راسدا رک

اسدهاد کنن گاش ه

شااتدة مط.ئن بوای بونامهرر.ی ای را بودی در جرت بربتد

نیاد ای کاربواش را اردراب کنن ؟

ختد دارن اف.ار

کدابخانه رای خرتد ،سرنج

سطح خ ما

کیهیرت خر ما

اررن

اد سطح

هدف پژوهش
ف اد انجاح ارن ژه

گوداهری ،هج.ره ه هتمیل داد ا ه

کیهیت خ ما

کدابخانه اد در گا کاربواش بواساس

اردراب

رک اد م

ای هتمیل شکاف (م

بدتاش بو ارۀ اعالا
ن اط ضعف ه قت

مواجعهکنن گاش بسیار مؤثو است

 )LibQUALاست؛ ها

حاصمه ،بواساس نظو مواجعهکنن گاش به
کدابخانه ا هاقف ش ه به ارائۀ یشنراداه

جرت رفع ن ارص ه رش ه گسدوش ن اط قت

وداخت

بیان مسئله
کدابخانره رای دانشررها
اعالا

 ،بره لنرتاش مواکرر .هرأمین ه اشررالۀ

ا .یت هرژ ای دارن اره ای سرطح کیهر خر ما

ارن مواک .حساس لم .که ن

80

بنیادرن در هت ق

ف ای

پرسشهای اساسی
ارن ژه

قص اسخهتر به وس

 3کیهیت خ ما

ای درو را دارد:

دررافد در کدابخانه ای مترد بورس بو

تحلیل شکاف ایفیت خدمات اتابخانههای مرا ی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل الیب اوال

اساس مؤاهه ای م
 0اندظارا

.کاری دانشها هه.اس 6در سا  3999ارجراد شر

الرب کتا چهتنه است؟

کاربواش اد خ ما

بو اساس مؤاهه ای م

کدابخانه ای مترد بورس

دررافد ه اندظارا

 1ارا میاش خ ما

بو اساس هئتری «هأری ر ل ح هأری » است بو اساس

ارن هئتری مشدوراش ی

کاربواش ههاه

اد خور رک کراال ررا دررافرت ررک

خ مت ،در ذ ن ختد اندظارا

معناداری هجتد دارد؟
 4ارا خ ما

8

ارن م

الرب کتا چهتنه است؟

اسرت

را اسدان ارد ار دارن ه رس

اد خور متصت را دررافت خ مت ،ل.مکود اش با «اسدان ارد

کدابخانه ای مترد بورس نیاد ای کاربواش

را بوعوف م کن ؟

7

اد خور » انرا م ارسه م شتد چنانچه ل.مکود فواهرو اد

ی

اسرت کره

اسدان ارد ذ ن مشدوراش باش رک هأری ارجاد ش

متجب رضرارت براال مر شرتد اگرو ل.مکرود رارینهرواد اش
اسدان ارد باش رک ل ح هأری ارجاد ش

روششناسی پژوهش
ی.ارش

ه اب.ار گوداهری اعالا

رهش ارن ژه

وسشنامه است در ارن ژه

اد وسشنامۀ اسدان ارد م

 ( LibQUALس اد سنج

م شتد
9

بواساس ارن هئتری ،در و رک اد گ.ار ای وسشنامۀ

الدبار ظا وی ،الدبار مهرتم ه
3

ارار

جامعۀ مترد بورس
دانشها

ای دهاد

 ( LibQUALوسشنامه اسدان ارد شامل  00گ.ار

م

است) ،اسخد ن گاش ،سه سدتش شامل:

اش با ااهای کوهنباخ به می.اش  )2/933اسدهاد ش
 ،الضای کدابخانه موک.ی

 3ح اقل سطح قابل قبت خ ما

شرو اصهراش (دانشها اصهراش ،دانشها

 0ح اکثو سطح قابل قبت خ ما

ارن ژه

صنعد اصهراش ه دانشها یاح نتر) که اا.اماً الضای فعا
کدابخانه ا سدن م باش در ارن ژه

0

ارن

اد رهش ن.تنهگیوی

هصادف عب های اسدهاد ش ه اد میاش  40200نهو اد الضای
هصادف

فعا کدابخانه ا ،هع اد  173نهو به صتر

اندخاب

 1سطح خ ما

مشخص ن.ارن ها ب رن هوهیب اسدان ارد ای ذ ن

ن.تدن هج.ره ه هتمیل داد ا نی .در ده سطح امار هتصیه ه

م

اماری  SPSSانجاح ش

در ارن ژه

اد هتمیل شکاف

4

 LibQUALسع

مترد اندظار ه خ ما
31

 ،بیک

33

انرا نی.

30

ه جتن ،0223 ، .ص

دارد ح فاصل میاش خ ما

دررافد

را در ابعادی مشخص
33

34

ان اد گیوی کن (کتک ه یت  ،0223 ،ص 32؛ اسچور
36

ه راکتبسن  ،0220 ،ص  )367در وسشنامۀ م

اسدهاد ش (با اسدهاد اد ارن هتمیل ،ح فاصل میاش اندظارا
کاربواش ه سطح خ ما

32

مشخص گودد (ردکتهسک

ش ن اد ارن هع اد  138نهو وسشنامه ا را بطتر کامل هک.یل
(ادمتش هرمکاکستش) 1ه با اسدهاد اد نوحاف.ار

دررافد اد کدابخانه

را بار هک.یل کنن ه می.اش و سطح را در عیه نههار

)408

امار اسدنباع

که متجب نارضارد

 9 LibQUALگ.ارة اه بع هأثیوگذاری خ ما  7 ،گ.ارة

دررافد بورس گودر )

معرفی مدل LibQUAL
م

 LibQUALبوای اردراب کیهیرت خر ما

کدابخانره بره

شیت ای ج ر هتسط انج.رن کدابخانره رای هت ی راه

3

برا
1

 0منظتر اد لضت فعا در ارن ژه
به صتر

. Alpha Cronbach
شخص است که لضت کدابخانه ست ه

مسد.و اد قس.درای گتناگتش کدابخانه اسدهاد م کن
3

. Wilcoxon Test
.Gap analysis
5
).Association of Research Libraries (ARL
4

6

.Texas A&M University
.Confirmation-disconfirmation
8
. Pre-purchase standard
9
. Statements
10
. Roszkowski
11
. Baky
12
. Jones
13
. Cook
14
. Heath
15
. Scherrer
16
. Jacobson
7
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درهو بع کندو اعالا

ه  3گ.ارة اخو بع کدابخانه به
3

(دربار ایبکتا )0232 ،

لنتاش رک مکاش را هشکیل م د

کیهیت خ ما

متجتد کدابخانه ههاه

در کمیه متارد بین اندظار ای دانشجتراش ه خ ما
اد ستی کدابخانه ای مذکتر ههاه
کیهیت خ ما

پیشینۀ پژوهش
میوغهتری ه مک
کیهیت خ ما

به اردراب

( )3176در ژه ش

سطح

کدابخانه ای امتدش با رهرکود LibQual
کدابخانه ای دانشها ر.د شامل کدابخانه

موک.ی ه کدابخانه ای مجد.ع ای امتدش در ابعاد مخدمف
کیه مترد سنج
اعالا

قوار گوفده است ندارج حاصل اد هتمیل

بیانهو ارن است که سطح کیه خ ما

ارن کدابخانه

ا در ح مطمتب اسدهاد کنن گاش نیست ه میاش اندظار ا ه
ادراکرای اسدهاد کنن گاش شکاف هجتد دارد ه ارن شکاف در
ابعاد دسدوس به اعالا

ه کندو شخص  ،ل.یق هو است

در اراش یشنراد ار جرت بربتد کیهیت خ ما
شکاف در و ک اح اد ابعاد ارائه ش

ه کا

ژه

است.

بوای کاربواش

ذروی ،ض.انت ه هض.ین به هوهیب در درجا

مخدمف

کدابخانه ای دانشها فودهس

مشر

اد

ژه

دانشجتراش کارشناس ارش ه

هوبید دانشها لامه عباعبار با اسدهاد اد م
وداخده ان

نشاش م د

ندارج ژه

الربکتا

که در مؤاهه «اثو

خ مت» ،کدابخانه هتانسده است ح اقل اندظارا
بواهرد کن

کاربواش را

در مؤاهه ای «کندو اعالا » ه «کدابخانه به
کاربواش ختد

1

کدابخانه ای

 LibQUALاردراب

دانشها هاشنهدن را بو اساس م

کار کدابخانه مناسب

کود هتمیل داد ا نشاش داد سالا
بیشدوی دارن

رضارت

ه در حتدة مج.تله ه منابع اعالاه ،
4

باهودبای ( )0221به اردراب
3

دانشها ادرنبترت با اسدهاد اد م

کدابخانۀ

کیهیت خ ما

 LibQUALوداخت
نسبت به

نشاش داد بع هأثیوگذاری خ ما

دسدوس به اعالا  ،ضعف بسیاری در
( )0224به اردراب
6

ش
کیهیت خ ما
8

کدابخانۀ «اکواس موف » در دانشها «هرسکانسین» بو اساس

 ،ادبیا  ،لمتح اره ،ه
سدن

رافده ای ارن

نشاش داد که بین ده گوه مترد بورس

در مترد

. About LibQUAL
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کدابخانه دانشک

کتک ه .کاران

در گا کاربواش ه کداب اراش با اسدهاد اد اب.ار الرب کتا

کشاهردی دانشها فودهس

سطتح کیهیت خ ما

رهانشناس ه لمتح

سارو ابعاد اد کیهیت باالهوی بوختردار است ه در بع

باباغیب ه فداح ( )3178در ژه ش به م ارسه سنج

مشر

امی ی فو ه متستی داد ( )3177در ژه ش به سنج

ندارج ارن ژه

بتواش هضعیت قوار گوفده است

کداب اراش دانشک

امتدش ههاهه هجتد ن ارد.

کدابخانه ا دارای ضعف سدن

به اش ،متیط کدابخانه ،بوخترد مناسب با کاربو ،مسئتایت

ای مرن س

رک اد ابعاد الرب کتا بو کیهیت خ ما

است ،اساهی نسبت به دانشجتراش اد کیهیت خ ما

بوختردار است ه در سارو مؤاهه ا رعن مج.تله ه دسدوس

وداخده است جامعۀ ژه

کدابخانه ا ،ههاه

یمو ( )0223در ژه ش کیهیت خ ما

نشاش داد که ارن کدابخانه هنرا اد نظو کیهیت فی.رک

کیهیت خ ما

اندظار دانشجتراش ه کداب اراش اد نظو ا .یت هأثیو گذری و

0

کیهیت کدابخانه وداخده است رافده ای ارن

متیط ه اع.یناش ذروی اد درجه قابل قبتا

متجتد اد در گا کداب اراش ه خ ما

مترد

را بواهرد کن

در کدابخانه دانشها یاح نتر شروضا با اسدهاد اد

م یاس سنج

معناداری هجتد دارد بین

لنتاش مکاش» ،کدابخانه ندتانسده ح اقل اندظارا

شربادی ( )3178در ژه ش به بورس کیهیت خ ما
ارائه ش

ارائه ش

هجتد دارد ها بین در گا دانشجتراش حتد ای چرارگانه

در کدابخانه ای دانشها ر.د اق اح کود ان در ارن ژه
کیهیت خ ما

معناداری هجتد دارد

1

Hiller
Washington university
Battersby
Edinburgh
La Crasse Murphy
Wisconsin university

2

.
.
4
.
5
.
6
.
7
.
3
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ارن م

وداخدن در ارن اردراب

رضارت ،درک ه اندظارا

اسخد ن گاش در سه گوه

دانشجتراش کارشناس ه دانشجتراش کارشناس ارش ه دکدوا
بتد ه ندارج حاصمه اد نظوا
جامعۀ مترد بورس

انرا با رک رهو م ارسه ش

هتصیم نی .ههکیک ش ن در ارن اردراب  ،کیهیت خ ما
بع کندو اعالا

در

نسبت به سارو ابعاد باالهو بتد

اردراب  02کدابخانۀ هابسده به دانشها لمتح بانک اری جنتب
اجوای ارن م

 LibQUALوداخت ندارج حاصل اد
در ارن سه سا با رک رهو م ارسه ش ندارج

نشاش داد کیهیت خ ما

انجاح ش

است بو اساس ندارج ارن ژه

دانشجتراش دخدو ه سو ههاه
هجتد داشت

معن

هاادود

بین نظوا

داری در بع هأثیو

.چنین رافده

ا نشاش داد که

دانشجتراش سنین باالی  00سا در بع هأثیو خ ما

ه کندو

اعالا

ن.وا

داشدن

.چنین رافده نشاش اد ارهباط قتی بین بتدجه کدابخانه

ه خ ما

باالهوی نسبت به دانشجتراش سنین ارین هو

کدابخانه در و  3کااج داشت

در سا  0223نسبت به ده سا قبل

در سطح باالهوی قوار دارد ه کدابخانه ا در و سه سا در
بع هأثیوگذاری خ ما

با اسدهاد اد

 LibQUALه در بین دانشجتراش کااج ارااد

خ ما

گتدهرن )0223( 3در ساارای  0224 ،0221ه  0223به
ان ش بو اساس م

کااج ارااد هاادود وداخده است ارن ژه
م

.چنین اد نظو سن ،جنس ،ه رشدۀ

دانشجتراش اد خ ما

8

کدابخانه در

نسبت به سارو ابعاد دارای ل.مکود

بردوی بتد ان
کورمی ه ه وسن )0226( 0در ژه
هضعیت کدابخانه ای دانشها اتن

1

یافتههای پژوهش
رافده ای ژه

حاضو نشاش م د

اد میاش  138نهو

اسخهت به وسشنامه ا 019 ،نهو ( 83/4درص ) دش ه  87نهو
ختد به بورس

( 04/6درص ) مود سدن

.چنین فواهان افواد باالهو اد 43

ستئ با اسدهاد اد م

سا صهو بتد ه بیشدورن اسخهتراش با هع اد  014نهو (81/7

 LibQUALوداخت رافده ای نشاش داد که کندو اعالا

درص ) سن بین  37ها  00سا دارن

.چنین  83نهو (01/8

اد دمینه ای بسیار مرا ه قابل هتجه بوای دانشجتراش در ارن

درص ) اد اسخهتراش سن بین  01ها  12سا  6 ،نهو اد انرا

دانشها است.
متش )0228(4بره منظرتر اردرراب کدابخانره رای افور رای
جنررتب برره اسرردهاد اد م ر

 LibQUALجرررت اردررراب

کدابخانه ای دانشها رهدد 3وداخت ندارج ارن ژه

( 3/9درص ) سن بین  13ها  43سا ه  0نهو ( 2/62درص )
سن درو  37سا دارن

بهلاه بیشدو اسخهتراش با هع اد

 081نهو ( 76/3درص ) دارای هتصیاه در سطح کارشناس

نشاش

ه ک.دورن هع اد ( 7نهو 0/3 ،درص ) دانشجتراش دهرة دکدوی

داد که ه.اح گوه ای کراربواش کدابخانره در دانشرها رهدد اد

.چنین اد میاش کل اسخهتراش  16نهو( 33/4درص )

هضعیت ساخد.اش کدابخانه بسیار ناراض

سدن اما در بخ

دانشجتی کارشناس ارش

کندو اعالا  ،ل.مکود ختب دارن ه به نسربت در قسر.ت
هأثیو خ ما  ،رضارت ک.دوی دارن .
س  )0229( 6در اراش نامه دکدوی ختد به بورس سطح

Godwin
Persson
Lund university
Moon
Rhodes university
Posey

سدن

سدن هتدرع فواهان

بو حسب جنس ،سن ه سطح هتصیا
داد ش

اسخهتراش

در ج ه  3نشاش

است

1

.
.
3
.
4
.
5
.
6
.
2

7

. Walters state college
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جدول  .1هتدرع فواهان
جنس

سن

سطح تحصیالت

اسخهتراش بو حسب جنسیت ،سن ه سطح هتصیا

دش

 019نهو

 83/4درص

مود

 87نهو

 04/6درص

درو  37سا

0

2/62

37-00

 014نهو

 81/7درص

01-12

 83نهو

 01/8درص

13-43

 6نهو

 3/9درص

باالهو اد  43سا

2

2

کارشناس

 081نهو

 76/3درص

کارشناس ارش

 16نهو

 33/4درص

دکدوی

 7نهو

 0/3درص

داد ای بهدست ام اد وسشنامه رای ارسراا  ،بره هوهیرب
وس

در ج اه ام ان داد رای جر ه

ای اساس ژه

 0شامل میانهین امدیاداه است که کاربواش هعیین ن.تد ان ارن
جدول  .3میانهین سطح خ ما

میانهین ا اد رهی عیف  3ها  9در و گ.ار به دست ام اسرت
که در ارن عیف ،ل د  3ک.دورن می.اش ه ل د  9بیشدورن میر.اش را
داراست ه سطح کیهیت خ ما دررافد را نشاش م د

دررافد در کدابخانه ای متجتد در ن.تنه در سطح گ.ار ا ه ابعاد
اتابخانه

گ ارهها و ابعاد

مرا ی دانشگاه

مرا ی دانشگاه

مرا ی دانشگاه

اصفهان

صنعتی اصفهان

پیام نور اصفهان

 3هجتدکارمن ان که حس الد.اد ه اع.یناش را در درهواش ر م اهرن

4/93

3/21

1/77

 0هتجه به هک هک مواجعهکنن گاش

3/03

3/46

4/13

 1هجتد کارمن ان که .تار مؤدب سدن

3/74

6/24

3/13

 4امادگ کداب اراش بوای اسخگتر به وسشرای مواجعهکنن گاش

3/33

6/39

3/39

3/08

3/94

4/40

3/43

3/79

4/19

3/21

3/38

4/63

 8هجتد کارمن ان که نیاد ای مواجعهکنن گاش ختد را درک م کنن

3/31

3/07

4/80

 7ه.ارل کداب اراش به ک.ک کودش به مواجعهکنن گاش

3/08

3/89

4/46

3/60

6/31

1/10

6/07

8/33

1/79

3/32

3/98

1/63

که بوای کار من الدح سدن

3/36

6/22

1/77

ااکدوهنیک که نیاد دارح

3/06

3/70

1/68

6/39

6/37

4/82

6/26

6/34

4/87

4/92

6/21

1/89

3/91

3/87

1/92

 3هجتد کارمن ان که بوای اسخهتر به وسشرای مواجعهکنن گاش اد دان

کاف

بوختردارن
 6هجتد کارمن ان که با موالا

ه هتجه با مواجعهکنن گاش رفدار م کنن

 9قابمیت اع.یناش در حل مشکا
 32امکاش دسدوس به منابع اعالا

خ ماه مواجعهکنن گاش
ااکدوهنیک اد خانه را متل کار

 33هجتد هب سارد در کدابخانه که در رافدن مکاش اعالا مترد نیاد به من ک.ک کن
 30هجتد منابع چا
 31هجتد منابع اعالا
 34هجتد هجری.ا
نیادختد دسدوس

م رن

که به من امکاش م د ن به اسان

به اعالا

مترد

ی ا کنا

 33هجتد اب.ار ای دسدوس ساد ای که به من امکاش م د
 36امکاش دسدوس اساش به اعالا
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3/66

3/67

1/60

چا

 38هجتد مج.تله ای نشورا

را ااکدوهنیک که بوای کار من الدح سدن

 37فضای کدابخانه که هوغیبکنن ة مطااعه ه رادگیوی باش

3/39

3/63

1/62

 39هجتد فضار اراح بوای فعاایت ای انهوادی

3/87

6/29

1/82

 02مکان راحت ،داپذرو ،ه جذاب

4/19

3/02

1/33

 03مکاش مناسب بوای مطااعه ،رادگیوی ،ه هت یق
ج.ع  ،رادگیوی گوه  ،ه مطااعه گوه

 00فضار بوای ارهباعا

بع اه هأثیوگذاری خ ما

3/09

3/67

4/39

بع دهح کندو اعالا

3/38

6/10

1/96

بع ستح کدابخانه به لنتاش رک مکاش

3/48

3/61

1/68

رافده ای متجتد در ج ه  0نشاش م د

در کدابخانۀ

موک.ی دانشها اصهراش ،باالهورن سطح خ ما

دررافد

موبتط به هجتد هب سارد در کدابخانه که در رافدن مکاش
اعالا

مترد نیاد به کاربو ک.ک کن با میانهین  6/07ه

ک.دورن میانهین ( )4/19موبتط به فضار
ج.ع  ،رادگیوی گوه

 ،ه مطااعه گوه

میانهینرای موبتط به ابعاد م
م شتد بع کندو اعالا

بوای ارهباعا
است در بورس

در ارن کدابخانه مشا

باالهورن میانهین ( ،)3/38ه بع

است که حس الد.اد ه اع.یناش را در کاربواش ر م اهرن در
مشا

م شتد بیشدورن میانهین ()6/10

بورس سطح ابعاد م

موبتط به بع کندو اعالا

ه ک.دورن میانهین ( )3/61موبتط

به بع کدابخانه به لنتاش رک مکاش است در کدابخانۀ موک.ی
دانشها یاح نتر اصهراش ،باالهورن سطح خ ما

به هجتد کارمن اش .تار مؤدب با میانهین  3/13ه ارینهورن
سطح خ ما
اعالا

دررافد

موبتط به امکاش دسدوس

هأثیوگذاری خ ما  ،ک.دورن میانهین ( )3/09را به ختد
اخدصاص داد است در کدابخانۀ موک.ی دانشها صنعد

موبتط به بع هأثیوگذاری خ ما

اصهراش ،باالهورن سطح خ ما

سارد در کدابخانه که در رافدن مکاش اعالا

مترد نیاد به

کاربو ک.ک کن با میانهین  8/33است ه ارینهورن سطح
خ ما

دررافد با میانهین 3/21موبتط به هجتد کارمن ان

به منابع

ااکدوهنیک اد خانه را متل کار با میانهین  1/10است

در سطح ابعاد م

دررافد موبتط به هجتد هب

دررافد موبتط

مشا

م شتد بیشدورن میانهین ()4/39
ه ک.دورن میانهین ()1/68

موبتط به بع کدابخانه به لنتاش رک مکاش است ب رن هوهیب
اهاین وس

اساس اسخ داد ش

ج ه  1هضعیت اندظارا

کاربواش در کدابخانه ای مترد

بورس در سطح گ.ار ا ه ابعاد م

را نشاش م د

88

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی .سال اول ،شماره اول ،بهار 1939

جدول  .9هضعیت اندظارا

کاربواش در کدابخانه ای مترد بورس در سطح گ.ار ا ه ابعاد م
اتابخانه مرا ی دانشگاه

اتابخانه مرا ی دانشگاه

اصفهان
کاربواش

ح اقل اندظار

میانهین

کاربواش

میانهین

ح اکثو اندظار

کاربواش

ح اقل اندظار

میانهین

کاربواش

ح اکثو اندظار

میانهین

کاربواش

ح اقل اندظار

میانهین

کاربواش

 3هجتد کارمن ان

صنعتی اصفهان

میانهین

که حس الد.اد ه اع.یناش را در

نور اصفهان
ح اکثو اندظار

گ ارهها و ابعاد

اتابخانه مرا ی دانشگاه پیام

4/78

8/06

3/26

8/36

4/42

8/00

4/93

8/17

4/86

8/33

4/46

8/26

 0هتجه به هک هک مواجعهکنن گاش

3/31

8/87

3/99

7/13

3/03

8/33

 1هجتد کارمن ان که .تار مؤدب سدن

3/09

8/88

3/72

7/39

4/48

8/38

3/09

8/63

3/60

7/23

4/61

8/31

3/27

8/37

3/36

8/97

4/16

8/03

3/27

8/43

3/43

8/81

4/43

6/72

3/30

8/33

3/44

8/99

4/46

8/01

4/82

8/07

3/24

8/80

4/17

6/76

3/03

8/76

3/37

7/24

4/10

6/79

3/17

8/93

6/20

7/18

4/42

8/20

درک م کنن

3/32

8/46

3/39

8/74

4/44

8/17

 7ه.ارل کداب اراش به ک.ک کودش به مواجعهکنن گاش

3/30

8/33

3/07

8/77

4/42

6/97

3/38

8/83

3/09

8/90

4/18

8/24

3/01

8/81

3/18

8/99

4/44

8/39

3/40

8/81

3/40

7/33

4/69

8/62

3/28

8/37

4/99

8/60

4/03

6/81

3/13

8/71

3/33

7/39

3/22

8/06

3/44

8/86

3/60

7/24

3/22

8/17

3/08

8/80

3/17

7/30

3/29

8/60

3/43

8/88

3/44

7/03

3/39

8/13

3/27

8/41

3/43

7/21

4/73

8/39

درهواش ر م اهرن

 4امادگ

به وسشرای

کداب اراش بوای اسخگتر

مواجعهکنن گاش
که بوای اسخهتر

 3هجتد کارمن ان
مواجعهکنن گاش اد دان

کاف بوختردارن

هجتد کارمن ان

که با موالا

6

به وسشرای
ه هتجه با

مواجعهکنن گاش رفدار م کنن
 8هجتد کارمن ان

قابمیت

9

که نیاد ای مواجعهکنن گاش ختد را

اع.یناش در حل مشکا

خ ماه

مواجعهکنن گاش
 32امکاش دسدوس به منابع اعالا

ااکدوهنیک اد خانه

را متل کار
 33هجتد هب سارد
اعالا

در کدابخانه که در رافدن مکاش

مترد نیاد به من ک.ک کن

 30هجتد منابع چا

که بوای کار من الدح سدن

 31هجتد منابع اعالا
 34هجتد هجری.ا
اعالا

ااکدوهنیک که نیاد دارح

م رن که امکاش م د ن به اسان به

مترد نیادختد دسدوس

 33هجتد اب.ار ای دسدوس
م د

اعالا

ی ا کنا
ساد ای که به من امکاش

را شخصاً ی ا کنا

 36امکاش دسدوس اساش به اعالا
 38هجتد مج.تله ای نشورا

چا

را ااکدوهنیک که

بوای کار من الدح سدن
 37فضای کدابخانه که هوغیبکنن ة مطااعه ه رادگیوی
باش
 39هجتد فضار اراح بوای فعاایت ای انهوادی
 02مکان راحت ،داپذرو ،ه جذاب
 03مکاش مناسب بوای مطااعه ،رادگیوی ،ه هت یق
 00فضار

بوای ارهباعا

ج.ع  ،رادگیوی گوه  ،ه

مطااعه گوه
بع اه هأثیوگذاری خ ما

3/29

8/33

3/43

8/77

4/31

8/29

بع دهح کندو اعالا

3/03

8/67

3/19

8/98

4/42

8/32

بع ستح کدابخانه به لنتاش رک مکاش

3/13

8/82

3/47

7/33

3/20

8/16
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 1در کدابخانۀ موک.ی دانشها

عبق داد ای ج ه

متجررتد در ن.تنرره ،معنرر داری ههرراه

سررطح خرر ما

اصهراش ،ک.دورن اندظار کاربواش با میانهین  4/82موبتط به

دررررافد بررا حرر اقل اندظررار کرراربواش ه معنرر داری ههرراه

خ ماه است

درررافد برا حر اکثو اندظرار کراربواش بورسر

قابمیت اع.یناش به کداب اراش در حل مشکا

ح اکثو اندظار کاربواش نی .با میانهین  8/93موبتط به گ.ارة
هجتد هب سارد

در کدابخانه که در رافدن مکاش اعالا

مترد نیاد به کاربو ک.ک کن  ،م باش
اندظارا

در سطح ابعاد م ،

کاربواش در بع هأثیوگذاری خ ما

( )3/29ه در بع

ک.دورن میانهین

سطح خر ما

مرر شررتد در ادمررتش هرمکاکسررتش ،چنانچرره میرر.اش سررطح
معنرر داری (م رر ار  sigرررا  )p-valueاد میرر.اش ااهررا

( )=2/23ک.دررو باشرر فرروض صررهو رد شرر

ه اخررداف،

معن دار مر باشر ندرارج حاصرل اد اررن ادمرتش نشراش مر

کدابخانه به لنتاش رک مکاش بیشدورن

د رر کرره در کدابخانرره موکرر.ی دانشررها اصررهراش ،میرراش

میانهین ( )8/82را به ختد اخدصاص داد است در کدابخانۀ

کرراربواش اخررداف

موک.ی دانشها صنعد

اصهراش ،ک.دورن اندظار کاربواش با

خرر ما

دررررافد ه حرر اقل اندظررارا

معن ر داری هجررتد ن ر ارد دررروا م ر ار ( sig = 2/004سررطح

میانهین  4/86موبتط به هتجه کداب اراش به هک هک مواجعه

معنرر داری) بیشرردو اد م رر ار  =2/23اسررت برره لبرراره

کنن گاش م باش ه بیشدورن اندظار کاربواش با میانهین  7/18در

دررررافد برره صررتر

ارهباط با هجتد هب سارد
اعالا

در کدابخانه که در رافدن مکاش

مترد نیاد به کاربو ک.ک کن است در سطح ابعاد

م  ،بورس داد ا اشکار م کن که سطح اندظارا

کاربواش

ن .ر هررتاش گهررت کرره سررطح خ ر ما
معنر ر داری اد حر ر اقل اندظرررارا

کررراربواش فاصرررمه دارد

.چنررین ندررارج ادمررتش بیررانهو اش اسررت کرره ههرراه
ح اکثو اندظرار کراربواش ه سرطح خر ما

میرراش

درررافد معنر دار

با میانهین  3/19نسبت به

اسرررت ،درررروا میررر.اش سرررطح معنررر داری ()sig = 2/222

سارو ابعاد ارینهو ه در بع کدابخانه به لنتاش رک مکاش با

کررتچکدو اد میرر.اش ااهررا ( )=2/23اسررت بنررابوارن بررا 93

میانهین  7/33باالهو م باش در کدابخانه موک.ی دانشها یاح

درص اع.یناش مر هرتاش گهرت حر اکثو اندظرار کراربواش بره

نتر اصهراش ،ک.دورن اندظار کاربواش با میانهین  4/03موبتط به

دررررافد فاصررمه

کدابخانه در بع کندو اعالا

هجتد مج.تله ای نشورا

چا

صررتر

معنرر داری اد سررطح خرر ما

را ااکدوهنیک مترد نیاد

دارد در کدابخانرره موکرر.ی دانشررها صررنعد اصررهراش ،ندررارج

کاربواش م باش ه بیشدورن اندظار کاربواش با میانهین  8/60در

ادمررتش نشرراش مر د ر م ر ار ( sig = 2/217سررطح معنر -

ارهباط با مکاش راحت ،داپذرو ه جذاب کدابخانه است در

داری) ک.درررو اد م ررر ار  =2/23اسرررت؛ بنرررابوارن میررراش

سطح ابعاد م  ،رافده ا بیانهو اش است که سطح اندظارا
کاربواش کدابخانه در بع کندو اعالا
( )4/42ه در بع

ک.دورن میانهین

معن ر داری هجررتد دارد برره لبرراره بررا  93درص ر اع.ینرراش

کدابخانه به لنتاش رک مکاش بیشدورن

معنر داری اد حر اقل

میانهین ( )8/16را به ختد اخدصاص داد است ب رن هوهیب
وس

اساس دهح اسخ داد ش
در اسرررخ بررره وسررر

اساسررر سرررتح ،اد رکررر اد

ادمتنرررای امررار اسرردنباع بررا لنررتاش «ادمررتش هرمکاکسررتش»
اسرردهاد ش ر

خرر ما

دررررافد ه حرر اقل اندظررارا

کرراربواش اخررداف

اسررت ارررن ادمررتش نهررام مررترد اسرردهاد

سررطح خر ما
اندظررارا

دررررافد برره صررتر

کرراربواش فاصررمه دارد برره لرراه  ،ندررارج ادمررتش

بیانهو اش است کره ههراه
سررطح خرر ما

میراش حر اکثو اندظرار کراربواش ه

دررررافد نیرر .معنرر دار اسررت دررروا میرر.اش

سررطح معنرر داری ( )sig = 2/222کررتچکدو اد میرر.اش ااهررا
( )=2/23اسررت بنررابوارن بررا  93درص ر اع.ینرراش ح ر اکثو

قرروار م ر گیررود کرره بخررتا یا میانهینرررای ده ن.تنرره اد رررک

اندظررار کرراربواش برره صررتر

جامعررۀ را (دمرران کرره داد ررا رهبررهای اسررت) بررا رک ر رهو

دررررافد فاصررمه دارد در کدابخانرره موکرر.ی دانشررها یرراح

م ارسرره کنرریا ب ر رن منظررتر در ررو رررک اد کدابخانرره ررای

نررتر اصررهراش ،اد انجررا کرره م رر ار ( sig = 2/333سررطح

معن ر داری اد سررطح خرر ما
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معن ر داری) بیشرردو اد م ر ار  =2/23اسررت؛ بنررابوارن میرراش
خرر ما

کرراربواش اخررداف

دررررافد ه حرر اقل اندظررارا

معنر داری هجررتد نر ارد برره لبرراره ن.ر هررتاش گهررت کرره
سررطح خر ما
اندظررارا

دررررافد برره صررتر

معنر داری اد حر اقل

کرراربواش فاصررمه دارد .چنررین ندررارج ادمررتش

بیانهو اش است کره ههراه
سطح خر ما

میراش حر اکثو اندظرار کراربواش ه

درررافد معنر دار اسرت ،درروا میر.اش سرطح

کاربواش ه سطح خ ما

ن.تدار  3سطح اندظارا

دررافد

 LibQUALدر کدابخانه

را در و رک اد گ.ار ای م

.انطتر که مشا

موک.ی دانشها اصهراش نشاش م د

م شتد ل.مکود کدابخانه در چرار گ.ار هجتد کارمن ان
بوای اسخهتر
کارمن ان

به مواجعه کنن گاش (گ.ارة  ،)3هجتد

بوای درک نیاد ای مواجعه کنن گاش (گ.ار ،)8
چا

را ااکدوهنیک (گ.ار  )38ه

معنرررر داری ( )sig = 2/222کررررتچکدو اد میرررر.اش ااهررررا

فضار

مناسب بوای ارهباعا

ج.ع  ،رادگیوی ه مطااعه

( )=2/23است بنرابوارن برا  93درصر اع.ینراش مر هرتاش

گوه

(گ.ار  )00نیاد ای کاربواش را بوعوف نساخده است

گهررت حرر اکثو اندظررار کرراربواش برره صررتر
سطح خ ما

معنرر داری اد

اساس چرارح ،میانهین ح اقل اندظار

کاربواش ،ح اکثو اندظار کاربواش ه سطح خ ما

دررافد (در

سطح گ.ار ا) در و رک اد کدابخانه ای متجتد در ن.تنه،
در ن.تدار ای راداری3نشاش داد ش
بخشرار

که ارن می.اش در گ.ار  00بیشدو م باش ن.تدار . 3چنین
نشاش م د

دررافد فاصمه دارد

در اسخ به وس

هجتد مج.تله نشورا

است بهعتر کم در

که در ن.تدار ،سطح خ ما

فاصمۀ میاش ح اقل ه ح اکثو اندظارا

دررافد

خارج اد

کاربواش قوار گوفده

است ،ل.مکود کدابخانه نیاد ای کاربواش را بوعوف نساخده

که کدابخانه در فوا ااهری منابع چا

کاربواش (گ.ارة  ،)30فوا ا اهری منابع اعالا
(گ.ار  ،)31هجتد کارمن ان

مترد نیاد
ااکدوهنیک

بوای ارجاد حس الد.اد ه

اع.یناش در کاربواش (گ.ار  )3ه هجتد کارمن ان با ه.ارل به
ک.ک به مواجعه کنن گاش (گ.ار  )7به هتجه بیشدو نیاد دارن
ارن بخ

اد خ ما

داد اما اندظارا

اگوچه به ح اقل اندظار کاربواش اسخ

انرا را به می.اش بسیار ک( .نسبت به سارو

خ ما ) بوعوف ساخده است

است

ح اقل اندظار کاربواش
خ ما

دررافد

ح اقل اندظار کاربواش

____

خ ما

____

نمودار  .1اندظارا

دررافد در سطح

نمودار  3اندظارا

گ.ار ا در کدابخانه موک.ی دانشها اصهراش

Radar charts
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____

ح اکثو اندظار کاربواش

ح اکثو اندظار کاربواش

کاربواش ه سطح خ ما

دررافد

____

کاربواش ه سطح خ ما

دررافد در سطح

گ.ار ا در کدابخانه موک.ی دانشها صنعد اصهراش

1

تحلیل شکاف ایفیت خدمات اتابخانههای مرا ی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل الیب اوال

ن.تدار  0سطح اندظارا

کاربواش ه سطح خ ما

را در و رک اد گ.ار ای م
موک.ی دانشها صنعد
مشا

دررافد

هجتدکارمن ان که حس الد.اد ه اع.یناش را در کاربواش ر

 LibQUALدر کدابخانۀ

م اهرن (گ.ار  ،)3هتجه به هک هک مواجعهکنن گاش (گ.ار

بوارن اساس

بوای اسخ به

اصهراش نشاش م د

 ،)0هجتد کارمن ان

کاف

با دان

م شتد که در ارن کدابخانه فضای کدابخانه بوای

مواجعهکنن گاش (گ.ار  ،)3امکاش دسدوس به منابع اعالا

(گ.ارة ،)00

ااکدوهنیک اد خانه را متل کار (گ.ار  ،)32هجتد هب سارد

ه.ارل کداب اراش بوای ک.ک به کاربواش (گ.ار  )7ه هجتد

کاف

ارهباعا
کارمن ان

ج.ع  ،رادگیوی ه مطااعه گوه

بوای ارجاد حس الد.اد ه اع.یناش در کاربواش

(گ.ار  )3ندتانسده نیاد ای کاربواش را بوعوف سادد بنابوارن
کدابخانۀ موک.ی دانشها صنعد اصهراش در بربتد ارن بخ
اد خ ما

بار بیشدو بکتش به لاه کدابخانه بار به می.اش

بیشدوی به فوا ا اهردش فضار اراح بوای فعاایدرای انهوادی
(گ.ارة  )39ه به کارگیوی کارمن ان
هتجه کن

ارن بخ

اگوچه به اندظارا

ااکدوهنیک

(گ.ار ،)31

(گ.ار  ،)30هجتد منابع اعالا

هجتد هجری.اه م رش بوای دسدوس به اعالا

(گ.ار ،)34

هجتد اب.ار ای دسدوس ساد به اعالا
مج.تله ای نشورا

چا

(گ.ار  ،)33هجتد

را ااکدوهنیک (گ.ار  ،)38فضای

کدابخانه بوای هوغیب به مطااعه ه رادگیوی (گ.ار  ،)37هجتد
فضار

اراح بوای فعاایت ای انهوادی (گ.ار  ،)39مکان

کاربواش

راحت ،داپذرو ،ه جذاب (گ.ار  ،)02هجتد مکاش مناسب

اسخ داد ان اما ارن اسخهتر به می.اش بسیار ان ک است ه

بوای مطااعه ،رادگیوی ،ه هت یق(گ.ار  )03ه هجتد فضار

ارن بخ

اد خ ما

.تار مؤدب (گ.ارة )1

مناسب بوای کدابخانه (گ.ار  ،)33هجتد منابع چا

بوای ارهباعا

ا نی .به اصاحاه نیاد دارن

 ،ه مطااعه گوه

ج.ع  ،رادگیوی گوه

(گ.ار  )00ندتانسده نیاد ای کاربواش را بوعوف سادد ه بار
هتجه بسیاری به رفع مشکا
هوهیب وس

کدابخانه داشده باش

ب رن

اساس چرارح اسخ داد ش

بحث و نتیجهگیری
مسئمۀ مترد بورس در ارن ژه
کیهیت خ ما
ح اقل اندظار کاربواش
خ ما

خ ما

____

کدابخانه اد عورق بورس

ح اکثو اندظار کاربواش

(ح اقل اندظار ،ح اکثو اندظار ه سطح خ ما

ژه

م هتان بوای بربتد خ ما

بنابوارن با هتجه به رافده ای ژه
نمودار .9اندظارا

کاربواش ه سطح خ ما

سه سطح کیهیت

دررافد ) اد در گا کاربواش است؛ ه ندارج حاصل اد ارن

____

دررافد

 ،هتمیل شکاف ه اردراب

دررافد در سطح گ.ار ا

کدابخانه مهی باش
حاضو م هتاش ندیجه

گوفت که:

در کدابخانه موک.ی دانشها یاح نتر اصهراش

ااف کدابخانه موک.ی دانشها اصهراش در عواح

هب

سارت ختد نسبداً متفق بتد ه هتانسده رضارت کاربواش را
ن.تدار  1سطح اندظارا

کاربواش ه سطح خ ما

را در و رک اد گ.ار ای م

 LibQUALدر کدابخانۀ

موک.ی دانشها یاح نتر اصهراش نشاش م د
مشا

دررافد

جمب کن
اندظارا

در ارن ژه

مشا

ش که بیشورن سطح

کاربواش نی .موبتط به هجتد هب سارت مناسب است

بوارن اساس

که ارن کدابخانه هتانسده به ختب به ارن اندظار مواجعاش اسخ

م شتد که کدابخانه در بسیاری اد متارد اد ج.مه

به لاه کدابخانه هتانسده اب.ار ای مهی ی بوای

گتر
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دسدوس به اعالا
که اد دان

فوا ا ن.ار در م ابل ،اد نظو کارمن ان

هک هک مواجعه کنن گاش هتجه داشده باشن ه اد دان

کاف بوختردارن ه نیاد ای مواجعه کنن گاش ختد

را به ختب

درک م

کنن دارای کیهیت نسبداً ارین بتد

است؛ .چنین مج.تله نشورا

چا

نامناسب است ه در ارجاد فضار
رادگیوی ه مطااعه گوه

ه ااکدوهنیک

بوای ارهباعا

اش

ج.ع ،

ل.مکود کدابخانه ضعیف م باش

در سطح ابعاد نی .ارن کدابخانه در بع کندو اعالا

بوختردار باشن ل.مکود ضعیه
دسدوس به منابع اعالا
ااکدوهنیک

داشده است اد نظو امکاش

ااکدوهنیک  ،هجتد منابع چا

ه

م رش بوای دسدوس

به

کاف  ،هجتد هجری.ا

اعالا  ،هجتد اب.ار ای دسدوس
چا

مج.تله نشورا

کاف

به اعالا  ،هجتد

را ااکدوهنیک

ه هجتد هب سارد

اد

بوای کدابخانه ،اد کیهیت ارین بوختردار بتد است ه اد نظو

ل.مکود بردوی بوختردار بتد در حاا که در بع کدابخانه به

فضار مناسب بوای هوغیب به مطااعه ه رادگیوی ،فضار اراح
بوای فعاایدرای انهوادی ،فضار

لنتاش رک مکاش ،دارای ضعف ار م باش
ب کدابخانه موک.ی دانشها صنعد اصهراش نی. .انن
کدابخانه موک.ی دانشها اصهراش هتانسده هب سارت مناسب
عواح کن که در رافدن اعالا

به کاربواش ک.ک کن  ،ه در

ارجاد اب.ار ای دسدوس ساد به اعالا
هتانسده رضارت کاربواش را جمب کن

نی .متفق بتد ه
ژه

نشاش داد که

فضار مناسب بوای مطااعه ه هت
ج.ع  ،مطااعه ه رادگیوی گوه
جمب ن.ار

راحت ،داپذرو ه جذاب،
ه فضار بوای ارهباعا
ندتانسده رضارت کاربواش را

در سطح ابعاد نی .ارن کدابخانه در بع

هأثیوگذاری خ ما

اد ل.مکود بردوی بوختردار بتد در

حاا که در ده بع کندو اعالا

ه کدابخانه به لنتاش رک

هب سارت کدابخانه بوای کاربواش اد بیشدورن ا .یت

مکاش ،بسیار ضعیف بتد ه ندتانسده ح اقل اندظارا

بوختردار است ه کدابخانه هتانسده به ارن ح اکثو اندظار

را اسخ گتر ه ارن با رافده ای میوغهتری ه مک ()3176

کاربواش به ختب

اسخ د

در م ابل کدابخانه اد نظو

کاربواش

ه امی ی فو ه متستی داد (. )3177ست م باش

کارمن ان که حس الد.اد ه اع.یناش را در کاربو ارجاد م
کنن  ،ه کارمن ان که مارل به ک.ک به کاربواش سدن دارای

منابع

ضعف بتد ه اد نظو ارجاد فضای مترد نیاد بوای ارهباعا
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