
 
 
 

  185 

Assessment of User Satisfaction on Library Services at 
Mazandaran University of Medical Sciences, Iran 

 
 

 Zohreh Afshar1,2,  
Ali Asghar Razavi3,  

Mahbobeh Faramarzi4,  
Safiyeh Tahmasebi Limooni5,  

Jamshid Yazdani Charati6 

 
1 Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

2 PhD Student in Knowledge and Information Sciences, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran 
3 Department of Knowledge and Information Sciences, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran 

4 Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, 
Babol, Iran 

5 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Sciences, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran 
6 Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

 
 

(Received January 31, 2017, Accepted August 21, 2017) 
 

Abstract 
 

Background and purpose: Assessment of user satisfaction on library services is a major challenge 

in achieving appropriate services. The aim of this study was to evaluate user satisfaction with library services at 

Mazandaran University of Medical Sciences based on LibQUAL model. 

Materials and methods: A descriptive study was conducted in 144 faculty members and 

students at Mazandaran University of Medical Sciences. The participants were selected by convenience 

sampling. They reported their satisfaction on library services of different schools at Mazandaran 

University of Medical Sciences via completing the LibQUAL scale. 

Results: This study showed that, user satisfaction in three components, including service affect, 

information control, and library as a place met the minimum level of expectations (5.25±1.05, 5.51±1.20, 

5.69±1.50, respectively), but did not met the maximum level of expectations (6.43±1.79, 5.83±1.68, 

5.83±1.97, respectively). Similar Satisfaction level was seen in faculty members and students on the 

service affect. In dimension of information services, the expectation level of faculty members was higher 

than that of students, but their satisfaction level on library as a place was less than that of the students. 

Conclusion: The libraries and information centers studied here, met the needs of users at 

average levels, but they are believed to be far from ideal levels. 
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دانشگاه علوم  يکاربران از خدمات کتابخانه ها تیرضا یابیارز
 مازندران یپزشک

  
 زهره افشار1،2      

 علی اصغر رضوي3      

 محبوبه فرامرزي4      
 صفیه طهماسبی لیمونی5      

 جمشید یزدانی چراتی6
  

  چکیده
بــه خــدمات بهتــر اســت.  یابیمهــم دســت يهاها از چالشکاربران از خدمات کتابخانه تیرضا یابیارز و هدف: سابقه

مازندران، با اســتفاده از مــدل  یدانشگاه علوم پزشک يهاکاربران از خدمات کتابخانه تیهدف پژوهش حاضر سنجش رضا
  کوال است. بیال

 یدانشــگاه علــوم پزشــک انیو دانشــجو یعلمــ ئــتیه ينفــر از اعضــا 144 ،یفیمطالعــه توصــ کیدر  ها:مواد و روش
 يهــاخــود را از خــدمات کتابخانــه تیرضــا زانیــهــا میدر دســترس وارد شــدند. آزمــودن يریــگروش نمونــه مازنــدران بــا

  کوال اظهار نمودند. بینامه استاندارد الپرسش لیمازندران با تکم یدانشگاه علوم پزشک يهادهدانشک
مت، کنتــرل اطالعــات و ولفــه: اثرخــدکاربران در سطح حداقل انتظارات در هر ســه م تیپژوهش نشان داد رضا نیا ها:یافته
ســطح حــداکثر اتنظــارات بــه  یشــود ولــمی برآورده 69/5 ± 50/1 و 51/5 ± 20/1 ،25/5 ± 05/1 بیعنوان مکان به ترتکتابخانه به

 انیو دانشــجو یعلمــ ئتیه ياعضا تیرضا زانیگردد. میبرآورده نم 83/5 ± 97/1و  83/5 ± 68/1 ،43/6 ± 79/1ها مولفه بیترت
هــا نســبت بــه کتابخانــهاز  یعلم ئتیه يسطح انتظارات اعضا ،یاست. در بعد خدمات اطالع رسان کسانیها از اثر خدمت کتابخانه

  تر است.کم انیعنوان مکان از دانشجوها از مولفه کتابخانه بهآن تیاست و رضا ترشیب انیدانشجو
هــا و متوســط را کســب نمودنــد و خواســته تیکــاربران، وضــع يهــاازیــن نیدر تــام یرسانها و مراکز اطالعکتابخانه استنتاج:

  ال فاصله دارد.دهیانتظارات کاربران با سطح حداکثر و ا
  

  کوال بیکتابخانه، ال ت،یرضاواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
از  یخاصــ يهــایژگــیخدمات کتابخانــه، و تیفیک

ــ ــامل م ــدمات را ش ــتریخ ــارات مش ــه انتظ ــود ک را  يش
 فیــتعر يمشــتر يهــاازیــو متناســب بــا ن دیــبرآورده نما

خــدمات  تیــفیراستا، مدل سنجش ک نی. در ا)1(شودیم
کتابخانــه بــا  کیــ ییکوال بر اساس سنجش کارآ بیال

از معتبــر  انیمشترخدمات به  تیفیارائه ک زانیم کردیرو
  

 :razavi@baboliav.ac.ir Email                                                                                                          بابل یبابل دانشگاه آزاد اسالم - علی اصغر رضويمولف مسئول: 
  ساري،.ایرانمازندران،  یدانشگاه علوم پزشک. 1
 رانیبابل، ا یدانشگاه آزاد اسالمي دکتري علم اطالعات ودانش شناسی، دانشجو. 2
  رانیبابل، ا ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،ینش شناسگروه علم اطالعات و دا. 3
  رانیابابل، بابل،  ی، دانشگاه علوم پزشکعوامل اجتماعی موثر بر سالمت قاتیمرکز تحق ،دانشیار. 4
  رانیبابل، ا ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس ،اری. استاد5
مازندران، ساري، ایراندانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه عل. 6   وم پزشکی 
 : 30/5/1396تاریخ تصویب :            20/12/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             12/11/1395 تاریخ دریافت  
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مــدل،  نیــهــا اســت. در اابخانهکت یابیارز يهامدل نیتر
ــفیک ــدمت،  تی ــر خ ــد: اث ــه بع ــه در س ــدمات کتابخان خ

مکــان و کنتــرل اطالعــات مــورد  کیکتابخانه به عنوان 
  .)2(ردیگیقرار م یابیارز

از نظــر  یدانشــگاه يهــاکتابخانــه انیمشتر يمندتیرضا
آمــد بــودن ماننــد، روز یمختلفــ يهــابــه فــاکتور تیفیک

اطالعــات ارتبــاط دارد. در  افــتیاطالعات و ســرعت در
ــ ــه ه یپژوهش ــزینریک ــال  گ ــاران در س ــا  2006و همک ب

ــاســتفاده از ال ــه بررســکــوال  بی کــاربران  تیرضــا یب
ــگاه ا ــه در دانش ــکتابخان ــو یالتی ــد. در ا نی ــپرداختن  نی

رفــع  يو تــالش بــرا يشــکاف برتــر ییپژوهش با شناسا
هــا را کــاربران از عملکــرد کتابخانــه تیمشکالت، رضــا

خــــدمات  تیــــفیک یابیــــ. در ارز)3(دادنــــد شیافــــزا
تهــران، کــاربران  یدانشــگاه علــوم پزشــک يهــاکتابخانه

 نیــگزارش کردند که ا نییدمات موجود را پاخ تیفیک
. )4(تــر بــودقیــکنترل اطالعات عم اسیمق ریتفاوت در ز

 يهاخدمات کتابخانه یفیسطح ک یدر گزارش ن،یچنهم
کننــدگان نبــود و در حــد مطلــوب اســتفاده زد،یدانشگاه 

کنندگان شکاف وجــود انتظارات و ادراك استفاده انیم
بــه اطالعــات و  یدسترســشــکاف در ابعــاد  نیداشت و ا

 یکتابخانه ملــ ی. در بررس)1(تر بودقیعق ،یکنترل شخص
 يکتابخانــه، تــا حــدود يکارکنان و منابع و فضــا ران،یا

ــد در برخــتوانســته  ــارات  یان ــوارد فقــط حــداقل انتظ م
 ازیــحــداکثر ن یکننــدگان را بــرآورده ســازند، ولــاجعمر

  .)5(کاربران پاسخ داده نشده است
 ییشناســا يبــرا يامطالعه چیکه تاکنون ه نیتوجه به ا با

دانشــگاه علــوم  يهــاخــدمات در کتابخانــه تیــفیابعاد ک
 نیــکوال انجام نشده،در ا بیمازندران با ابزار ال یپزشک

خــدمات ارائــه  تیــفیکه ســطوح ک میپژوهش بر آن شد
ــه ــده در کتابخان ــاش ــک يه ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش  یتابع

خدمات، بــا  نیکنندگان ا دگاه استفادهیمازندران را از د
  .میینما یابیکوال ارز بیاستفاده از ابزار ال

  

  مواد و روش ها
، جامعه پــژوهش، کــاربران  یفیمطالعه توص نیدر ا
مازنــدران شــامل  یدانشــگاه علــوم پزشــک يهــاکتابخانــه

دانشــگاه  يدانشکده ها یعلم اتیه ياعضا ان،یدانشجو
. حجم اندبودهنفر  4950مازندران به تعداد  یعلوم پزشک

 نــهیدر زم يامطالعه شیو پ ینمونه بر اساس مطالعات قبل
. با توجــه بــه )6(شد نییها تعکتابخانه اتاز خدم تیرضا

 7/0کــاربران از خــدمات معــادل  تیرضــا زانیکه م نیا
ــابرا ــا دقــت  نیبــود، بن و نســبت  50/0 يو خطــا 750/0ب

نفر برآورد شــد. بــا روش  144حجم نمونه  57/0 تیرضا
در دسترس، کاربران وارد مطالعه شــدند و بــا  يریگنمونه
 زانیــکــوال، م بیــال اتخدم تیفینامه کپرسش لیتکم
  .ها اظهار نمودندخود را از خدمات کتابخانه تیرضا

خــدمات بــا  تیــفیاز ک انیمشــتر تیســنجش رضــا 
مولفــه و  3صورت گرفت که  بیچهارم ابزار ال شیرایو

انه به عنــوان مکــان (کــار دارد که شامل: کتابخ هیگو 22
فضا )، کنترل اطالعات (دامنــه اطالعــات روز آمــد  ییآ

 زاتیــتجه ،يبــودن اطالعــات، تناســب، ســهولت راهبــر
ضــمانت،  ،ییپاســخ گــو ،یمدرن )، اثر خدمت ( همــدل

نامــه جهــت پرســش نیــباشــد. در ایو اعتماد ) مــ تیقابل
کاربران، ابتدا سه ســطح حــداکثر  يمندتیسنجش رضا

ــا ــطح درانتظ ــتیرات، س ــارات  اف ــداقل انتظ ــطح ح و س
عــات و کاربران در سه مولفــه اثــر خــدمت، کنتــرل اطال

. ســپس شــکاف دیــآیدست مکتابخانه به عنوان مکان به
 زانیــم نیــکــه ا دیــآیدســت مــبــه تیاحد رض ای يبرتر

. ســطح حــداقل )2(کنــدیمــ نیــیکــاربران را تع تیرضــا
در هنگام  از خدمت است که کاربران یانتظارات، سطح

تــر از آن کــم افــتیورود خود به کتابخانــه انتظــارات در
را از هر مولفه ندارند. ســطح حــداکثر انتظــارات (  زانیم

کــه  اســتاز خــدمات  یسطح مطلوب ) خدمت، ســطح
را دارنــد.  زانیــخــدمت بــه آن م افــتیکاربران انتظار در

از خــدمت  یارائــه شــده خــدمت، ســطح افــتیسطح در
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ــط کتابخا ــه توس ــت ک ــه در اختاس ــن ــرار  اری ــاربران ق ک
ــگیمــ ــرردی از کســر  ،يمشــتر تیرضــا ي. شــکاف برت
ــم ــطح در نیانگی ــارات و س ــداکثر انتظ ــطح ح ــتیس  اف

حــد  ای يکه شکاف برتر دیآیدست مبه یکاربران، رقم
اندازه شکاف مثبــت اســت  یشود. وقتیم دهینام تیرضا
اســت  یناراضــ يمشتر یو در شکاف منف یراض يمشتر

در پژوهش خــود بــه اعتبــار ابــزار  2005ال تامسون در س
 يآمــار زی. آنــال)7(دارند دیکوال به طور خاص تاک بیال
 سهیمستقل جهت مقا ی. از آزمون تانجام شد SPSS 18با
دانشــگاه علــوم  يهــاخــدمات کتابخانــه تیــفیک نیانگیم

کوال (اثر خــدمت،  بیمازندران در سه مولفه ال یپزشک
عنوان مکــان) بــا توجــه بــه  کنترل اطالعات وکتابخانه به

کــاربران در ســه ســطح حــداقل انتظــار،  تیرضــا زانیــم
شــده خــدمات، اســتفاده  افــتیحداکثر انتظار و سطح در

در نظــر گرفتــه  يداربه عنوان معنــا P < 05/0شد. سطح 
 شد.

 
  یافته ها و بحث

 کــه.بــود 17/31± 95/10هــا  یآزمودن یسن نیانگیم
درصــد  66/ 2و یعلمــ ئــتیه اعضاي را آن درصد 8/33

نفــر  66درصد ( 47دادند. کاربران  لیتشک انیرا دانشجو
 7/15 ،یو درمــان یومراکز آموزش ی) از دانشکده پزشک

نفر  7درصد ( 5 ،ينفر ) از دانشکده داروساز 22درصد (
نفـــر) از  13درصـــد ( 2/9 ،یشـــک) از دانشـــگده دندانپز

ــتار ــکده پرس ــا يدانش ــد ( 15 ،ییو مام ــر) از  21درص نف
ــر) از دانشــکده  11درصــد ( 7/ 9نشــکده بهداشــت،دا نف
ــکیپ ــماره  یراپزش ــودار ش ــد. نم ــم 1بودن ــا زانی  تیرض

کاربران  افتیکاربران را در سطح حداقل، حداکثر و در
هــا افتــهیدهــد. یکوال نشان مــ بیال يهامولفه یدر تمام

 نیکند که در هر سه نوع خدمات کتابخانه، بیم تیحکا
 ير انتظــارات شــکاف برتــرخــدمات و حــداکث افــتیدر

ــ ــا یمنف ــود دارد و رض ــار  تیوج ــد انتظ ــاربران در ح ک
ســطح حــداکثر  نیانگیــم ،یشــود.به عبــارتیبرآورده نمــ

ــدمت ( ــر خ ــارات در اث ــ) از م008/8± 05/1انتظ  نیانگی

 يدارخــدمت بــه طــور معنــا اثــر یافتیــسطح خدمات در
وجود دارد.  يبرتر یشکاف منف نیتر است، بنابرابزرگ

 ± 20/1حداقل انتظار از کنتــرل اطالعــات ( نیانگیم نیب
) 83/5 ± 68/1( یافتدریــــ خــــدمات ســــطح و) 51/5

 میریگیم جهینت نیوجود ندارد، بنابرا معناداري اختالف
برآورده  دماتسطح حداقل انتظارات کاربران از ارائه خ

حــداکثر انتظــار از خــدمات  نیانگیــم ســهیشــود .مقایمــ
ــات ( ــا) 94/7 ± 06/1اطالع ــطح ب ــتدری س ــدمات  اف خ

ــهمــی نشــان) 83/5 ± 68/1( ــد کــه ب ــاده  يدارطــور معن
از ســطح  تــرشیحداکثر انتظــار از خــدمات اطالعــات بــ

وجود دارد.و  يبرتر یشکاف منف نیاست، بنابرا افتیدر
 نیشود. بیاز اطالعات برآورده نم اربرانک ازیحد اکثر ن

ــم ــاربران از در نیانگی ــتیحــداقل انتظــار ک ــدمات  اف خ
 افتدری سطح و)  69/5±  54/1عنوان مکان (تابخانه بهک

 اخــتالف)  38/5 ± 98/1هــا (کتابخانــه یخــدمات مکــان
ناسب وجود ندارد و حداقل انتظار کاربران از م معناداري

 نیانگیــشــود. امــا میمــ بــرآوردههــا بودن مکان کتابخانه
ــه ( ــان کتابخان ــدمات مک ــداکثر خ ــار از ح  ± 21/1انتظ

ــه نســبت) 96/7  و 1 ± 98/0خــدمات ( افــتدری ســطح ب
ــه) 38/5 ــور ب ــا ط ــزرگ داريمعن ــود. (ب ــر ب و  P=00/0ت

071/13 =tوجــود دارد.  يبرتــر یشــکاف منفــ نی) بنابرا
 انحــداکثر انتظــارات کــاربران از مکــ یبــه عبــارت یعنــی

  شود.یمناسب کتابخانه برآورده نم
  

  
ال کو بیال يهامولفه ينمودار شکاف برتر: 1نمودار شماره 

عنــوان ت و کنتــرل اطالعــات و کتابخانــه بــهدر سه سطح اثر خــدم
  مکان.
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:9a-1a  نامه الیب کوال اثــر پرسش 9تا  1سواالت

، ارزیــابی کنتــرل 17تــا  10ســواالت  17a-10a:خدمت،
ارزیــابی کتابخانــه  22تا  18ت سواال: 22a-18aاطالعات

  .عنوان مکانبه
در تحقیقی  2010ر سال سو با این نتایج، فایف دهم

ر خــدمت خــدمات ارائــه ها نشان داد مولفه اثــدیگر یافته
ها در سطح حداقل انتظارات کاربران بــوده شده کتابخانه

. در تحقیقی در )8(با حداکثر انتظارات فاصله داشت ولی
ــاربران دانشــگاه از  2011نیجریــه آدنیــان در ســال  ، ک

این حــال نیــاز  خدمات کتابخانه تا حدي راضی بودند، با
به بهبود در خدمات ارائــه شــده توســط کتابخانــه وجــود 

ـــت ( ـــه ). در  9داش ـــد ک ـــزارش ش ـــی گ ـــی مل تحقیق
هاي کشــور در همــه ابعــاد، خــدمات مطلــوب و کتابخانه
دهنــد و در بســیاري از مــوارد حــداقل ارائــه نمــی آرمانی

تر از سطح خدمات خدمات را دارند و گاهی حتی پایین
در  .)10(گــو هســتندار کاربران را پاســخانتظحداقل مورد 

ترین شکاف در ابعاد الیب کــوال در بعــد اي بیشمطالعه
  ).11(گزارش شد -3/1کنترل اطالعات 

کیــت  میــزان رضــایت از ســطوح 1جــدول شــماره 
ت علمــی و ها در دو گروه اعضاي هیئــخدمات کتابخانه

کنــد کــه بــا توجــه بــه ویژگــی دانشجویان را مقایسه مــی
نرمال در متغیرها، از آزمــون تــی مســتقل اســتفاده توزیع 

شد. میــانگین میــزان رضــایت اعضــاي هیئــت علمــی در 
مولفه اثر خدمت در سه ســطح حــداقل انتظــار، حــداکثر 

دریــافتی بــا دانشــجویان تفــاوت انتظــار، میــزان خــدمات 
ــا ــانگین معن ــرل اطالعــات می ــدارد. در مولفــه کنت داري ن

نسبت بــه دانشــجویان  حداقل انتظار اعضاي هیئت علمی
ــل در 77/5 ± 65/0( ــا طــور بــه) 38/5 ± 39/1 مقاب  معن

چنــین حــداکثر انتظــار ). هــمP= 029/0ي باالتر بود (دار
/ 028ها از کنترل اطالعات از دانشجویان باالتر بــود. (آن

0=Pمــی از چنین، میزان رضایت اعضاي هیئــت عل). هم
ــه ــانی کتابخان ــاي مک ــه فض ــطح دریامولف ــا در س ــته  ف

  تر بود.داري کمخدمات از دانشجویان به طور معنا
 

و  یعلمــ ئــتیه دگاهیــمازنــدران از د یدانشگاه علوم پزشک يهاخدمات کتابخانه تیفیکاربران از ک تیسطح رضا سهیمقا: 1جدول شماره 
  .خدمات دانشجو یافتیخدمات در T3: انشجوحداکثر خدمات اعضاء با حداکثر خدمات د T2:حداکثر انتظار اعضاء با حداقل دانشجو، T1دانشجو، 

  .وجود ندارد یعلم ئتیه يو اعضا انیدانشجو نیب يدر مولفه اثر خدمت تفاوت معنا دار *
  .از دانشجوبان باالتر است يحداکثر خدمات به طور معنا دار نیچنو هم یعلم ئتیه يدر کنترل اطالعات، حداقل انتظارات اعضا *

  تر استکم انیاز دانشجو يداربه طور معنا یعلم ئتیه ياعضا یافتیدمات درمولفه مکان، خ ری* در ز
ان مکانعنوه سطح دریافت در مولفه کتابخانه ب  

میانگین ±انحراف معیار   

عاتسطح دریافت در مولفه کنترل اطال  
میانگین ±انحراف معیار   

تسطح دریافت در مولفه اثر خدم  
میانگین ± معیار انحراف  

 مولفه ها
 سطوح

5/63 0/59 5/77 0/65 29/5  65/0   سطح حداقل انتظارات 

19/8 0/91 8/23 0/83 8/20 اعضاي هیئت علمی  87/0 اتسطح حداکثر انتظار   

83/4  27/1  92/5  98/0  35/6  84/0 دریافتسطح    
73/5  86/1  38/5  39/1  23/5  21/2  دانشجویان سطح حداقل انتظارات 

84/7  36/1  80/7  17/1  92/7  05/1 اتح حداکثر انتظارسط   
66/5  44/1  70/5  95/1  47/6  34/1 دریافتسطح    

456/0  209/2  354/0  T1 T 

94/1 -  228/2  51/1 -  T2 

77/2  516/0 -  620/0  T3 

649/0  029/0  224/0  P1 سطح معنی داري 
054/0  028/0  132/0  P2 

006/0  607/0  536/0  P3 

  
ــیدر تحق ــه آدن یق ــابه ک ــمش ــال  انی در  2011در س

 اتیــه ياعضــا تیشــد رضــا انیــب د،یانجام گرد هیجرین
 بــایدر مــورد خــدمات کتابخانــه تقر انیو دانشــجو یعلم

. چنــان چــه کتابخانــه بخواهــد بــه )9(بــوده اســت کسانی
 بیــمهــم ال يهــااز مولفــه یکــیفضا به عنوان  تیمطلوب

 جــادینســبت بــه ا دیــداشته باشد، با يترشیکوال توجه ب
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 ياعضــا ژهیــو ییو فضــا یروهــمطالعــه گ يبــرا ییفضــا
حاصــل از  يهــاافتــهی جهینت نی. ادیاقدام نما یعلم ئتیه
  ).12(کندیم دییرا تا قاتیتحق نیا

 يهاهکاربران کتابخان تیکه چرا رضا نیا نییتب در
مازنــدران در هــر ســه ســطح اثــر  یدانشگاه علــوم پزشــک

ــه بــهخــ ــرل اطالعــات، کتابخان عنــوان مکــان، دمت، کنت
بوده و حــداکثر انتظــارات بــرآورده  یمنف يشکاف برتر

کــه،  نیبه چند موضوع اشاره کرد. اول ا دینشده است با
مــا باعــث کــاهش ســطح  ربرانکــا يانتظارات بــاال دیشا

کــه، بــا توجــه بــه  نیکوال شده باشد.دوم ا بینمرات ال
ـــتغ ـــد ســـر راتیی ـــن عیو رش ـــه يآورف ـــارگو ب  يریک

 نیزمان با اهم هاو مدرن، کتابخانه دیجد يهايتکنولوژ
 یانسان يرویالزم و ن زاتیبه امکانات و تجه ازین شرفتیپ

ـــ ـــر ب ـــد ت ـــرشیکارآم ـــه  يت ـــند. از جمل ـــته باش داش
بــا توجــه  جینتا میمطالعه حاضر عدم تعم يهاتیحدودم

  .ها استبه تعداد کم نمونه
ظــارات کــاربران از هــر چنــد حــداقل انت جــه،ینت در

مازندران در  یپزشک دانشگاه علوم يهاخدمات کتابخانه

دمت، کنتــرل اطالعــات، کتابخانــه هر سه ســطح اثــر خــ
هــا بــا آن تیشــود، امــا رضــایعنوان مکان برآورده مــبه

 شــنهادیمطالعــه پ نیسطح انتظارات مطلوب فاصله دارد. ا
ــ ــهیم ــه کتابخان ــد ک ــکن ــات  اه ــرل اطالع ــد کنت در بع

داشــته باشــند و نســبت بــه  يتربهتر و منسجم يزیربرنامه
ــراهم ــات و تجه يآورف ــابع، امکان ــمن ــرا زاتی  يالزم ب

ــ ــات مــورد ن یدسترس  از،یــآســان کــاربران بــه اطالع
خــدمات  يآورنســبت بــه فــرآهم نیچنورزند. هماهتمام

 تــرشیبــ یبهتر و مناسب با انتظــارات کــاربران بــا آگــاه
  .ندینما يزیربرنامه

  

  سپاسگزاري
بــه  معاونــت نیــدر ا 47-91پژوهش به شــماره طــرح نیا

دانشــگاه  قاتیمعاونت تحق يو با همکار دهیرس بیتصو
 یمراتــب تشــکر و قــدر دانــ لهیوس نیانجام شده است.بد

  .میداریمعاونت اعالم م نیخود را از ا
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