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مقدمه
امروزه رقابت در کیفیت خدمات بهعنوان موضوعی استراتژيک و بحرانی برای سازمانهای
خدمات دهنده محسوب میشود .سازمانهايی که سطح بااليی از خدمات را ارائه نمايند،
میتوانند نیازها و خواستههای مشتريان را برآورده نمايند و آنها را راضی و خشنود نمايند.
دراين رقابت ،هیچ سازمان و شرکتی نمیتواند بدون بررسی نیازها ،خواستهها ،و رضايت
مشتريان خود موفقیت شود(ايرانبان ،سخاکیان و ابنوی .)8631 ،3اصوالً انجام هر طرحی بدون
در نظر گرفتن گروههای هدف و نوع و میزان نیاز آنها نمیتواند با موفقیت چندانی همراه
باشد .رضايتمندی در ادبیات توسعه ،متغیری روشن و به طور کلی نتیجهی تأثیر خدمات
تولیدی ورفاه اجتماعی و مالی قلمداد میگردد .رضايت ،وجود يک احساس مثبت است که
در نهايت در مصرف کننده يا دريافت کننده ايجاد میشود .در اصل اين احساس به واسطهی
برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود میآيد .بر حسب اينکه
انتظارات مشتری و کاال يا خدمت دريافت شده با يکديگر هم سطح باشند ،يا کاال باالتر يا
پايینتر از سطح انتظارات مشتری باشد ،در او احساس رضايت يا ذوق زدگی و يا نارضايتی
پديد میآيد .رضايت تنها بخشی از مرحلهای است که بايد در مسیری شود تا مشتری از
محصول لذت ببرد .لذت بردن از محصول (و نه رضايت مشتری) موجب وفاداری و تداوم
وفاداری وی خواهد بود .رضايت مشتری يعنی تلقی مشتری از میزانی که خواستههای وی
برآورده شده است و عدم رضايت مشتری يعنی تلقی مشتری از میزانی که الزامات و
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خواستههای وی برآورده نشده است.
به طور آرمانی ،کتابخانهها همچون ساير سازمانهای آموزشی ،خدماتی و غیرانتفاعی که
کیفیت را از منظر غنای منابع موجود در مجموعة خود تعريف میکنند ،تعداد مجلدهای
موجود ،تعداد کارمندان و مقیاسهايی از اين قبیل ،بهعنوان شاخصهای کیفیت لحاظ
شدهاند .اما به زعم کاول جاربو )3669( 8در يک محیط بیدار آگاه به شرايط ،کیفیت بر
اساس میزان رضايتمندی مشتريان و کاربران تعريف میشود .امروزه کتابخانهها از حالت
1. Iranban, J., Sokhakian, M. A., & Abnavi, P. D.
2. Kovel-Jarboe
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مجموعه محوری به سمت مشتری محوری گرايش پیدا کردهاند و کتابداران برای راضی نگه
داشتن کاربران ،کیفیت خدمات را مدنظر قرار دادهاند .اندازه گیری کیفیت خدمات 3در
کتابخانهها اهمیت ويژهای دارد ،زيرا داشتن کتابخانههايی با کیفیت باال ،میتواند فرايند
توسعة پايدار را در کشورها تسهیل کند .با توجه به اهمیت خدمات باکیفیت در کتابخانهها
و افزايش تقاضای کاربران برای دريافت خدمات بهتر ،ارتقای سطح کیفیت خدمات ،يکی
از چالشهای مهم کتابخانهها به شمار میرود .مديران کتابخانهها میکوشند از طريق تمرکز
بر نیازهای مشتريان و پاسخگويی صحیح به خواستههای آنان ،زمینههای دستیابی به تعالی
کیفیت خدمات کتابخانة خود را فراهم کنند
کتابخانه مرکزی استان خوزستان بهعنوان نظام اطالعاتی ،وظیفة فراهم آوری،
سازماندهی و اشاعة منابع اطالعاتی مورد نیاز مشتريان را بر عهده دارد و با هدف ،اشاعه
اطالعات و فرهنگ در ابعاد هر چه وسیعتر ،فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ مطالعه و رشد
و توسعه انسانی از اهمیت خاص در اين استان برخوردار است و بهعنوان يکی از شاخصهای
تشخیص رشد کیفی و کمّی استان خوزستان به حساب میآيد .مسئلة توجه به انتظارهای
مشتريان و رضايتمندی آنها در تدوين اهداف مديريتی کتابخانه مرکزی استان خوزستان
مطرح شده است؛ به گونهای که سنجش رضايتمندی مشتريان روشی برای ارزيابی اثربخشی
خدمات کتابخانهای است .زيرا ،تکريم ارباب رجوع که با هدف تأمین رضايت مشتری از
خدمات عرضه شده در کتابخانهها صورت میگیرد ،از جايگاه واقعی مشتری (مراجعان) در
کشور ما حکايت میکند .عدم آگاهی از نحوهی ارزيابی کیفیت خدمات و ناشناخته بودن
در زمینهی خدمات ،مهمترين عوامل فقدان توجه جدی به اين موضوع اساسی به شمار
میرود.
بر مبنای مستندات فوق و مشاهدات پژوهشگر و از آنجايکه سنجش کارايی و کیفیت
خدمات ارائه شده به مراجعین در بخش کتابخانه عمومی مرکزی از اولويتهای مهم نهاد
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ابعاد مختلف کیفیت در اين حوزه ،در کنار عدم احساس نیاز به تعريف استانداردهای مدون

1. Service Quality
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کتابخانههای عمومی استان خوزستان است و بررسی میزان رضايت مندی مراجعین از
خدمات اين کتابخانه يکی از روشهای مهم ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی است.
برای سنجش میزان رضايتمندی بر اساس کیفیت خدمات الکوی های متعددی توسط
محققان طراحی شذه است که ابزار اليب کوال و کانو از مهمترين آنها هستند .اليب کوال

3

بر مبنای انتظارات مشتريان از سطح خدمات و ادراکشان از عملکرد واقعی خدمات پايه ريزی
شده است .اين الگو رويکردی کاربردی برای اندازهگیری کیفیت خدمات است که
انتظارات مشتريان را قبل از ارائه خدمات و ادراکشان از خدمات واقعی را مورد مقايسه قرار
میدهد .علی رغم اجماع نظر در حال رشد در ادبیات موضوع –کیفیت خدمات و رضايت
مندی مشتريان -تحقیقات تجربی که اين موضوعات را بطور شفاف مورد بررسی قرار دهد،
هنوز محدود است .در نتیجه ما يک خالء اولیه راجع به عدم پژوهش شفاف اين مهم در
حوزه تحقیقاتی مديريت داريم .جدای از اينکه اين دست از تحقیقات میتواند بر غنای ادبی
و پژوهشی حوزۀ مديريت بیفزايد ،ضرورت اظهار شده کارشناسان کتابخانه مرکزی
درخصوص وضعیت نامناسب کمی مراجعین و همچنین اظهارات برخی مراجعین در مصاحبه
غیر رسمی دال بر عدم رضايت آنها از خدمات و کیفیت آن ،اهمیت و ضرورت انجام اين
تحقیق را دو چندان مینمايید .در پژوهش حاضر ،الگو کانو اهمیت هر يک از ابعاد کیفیت
خدمات را در مقايسه با ساير ابعاد تعیین میکند .اين الگو در واقع کار اولويت بندی ابعاد
کیفیت خدمات را در پژوهش حاضر انجام میدهد .بر اين اساس سؤال اساسی که در ذهن
پژوهشگر ايجاد شده و وی را بر آن داشت تا تحقیق حاضر انجام دهد ،چنین بود که اولويت
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بندی مؤلفهها از لحاظ اهمیت آنها در جلب رضايت مشتری بر اساس الگو کانو به چه شکل
است؟
فرضیههای پژوهش در ادامه بیان شده است:
 .3بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان از
نظر کیفیت خدمات شکاف وجود دارد.
1. Libqual
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 .8بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان از
نظر بعد تأثیر خدمات شکاف وجود دارد.
 .1بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان از
نظر بعد کنترل اطالعات شکاف وجود دارد.
 .1بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان از
نظر بعد کتابخانه بهعنوان يک محل شکاف وجود دارد.
امروزه اکثر سازمانها با انتخاب شاخص رضايت مشتری بهعنوان يک معیار کلیدی ،از
طريق ارزيابی کیفیت خدمات خود به دنبال بهبود رضايت مشتری و در نتیجه بقا و دوام خود
هستند .همچنین با توجه به اينکه مشتريان به طور روز افزون آگاهیشان افزايش میيابد و
میتوانند موجب تقويت و يا تضعیف سازمانها شوند بايد افکار و احساسات آنان سرلوحه
برنامهی کاری هر سازمان قرار گیرد .بنابراين تمرکز و توجه محوری به خواستههای اين افراد
از مشخصات بارز سازمانها در شرايط فعلی است .در حالی که از عمر مشتری گرايی و توجه
به نیازهای مشتريان چند دهه میگذرد ،اين پديده تبديل به دغدغه اصلی و روزمره مديران
و مسئولین سازمانها در سرتاسر جهان شده است و به همین دلیل مشتری گرايی به طور
روزمره در جهان در حال تقويت است و امروزه بر تعداد شرکتهايی که رضايت مشتری را
بهعنوان شاخص ارزيابی عملکرد خود انتخاب میکنند افزوده میشود .رضايت مشتری يک
احساس درونی میباشد و پی بردن به آن برای بسیاری از افراد مشکل میباشد اما اگر بتوان
آن را تبديل به دادههای کمی نمود به راحتی میتوان به میزان و درجه رضايت مشتری پی
برد .بنابراين رضايت مشتری بايد به پارامترهای قابل سنجشی تبديل شود که با جنبههای
در اختیار شرکت قرار میدهد تا با شناسايی باالترين و پايینترين سطح عملکرد خود
فرصتهای بهبود و نقاط ضعف خود را شناسايی کند .کتابخانه از آن جهت حائز اهمیت ويژه
است که گنجینهای است از دانشهای گوناگون و مکانی است برای انجام تحقیقات که
محققان در آن به مطالعات علمی و بررسی دانش موجود میپردازند.
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مختلف محصول يا خدمت مرتبط باشد .قابل سنجش بودن رضايت مشتريان تحلیلهايی را
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از آنجا که مأموريت اصلی کتابخانه مرکزی کتابخانههای عمومی ،تقويت آموزش،
پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی جامعه مراجعین و حمايت از تالشهای مراجعین
در جهت ارتقای سالمت ،از طريق تهیه ،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطالعات علمی
مورد نیاز جامعه مراجعین (بطور خاص اعضاء فعال کتابخانه) و مديريت بهره برداری از منابع
علمی است ،لذا رضايت مراجعین و اعضاء کتابخانه نشان دهندهی انجام صحیح خدمات
بوده و ارائه خدماتی پايینتر از حد انتظار همواره موجب کاهش اعتبار ارائه دهندگان و کم
شدن اعتماد مراجعه کنندگان میشود .به عالوه ،اين رضايت نمیتواند صرفاً از تکنولوژی
به دست آيد ،بلکه بیشتر ناشی از رفتار پرسنل و عملکرد آنها است که عدم رضايت مشتريان
و ارباب رجوعان و تبلیغات منفی آنان موجب ضرر و زيان کتابخانه و در سطح کالن فرهنگ
استان مربوطه را فراهم میسازد  .در اين پژوهش از دو مدل اليب کوال و کانو به صورت
ترکیبی بهعنوان چارچوب نظری استفاده شده است دلیل انتخاب الگو کانو و اليب کوال آن
است که الگوی اليب کوال ابزاری است که متناسب با کتابخانهها طراحی شده است و الگو
کانو امکان اولويت بندی ابعاد کیفیت خدمات را فراهم میکند .در واقع با استفاده از اين
ابزار میتوان به میزان اهمیت هر يک ابعاد کیفیت خدمات در مقايسه با ساير ابعاد پی برد؛
کاری که اگر الگوی اليب کوال به تنهايی به کار میرفت ،امکان انجام آن نبود .بر اساس
الگوی کانو ويژگیهای جذاب دارای بیشترين اهمیت هستند و بیشترين تأثیر را بر
رضايتمندی کاربران دارند .پس از آن ويژگیهای تک بعدی قرار دارند و در آخر نیز
ويژگیهای الزامی قرار دارند که کمترين اهمیت و در نتیجه کمترين تأثیر را بر سطح
رضايتمندی کاربر دارند .الگو کانو ،سنجش رضايتمندی بر اساس استنباط مشتری در مورد
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عملکرد (محصول يا خدمات) میپردازد ،نیازهای مشتريان را دسته بندی میکند و سطوح
رضايتمندی (آنان را) تعیین میکند فرض اساسی که پشت اين روش قرار دارند اين است
که رضايتمندی مشتری همواره متناسب با چگونگی کارکرد محصول يا خدمات نیست به
عبارت ديگر ،کیفیت باال (محصول يا خدمات) ضرورتاً به رضايتمندی بیشتر نسبت به تمام
خصوصیات محصوالت يا ملزومات خدمات منجر نمیشود .اين الگو در شکل  3نشان داده
شده است.
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شکل  .1الگو کانو

1

پرداختن به پیشنه های يک پژوهش امکان روشن شدن سیر مطالعات مربوط به آن
موضوع پژوهش را برای پژوهشگر و استفادهکنندگان آن پژوهش را فراهم میکند .در داخل
و خارج از کشور پژوهشهايی به بررسی رضايت از کتابخانه ،استفاده از مدلهای کیفیت
خدمات همانند سروکوال و يا استفاده از پرسشنامه اليب کوال يا الگوی کانو در سازمانهايی
خارج کتابخانه پرداختهاند که قرابتی با پژوهش حاضر دارد .برای مثال میتوان به
پژوهشهای همچون يزدانفر ( ،)3129حکیمی و سوری ( ،)3121شهبازی ( ،)3122طاهريان
دهقانی ( ،)3166تفرشی و مولوی ( ،)3163زنجیرچی و جلیلیان ( ،)3168وظیفه دوست و
عطاالهی ( ،)3122طاهری کیا و همکاران ( ،)3166رضوانی و درگاهی ( ،)3163شائمی
برزکی و همکاران ( ،)3163عزيزی و شفیعی رودپشتی ( ،)3163عربیون و همکاران (،)3168
ابراهیم زاده و همکاران ( ،)3168نصیری و عموزاد مهديرجی ( ،)3161لندرامو ديگران

8

( ،)8662هارضا علی و همکاران )8636( 1و ايران بان و همکاران ( ،)8631اشاره کرد.
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( ،)3129رحیمی و همکاران ( ،)3122لطیفیان ( ،)3122رجب پور میبدى ( ،)3126نشاط و

1. Kano. N, N. Seraku, F. Takahashi, Tsuji, S.
2. Landrum, H., Prybutok, R. V., Zhang, X.
3. Hareeza Ali, M, Azman A., Noor, Radam, A.
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بنابراين در زير به تعدادی از آنها که مستقیماً از پرسشنامه اليب کوال و الگوی کانو استفاده
کرداند اشاره میگردد.
حريری و افنانی ( )3129در پژوهشی نشان دادند خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی ايران نسبت به کتابخانههای دو دانشگاه ديگر کیفیت باالتری دارد ،اما خدمات
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران دارای تفاوت معناداری نیست خدمات هر سه کتابخانه در بُعد کنترل
اطالعات ،نسبت به ابعاد ديگر فاصله بیشتری با ا نتظارات استفادهکنندگان دارد بیشترين
نارسايی کتابخانهها ،به دسترسپذير کردن منابع الکترونیکی در منزل و يا محل کار استفاده-
کنندگان مربوط است.

بابا غیبی و فتاحی ( )3122نشان دادند بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات
موجود کتابخانهها تفاوت معناداری وجود دارد .در کلیه موارد ،بین انتظارهای دانشجويان
کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانههای مذکور تفاوت معناداری وجود
دارد؛ بین کیفیت خدمات موجود از ديدگاه کتابداران و خدمات مورد انتظار دانشجويان
کارشناسی ارشد و کتابداران ،از نظر اهمیت تاثیرگذاری هر يک از ابعاد اليب کوآل بر
کیفیت خدمات کتابخانهها ،تفاوت وجود دارد ،ولی بین ديدگاه دانشجويان کارشناسی ارشد
حوزههای چهارگانه آموزشی تفاوتی وجود ندارد.
امیدی فر و موسوی زاده ( )3122نشان دادند مؤلفه «اثر خدمت» ،کتابخانه توانسته است
حداقل انتظارات کاربران را برآورده کند .در مؤلفههای «کنترل اطالعات» و «کتابخانه
بهعنوان مکان»  ،کتابخانه نتوانسته حداقل انتظارات کاربران خود را برآورده کند .پس از
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آزمون فرضیهها در تک تک مؤلفههای لیب کوآل ،پژوهشگران دريافتند که در هر سه
مؤلفه ،بین سطح دريافت با سطح حداقل انتظارات ،و بین سطح دريافت با سطح حداکثر
انتظارات کاربران از کیفیت خدمات ،تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین مشخص شد که
به نظر کاربران ،مؤلفه کنترل اطالعات نسبت به ساير مؤلفهها از اهمیت بیشتری برخوردار
است.
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نجف قلی نژاد و حسن زاده ( )3122به اين نتیجه رسیدند که در بیشتر موارد بین
انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه مذکور تفاوت وجود دارد.
خواستههای کاربران در سطح حداقل تا حدودی برآورده شده است ،ولی با سطح مطلوب و
حداکثر انتظارات کاربران تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد .بین گروههای مختلف کاربری
(اعم از استاد و دانشجو) به لحاظ شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه شده ،تفاوت معناداری
وجود دارد .بین کاربران درون سازمانی و برون سازمانی به لحاظ شکاف بین انتظارات و
خدمات ارائه شده ،تفاوت معناداری وجود ندارد .در کیفیت مربوط به «کارکنان» و «فضای
کتابخانه» ،بین نظرات کاربران درون سازمانی و برون سازمانی تفاوتی وجود ندارد .در
کیفیت مربوط به «منابع»  ،بین نظرات کاربران درون سازمانی و برون سازمانی تفاوت وجود
دارد .با استفاده از روش تحلیل عاملی ،چهار عامل «وجود منابع و دسترس پذير بودن آنها»،
«وجود کارکنان شايسته و مسئولیت پذير»« ،مطلوبیت فضا برای مطالعه و يادگیری انفرادی و
گروهی»« ،امکان دسترسی آسان به اطالعات» بهعنوان عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات
کتابخانه شناسايی شد.
حريری و شاهوار ( )3126نشان دادند در میان گروههای کاربران کتابخانه بیشترين
شکافهای کفايت منفی به ترتیب مربوط به اعضای برون سازمانی با  6شکاف منفی،
اعضای هیات علمی با  1شکاف منفی و دانشجويان کارشناسی ارشد ،کارشناسان و
دانشجويان دکترا با  1شکاف منفی و باألخره مديران با يک شکاف منفی است.

غفاری و کرانی ( )3166نشان دادند که که کتابخانه در بعد تأثیر خدمات برخالف دو
بعد ديگر توانسته است حداقل خدمات مورد قبول نسبت به ساير کاربران را به نحو مناسبی
داشته است و کتابخانه دانشکده پزشکی ضعیفترين خدمات را از لحاظ کیفیت ارائه داده
است.

نشاط و دهقانی ( )3166نشان دادند که از منظر مراجعان ،کارکنان و منابع کتابخانه تا
حدودی توانستهاند در برخی موارد حداقل انتظارات مراجعان را برآورده سازند .به استنباط
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برآورده کند .همچنین کتابخانه دانشکده بهداشت نسبت به ساير کتابخانهها عملکرد بهتری

کارکنان ،مراجعان انتظار دارند که کارکنان کتابخانه آمادگی بیشتری برای پاسخ به سؤاالت
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آنان داشته باشند .و منابع موجود تا حدودی توانسته است حداقل انتظارات مراجعان را
برآورده سازد .همچنین مراجعان از کتابخانه بهعنوان فضای اجتماعی مناسب برای يادگیری
گروهی انتظار کمتری دارند .اين در حالی است که مراجعان وجود فضايی اجتماعی برای
يادگیری و مطالعه گروهی را يک ضرورت دانستهاند.

احمدمعظم ،شاپوری و حسن زاده ( )3163نشان دادند که سطح خدمات دريافتی کاربران
در برخی گويه ها از حداقل سطح مورد انتظار آنها بیشتر میباشد اما حداکثر سطح انتظارات
آنها را برآورده نکرده است .همچنین يافتههای پژوهش نشان داد که اين کتابخانهها در بعد
کنترل اطالعات نسبت به ساير ابعاد ضعیفتر میباشند ،به طوری که منابع آنها حداقل سطح
انتظارات کاربران را نیز برآورده نساخته است.
تاجر ( )3163در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که میزان رضايتمندی آنها از خدمات
کتابخانه با استفاده از ابزار اليب کوال" انجام داد .يافتههای اين طرح که با روش پیمايش
انجام شد ،نشان میدهد که حداقل و حداکثر انتظار پاسخگويان از بعد تأثیر خدمات بیش
از دو بعد ديگر است و پس از آن بعد کنترل اطالعات و مکان قرار دارد .میانگین نمره
پاسخگويان از طیف حداکثر انتظار از کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت  318/31است (با میانگین  2/3برای هر شاخص) که نشانگر انتظار باالی آنها از
کتابخانه اين دانشگاه است .نتايج نشان میدهد میانگین نمره پاسخگويان از وضع موجود
کیفیت خدمات کتابخانه از حداقل انتظار آنها نیز کمتر است و بین حداقل انتظارات
پاسخگويان و سطح واقعی کیفیت خدمات اين کتابخانه و نیز حداکثر انتظارات آنها و
سطح واقعی کیفیت خدمات اين کتابخانه شکاف معناداری وجود دارد.
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مردانی و شريف مقدم ( )3163نشان دادند کاربران کیفیت خدمات موجود را پايینتر از
کتابداران ارزيابی میکنند که اين تفاوت در زيرمقیاس کنترل اطالعات عمیقتر میباشد.
شکاف برتری خدمات در مورد کل خدمات کتابخانههای موردمطالعه در اين پژوهش میزان
 8/2ارزيابی شد و کتابخانههای موردمطالعه ،فاصله زيادی با تأمین انتظارات کاربران در
ارتباط با مطلوبترين سطح خدمات آنها دارند .کتابداران درک و برداشت صحیحی از
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انتظارات کابران خود دارند و شکاف میان انتظارات کاربران و ادراک کتابداران از نیازها و
انتظارات آنها بسیار ناچیز است.
اسفندياری مقدم و همکاران ( )3168نتیجه گرفتند که در وضعیت فعلی ،کتابخانهها در
همة ابعاد ،خدمات مطلوب و آرمانی ارائه نمیدهند و در بسیاری از موارد حداقل خدمات
را دارند و گاهی حتی پايینتر از سطح خدمات حداقلی مورد انتظار کاربران را پاسخگو
هستند .کیفیت خدمات در کتابخانههای دانشگاهی از نظر کنترل اطالعات ،در کتابخانههای
عمومی ،در تمامی مؤلفهها و در کتابخانههای تخصصی از جنبة کنترل اطالعات و کتابخانه
بهعنوان مکان ضعیف هستند.
رزمی شندی ،اسفندياری مقدم و نوروزی ( )3168نشان دادند که بیشترين ضعف
کتابخانه به ترتیب در مادههای ( 88وجود مکانی مناسب برای مطالعه و يادگیری گروهی در
کتابخانه)( 8 ،توجه ويژه به تک تک کاربران)( 2 ،اشتیاق و عالقه برای کمک به کاربران)
و ( 36امکان دسترسی به منابع الکترونیکی از منزل يا محل کار) میباشد .بیشترين نقاط قوت
کتابخانه به ترتیب در مادههای ( 39اطالعات برای استفاده مستقل به سادگی در دسترس قرار
میگیرد)( 32 ،وجود مجموعه مجالت چاپی و الکترونیکی مورد نیاز کاربران)( 36 ،وجود
فضايی آرام برای فعالیتهای فردی) و ( 38وجود منابع چاپی مورد نیاز کاربران) بوده است.
در باقی مادهها کتابخانه تقريباً در حد وسط بودهاند .بر اساس نتايج کتابخانه و مرکز اطالع
رسانی در برآوردن نیازهای کاربران در کل وضعیت متوسط را کسب نموده است.
مظفری و همکاران ( )3161به اين نتیجه رسیدند که کتابخانههای عمومی میتوانند با
وانگ و جنشی )8669( 3نشان دادند که کل کیفیت خدمات به طور معنی داری اثر مثبت
بر کل رضايت مصرف کننده دارد .در میان اين پنج بعد بجز تأثیرپذيری ،همه آنها اثر مثبت
معنی داری بر کل رضايت مصرف کننده دارند .بعالوه ،پنج ويژگی مهم رتبه بندی شده
کیفیت خدمات توسط پاسخگوها عبارتند از :مجموعهها ،خدمات وام و مرجوعیها ،فضای
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1. Wang & Jen shieh
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کلی ،سیستم پايگاه داده الکترونیکی ،و ذخیره و تکرار انالين .بعالوه اهمیت مشاهده ابعاد
کیفیت خدمات تفاوت معنی داری در میان نهادها و پايگاهها ندارد.
رحمان و آل هادی )8638( 3نشان دادند بعد کنترل اطالعات ،بحرانیتری بعد است.
همچنین کاربران از مجموعه و قابلیت دسترسی به کتابخانه ،نگرش کارکنان کتابخانه ،فضای
کتابخانه برای يادگیری ،راضی نبودند .تحلیلها نشان داد بعد کنترل اطالعات از کیفیت
خدمات نیاز به توجه فوری دارد.
سیواتاسان و چندراسکار )8631( 8نشان دادند که  6عامل در تعیین رضايتمندی مشتريان
مؤثر بودند .مهمترين اين عاملها عبارتند از :تجهیزات پرينت ،نشريات ادواری ،میز و
صندلیهای مطالعه ،ساعات کار کتابخانه و برنامه راهنمايی (جهت يابی) کتابخانه .همچنین
عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی حدود  91درصد از کل تغییر پذيری 1رضايتمندی را
حساب کردند.
وانترا )8632( 1نشان داد که کیفیت خدمات و رضايت مشتری رابطه معناداری با وفاداری
مشتريان داردو رضايت مشتری واسطه گری مناسب و مهم بین کیفیت خدمات و وفاداری
مشتريان است.
آسیکوين 2و همکاران ( )8632نشان دادند که بین کیفیت خدمات و رضايت مشتريان
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

رابطه معناداری وجود دارد و با افزايش کیفیت خدمات ،رضايت مشتريان افزايش خواهد
يافت .همچنین بیشتر تمرکز کیفیت خدمات ،ارزيابی ادراک مشتريان از ملموسات ،اعتبار،
پاسخگوئی ،تضمین و هالگوی را منعکس میکند؛ در حالیکه رضايت از طريق کیفیت
خدمات ادراک شده ،تصوير ،وفاداری ،و انتظار مشتريان اندازهگیری میشود.
ويسنا و نیمال )8632( 9نشان دادند که کتابخانههای دانشگاههای خصوصی در کلمبیا
کیفیت خدمات باالتری در هر سه بعد در مقايسه با کتابخانههای دانشگاههای دولتی دارند.
1. Rehman, sh, El Hadi
2. Sivathaasan, N & Chandrasekar, K.
3. Variability.
4. Wantara
5. Asyiqin
6. Veasna and Nimol
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نتايج نشان داد که  2بعدامنیت ،کتابخانه بهعنوان يک محل ،کنترل اطالعات ،مجموعه و
دسترسی و اثر خدمات اثر معناداری بر سطح کلی رضايتمندی کاربران دارند .از میان اين 2
بعد ،بعد امنیت قویترين پیش بین رضايتمندی کاربران است.
الو مؤسس و همکاران )8639( 3نشان دادند که کیفیت خدمات کتابخانه اثر مثبت
معناداری بر استفاده از کتابخانه و اثر مستقیم معناداری بر رضايتمند يکاربر دارد .از يافتههای
ديگر اين پژوهش آن بود که استفاده از کتابخانه اثر مستقیم معناداری بر رضايتمندی کاربر
دارد و کیفیت خدمات کتابخانه از طريق استفاده از کتابخانه ،اثر مثبتی بر رضايتمندی کاربر
دارد.
سبحانی و رضايی )8639( 8نشان دادند که نمره رضايتمندی دانشجويان از خدمات
کتابخانهای  9/82که میتوان آنرا معادل «نسبتاً راضی» دانست .در مورد رضايتمندی از
کتابخانه ،باالترين میزان رضايتمندی مربوز به خدمات خصوصاً وجود کارکنان دلسوز است

و باالترين میزان رضايت از کتابخانه بهعنوان يک محل مربوط به گويه «فضايی آرام برای
فعالیتهای فردی» است .رابطه معناداری بین سه بعد کیفیت خدمات و جنسیت مشاهده نشد.
به طور کلی جمع بندی پیشینه پژوهش نشان میدهد اين پژوهشها به بررسی تأثیر
متغیرهای متعددی بر روی رضايتمندی کاربران پرداختهاند .از جمله اين عوامل میتوان به
کارکنان و منابع کتابخانه ،خدمات ،کنترل اطالعات ،کتابخانه بهعنوان يک مکان ،منابع
الکترونیکی ،دسترس پذير کردن منابع الکترونیکی در منزل و يا محل کار ،فضای عمومی
کتابخانه ،رفتارکتابداران ،صرف زمان برای دريافت خدمات در کتابخانه ،مدت زمان امانت
کتاب ،نظافت سالن مطالعه ،آرامش سالن نشريات ،خدمات کپی بخش نشريات ،کنترل
دسترسی و امنیت و سازماندهی و ورود اطالعات ،مسئولیت پذيری و قابلیت اطمینان،
روزآمد بودن اطالعات دريافتی ،آشنايی با نحوه جستجو در پايگاههای اطالعاتی و راهنمايی
و جستجو توسط کتابدار ،کیفیت خدمات کارکنان ،کیفیت اطالعات و خودکارآمدی
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کاربر ،سودمندی ،شواهد فیزيکی ،اعتبار ،پاسخگويی ،اطمینان خاطر و هالگوی ،کنترل
اطالعات عملکرد تحويلی ،آشنايی با اينترنت و صرفه جويی در هزينه اشاره کرد .اين
پژوهشها غالباً با اساس يک الگو واحد به سنجش رضايتمندی پرداختهاند .پژوهش حاضر
سعی دارد ابتدا با استفاده از الگو لیب کوال عوامل مؤثر بر رضايتمندی را مشخص کرده و
سپس با استفاده از کانو اين عوامل را اولويت بندی و اهمیت هر يک از اين عوامل تعیین
شد.

روش
روش پژوهش حاضر از نوع مطالعة پیمايشی است .جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه
اعضای فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان است که بر اساس آمار اداره کل کتابخانههای
عمومی استان خوزستان تعداد آنها  966نفر میباشد .زمان انجام اين پژوهش بهار 3162
می باشد .برای تعیین حجم نمونه با در اختیار داشتن جامعه آماری از معادله نمونه گیری
کوکران استفاده شد که بر اين اساس حجم نمونه  312نفر تعیین گرديد .تعداد  312عدد
پرسشنامه بین جامعه آماری توزيع و در نهايت  62عدد پرسشنامه جمعآوری گرديد .ابزار
اندازهگیری اين پژوهش پرسشنامه استاندارد اليبکوال و کانو است .در اين پژوهش ابتدا
میزان رضايتمندی اعضای کتابخانه مرکزی خوزستان بر اساس سنجش سطح انتظارات و
استنباط آنها از ابعاد سه گانه کیفیت خدمات با استفاده از ابزار اليب کوال سنجیده میشود.
پرسشنامه اليب کوال دارای سه بعد تأثیر خدمات (تعداد  6گويه) ،کنترل اطالعات (تعداد
 2گويه) و کتابخانه بهعنوان يک محل (تعداد  2گويه) است .بنابراين اين پرسشنامه جمع
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دارای  88گويه است .در مرحله بعد ،بهمنظور اولويت بندی ابعاد پرسشنامه اليب کوال از
ابزار کانو استفاده می گردد .بر اين اساس گويه های پرسشنامه اليب کوال يکبار ديگر به
پاسخگويان داده میشود و از آنها درخواست میشود که میزان اهمیت هريک از آنها را
بر پايه سه ويژگی الگو کانو (الزامی ،تک بعدی و جذاب) ارزيابی کنند .گويههای پرسش
نامه اليب کوال در سطح ترتیبی هستند و بر اساس مقیاس  2گزينهای لیکرت طراحی
گرديدهاند .در اين مقیاس عدد  3به خیلی مخالف ،عدد  8به مخالف ،عدد  1به بی نظر ،عدد

ارزیابی رضایتمندی اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان ...

 1به موافق و عدد  2به خیلی موافق داده شده است .میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
اليب کوال  6/219و برای پرسشنامه کانو  6/291به دست آمد.
بررسی ويژگیهای جمعیت شناختی پاسخگويان به پرسشنامه نشان داد 16/2 ،درصد از
پاسخ دهندگان مرد و  19/1درصد زن بودند و  1/3درصد نیز به اين سؤال جنسیت پاسخی
نداده بودند .از نظر سطح تحصیالت  2/8درصد افراد دارای مدرک زير ديپلم16 /8،
درصد 38/1،درصد فوق ديپلم 82/2 ،درصد لیسانس 36/1 ،درصد فوق لیسانس و 1/3
درصد نیز به اين سؤال مدرک تحصیلی پاسخ ندادهاند .از نظر زمان استفاده از منابع کتابخانه
 89/2درصد پاسخگويان بیان کردهاند که به طور روزانه از منابع کتابخانه استفاده میکنند،
 18درصد به طور هفتگی 81/2 ،درصد به طور ماهانه 1/3 ،درصد به طور ترمی و  2/8درصد
اصالً از منابع کتابخانه استفاده نمیکنند .از نظر هدف از مراجعه به کتابخانه  19/1درصد از
پاسخگويان بیان کردهاند که هدف آنها از مراجعه به کتابخانه ،استفاده از سالن مطالعه است،
 36/9درصد با هدف مطالعه کتب درسی 36/9 ،درصد با هدف مطالعه کتب غیر درسی2/8 ،
درصد با هدف مطالعه روزنامه و نشريات 8/3 ،درصد با هدف انجام جستجوهای اينترنتی و
 1/3درصد با هدف انجام کارهای تحقیقاتی به کتابخانه مراجعه میکنند .يافتههای پژوهش
حاضر به شرح زير پاسخ داده میشود .ابتدا بهمنظور پاسخ به فرضیههای پژوهش در جدول
شماره  3آمار توصیفی ابعاد خدمات کتابخانه (تأثیر خدمات ،کنترل اطالعات و کتابخانه
بهعنوان يک محل) نشان داده شده است.
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به ابعاد خدمات کتابخانه (تأثیر خدمات ،کنترل اطالعات و کتابخانه
بهعنوان یک محل)
سطح حداقل

سطح حداکثر

سطح فعلی

شکاف کفايت

شکاف برتری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کنترل اطالعات

1.13

6.22

1.62

6.91

1.21

3.63

6.38

3.623

-6.12

3.69

1.21

6.29

1.32

6.92

1.98

3.62

6.62

3.81

-6.22

3.38

کتابخانه بهعنوان
يک محل
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تأثیر خدمات

1612

6.22

1.66

6.99

1.23

3.62

6.61

3.39

-6.12

3.629

ابعاد خدمات
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جدول  3نشان میدهد که میانگین حداقل خدمات در کتابخانه بهعنوان يک محل بیش
از دو بعد ديگر است .از نظر حداکثر خدمات مورد انتظار نیز کاربران از بعد کتابخانه بهعنوان
يک محل بیشترين انتظار دارند .شکاف کفايت در مورد مولفههای تأثیر خدمات ،کنترل
اطالعات و کتابخانه بهعنوان يک محل مثبت است و سطح خدمات کتابخانه در مورد اين
مؤلفهها از حداقل سطح قابل قبول باالتر است بدين معنی که کتابخانه از اين نظر قادر به ارائه
حداقل خدمات مورد انتظار کاربران است .از نظر شکاف برتری خدمات کتابخانه در هیچ
يک از ابعاد نتوانسته به سطح مورد انتظار کاربران برسد و در مورد همه ابعاد اليب کوال
شکاف برتری خدمات منفی است .بیشترين شکاف برتری خدمات نیز مربوط به عامل
کتابخانه بهعنوان يک محل است ،و ابعاد ديگر از نظر عدم رضايت در مراتب بعدی قرار
دارند.
فرضیه اول پژوهش يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه
مرکزی استان خوزستان از نظر بعد تأثیر خدمات شکاف وجود دارد .بهمنظور آزمون فرضیه
پژوهش از آزمون  tزوجی استفاده شد .نتايج اين آزمون در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون  tمربوط حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی
استان خوزستان از نظر تأثیرخدمات
فرضیه

بعد تأثیر خدمات
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نام متغیر

میانگین

حداقل انتظار

1.1211

وضعیت موجود (استنباط)

1.9869

حداکثر انتظار

1.6222

وضعیت موجود (استنباط)

1.2312

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

-6/812

69

6/262

1.122

69

6/666

همانطوری که در جدول  8مشاهده میشود ،آماره tبرابر با  -6/812و سطح معناداری
برابر با  6/262است و بر اساس اين نتايج میتوان ادعا کرد که بین حداقل انتظارات و وضعیت
موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین جهت بررسی شکاف بین حداکثر
انتظارات و استنباط مربوط به بعد تأثیر خدمات از آزمون  tاستفاده گرديد .نتايج نشان داد
که آماره tبرابر با  1/122و سطح معناداری برابر با  6/666است .بر اساس اين نتايج میتوان

ارزیابی رضایتمندی اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان ...

ادعا کرد که بین حداکثر انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود دارد.
با نظر به میانگینها ،مشاهده می شود که میانگین حداکثر انتظار بیشتر از میانگین وضعیت
موجود است؛ بر اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين زمینه وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه
مرکزی استان خوزستان از نظر بعد کنترل اطالعات شکاف وجود دارد .در اين پژوهش
جهت بررسی شکاف بین حداقل انتظارات و استنباط مربوط به متغیر کنترل اطالعات از
آزمون  tاستفاده گرديد .نتايج اين پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .8نتایج آزمون  tمربوط حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی
استان خوزستان از نظر کنترل اطالعات
فرضیه

بعد کنترل اطالعات

نام متغیر

میانگین

حداقل انتظار

1.1323

وضعیت موجود (استنباط)

1.2119

حداکثر انتظار

1.6992

وضعیت موجود (استنباط)

1.2119

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

-3.622

62

.861

1.666

62

.666

همانطوری که در جدول  1مالحظه میشود آماره tبرابر با  -3/62و سطح معناداری برابر
با  6/861است .بر اساس اين نتايج میتوان ادعا کرد که بین حداقل انتظارات و وضعیت
موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین جهت بررسی شکاف بین حداکثر
انتظارات و استنباط مربوط به بعد کنترل اطالعات از آزمون  tاستفاده گرديد .نتايج نشان داد
که آماره tبرابر با  1/666و سطح معناداری برابر با  6/666است .بر اساس اين نتايج میتوان
با نظر به میانگینها ،مشاهده می شود که میانگین حداکثر انتظار بیشتر از میانگین وضعیت
موجود است؛ بر اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين زمینه وجود دارد.
فرضیه سوم پژوهشی يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه
مرکزی استان خوزستان از نظر بعد کتابخانه بهعنوان يک محل شکاف وجود دارد .در اين
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پژوهش جهت بررسی شکاف بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط مربوط به بعد
کتابخانه بهعنوان يک محل از آزمون  tاستفاده گرديد.
جدول  .4نتایج آزمون  tمربوط حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی
استان خوزستان از نظر کتابخانه بهعنوان یک محل
فرضیه
بعد کتابخانه
بهعنوان يک
محل

نام متغیر

میانگین

حداقل انتظار

1.2199

وضعیت موجود (استنباط)

1.9869

حداکثر انتظار

1.3239

وضعیت موجود (استنباط)

1.9869

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

-.992

69

.269

1.262

69

.666

همانطوری که در جدول  1مالحظه میشود آماره tبرابر با  -6/992و سطح معناداری
برابر با  6/269است .بر اساس اين نتايج میتوان ادعا کرد که بین حداقل انتظارات و وضعیت
موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین جهت بررسی شکاف بین حداکثر
انتظارات و استنباط مربوط به ب بعد کتابخانه بهعنوان يک محل نتايج نشان داد که آمارهt

برابر با  1/262و سطح معناداری برابر با  6/666است .بر اساس اين نتايج میتوان ادعا کرد
که بین حداکثر انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراين،
فرضیه محقق تأيید میگردد .با نظر به میانگینها ،مشاهده میشود که میانگین حداکثر انتظار
بیشتر از میانگین وضعیت موجود است؛ بر اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين
زمینه وجود دارد.
فرضیه چهارم پژوهش يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال
کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر کیفیت خدمات شکاف وجود دارد .در اين پژوهش
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جهت بررسی شکاف بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط مربوط به کیفیت خدمات از
آزمون  tاستفاده گرديد.

ارزیابی رضایتمندی اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان ...

جدول  .5نتایج آزمون  tمربوط حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی
استان خوزستان از نظر کیفیت خدمات
فرضیه

بعد کیفیت خدمات

نام متغیر

میانگین

حداقل انتظار

1.1961

وضعیت موجود (استنباط)

1.2162

حداکثر انتظار

1.6821

وضعیت موجود (استنباط)

1.2162

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

-.226

69

.126

1.221

.666
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همانطوری که در جدول  2مالحظه میشود ،آماره tبرابر با - 6/226و سطح معناداری
برابر با  6/126است .بر اساس اين نتايج میتوان ادعا کرد که بین حداقل انتظارات و وضعیت
موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین جهت بررسی شکاف بین حداکثر
انتظارات و استنباط مربوط به کیفیت خدمات نتايج نشان داد که آماره tبرابر با  1/212و
سطح معناداری برابر با  6/666است .بر اساس اين نتايج میتوان ادعا کرد که بین حداکثر
انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراين ،فرضیه محقق
تأيید میگردد .با نظر به میانگینها ،مشاهده میشود که میانگین حداکثر انتظار بیشتر از
میانگین وضعیت موجود است؛ بر اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين زمینه وجود
دارد.
دومین مرحله از پژوهش ،طبقهبندی کیفیت خدمات بر اساس الگو کانو است .نتايج اين
تحلیل و اولويتبندی گويهها در جدول  9مشاهده میشود.
جدول  .6طبقه بندی کیفیت خدمات بر اساس مدل کاتر
رديف

ويژگی

3

واطمینان

قابل اعتماد

13

38

33

81

32

3

الزام عملکردی

6.969

-6.26

وجود کارمندانی

الزام عملکردی

الزام انگیزشی

الزام اساسی

نتايج مشکوک

بی تفاوت

معکوس

نوع خدمات

ضريب رضايت

ضريب عدم رضايت

اولويت بندی
2
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رديف

ويژگی

الزام عملکردی

الزام انگیزشی

الزام اساسی

نتايج مشکوک

بی تفاوت

معکوس

نوع خدمات

ضريب رضايت

ضريب عدم رضايت

اولويت بندی

8

تک مراجعین

توجه به تک

16

32

38

38

36

2

الزام عملکردی

6.268

-6.22

33

1

مؤدب

وجود کارمندانی

11

2

31

31

31

2

الزام عملکردی

6.961

-6.96

36

1

پاسخ به سؤاالت

کتابداران برای

آمادگی

12

33

33

2

32

2

الزام عملکردی

6.918

-6.91

2

2

پاسخگو

وجود کارمندانی

18

38

31

2

83

2

الزام عملکردی

6.222

-6.22

32

9

2

الکترونیکی
6
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2

مند

نیازهای

نشريات چاپی يا

آسان به اطالعات

مجموعههای
مهربان و عالقه

وجود کارمندانی

وجود کارمندان

امکان دسترسی

11

36

2

33

36

36

الزام عملکردی

6.981

وجود

19

31

6

2

32

2

الزام عملکردی

6.912

-6.26

-6.22

درک کننده

13

86

36

32

32

8

الزام عملکردی

6.926

-6.22

11

32

36

2

82

2

الزام عملکردی

6.292

-6.23

31

3

1

9

71

ارزیابی رضایتمندی اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان ...

رديف

ويژگی

الزام عملکردی

الزام انگیزشی

الزام اساسی

نتايج مشکوک

بی تفاوت

معکوس

نوع خدمات

ضريب رضايت

ضريب عدم رضايت

اولويت بندی

31

مدرن

وجود تجهیزات

86

32

2

2

82

2

32

دسترسی ساده

وجود ابزارهای

82

6

9

32

32

39

39

آنالين

دسترسی به منابع

81

33

1

36

82

چاپی يا

وجود نشريات

83

6

2

36

88

86

39

36

33

38

31

سمعی و بصری

وجود مواد

13

32

2

2

82

1

الزام عملکردی

الزام عملکردی

الزام عملکردی

بی تفاوت

بی تفاوت

32

وجود منابع چاپی

16

31

2

31

83

1

الزام عملکردی

6.961

6.962

6.226

6.229

6.266

6.212

الکترونیکی

در کتابخانه

وجود وب سايتی

11

33

9

38

32

9

الزام عملکردی

6.922

-6.96

-6.28

-6.11

-6.12

-6.21

-6.12

-6.11

الکترونیکی

اطالعات

وجود منابع

12

32

1

6

83

1

الزام عملکردی

6.992

-6.28

1

8

6

2

31

38

32

39
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رديف

ويژگی

الزام عملکردی

الزام انگیزشی

الزام اساسی

نتايج مشکوک

بی تفاوت

معکوس

نوع خدمات

ضريب رضايت

ضريب عدم رضايت

اولويت بندی

32

مطالعه

فضای کتابخانه

برای يادگیری و

81

1

32

33

81

38

بی تفاوت

6.166

-6.22

88

36

آرام

وجود فضای

81

2

39

33

86

31

الزام عملکردی

6.122

-6.26

86

86

کتابخانه

88

83

اجتماعی

وجود فضايی
وجود مکانی

81

2

32

36

36

2

الزام عملکردی

6.122

راحت ،دلپذير و

89

2

33

38

36

39

الزام عملکردی

6.281

-6.26
-6.96

جذاب

مناسب در

وجود فضای

81

2

32

33

88

38

الزام عملکردی

6.186

-6.93

83
32
32

پس از انجام گامهای موجود در الگو کانو و مشخص شدن نوع هر يک از عوامل از
نظر اساسی ،عملکردی و انگیزشی بودن ،حال بايد ضريب رضايت را محاسبه کرد .ضريب
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رضايت بیان میدارد که ويژگی خدمات به چه شدت ممکن است بر رضايت و يا در
حالت عدم ارائهی ويژگی بر نارضايتی مشتريان تأثیرگذار باشد .بر اسا ضريب رضايت
میتوان گويه ها اولويت بندی نمود و میزان اهمیت هر يک از آنها را در رضايتمندی يا
عدم رضايت کاربران کتابخانه تعیین کرد .نتايج اولويت بندی گويه ها در جدول  9ارائه شده
است .همانگونه که مشاهده میگردد گويه «کارمندان درک کننده نیازهای شما» و «وجود

ارزیابی رضایتمندی اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان ...

وب سايتی در کتابخانه» و «وجود منابع الکترونیکی» با ضرايب  6/926و  6/922و  6/992به
ترتیب در اولويت اول تا سوم قرار دارند و گويه «فضای کتابخانه برای يادگیری و مطالعه» با
ضريب  6/166در اولويت آخر قرار گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
در اين مطالعه با هدف بررسی سنجش رضايت مندی اعضاء فعال کتابخانه عمومی مرکزی
استان خوزستان از کیفیت خدمات اين کتابخانه بر اساس الگو کانو -لیب کوال پرداخته شد.
نتايج فرضیه اول پژوهش نشان داد ،بین حداقل انتظارات و وضعیت موجود (استنباط)
تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراين بر اساس يافته پژوهش حاضر رفتار کارکنان کتابخانه
عمومی مرکزی و همچنین دانش آنها در کمک به اعضا توانسته است يک رضايت نسبی
را برای کاربران و اعضاء فراهم کند و حداقل انتظارات آنها را برآورده سازد .با توجه به
تعداد و همچنین سطح باالی تحصیالت کارکنان کتابخانه مرکزی انتظار آن میرفت که در
اين زمینه يک رضايت نسبی را در اعضای اين کتابخانه بتوان مشاهده کرد .يافتههای اين
پژوهش با نتايج پژوهش امیدی فر و موسوی زاده ( )3122که نشان داد که در مؤلفه «تأثیر
خدمت» ،کتا بخانه توانسته است حداقل انتظارات کاربران را برآورده کند .پژوهش غفاری و
کرانی ( )3166در بعد تأثیر خدمات برخالف دو بعد ديگر توانسته است حداقل خدمات
مورد قبول نسبت به ساير کاربران را به نحو مناسبی برآورده کند .پژوهش حسن زاده و
محمد بیگی ( )3122نشان داند که بعد تاثیرگذاری خدمات نسبت به ساير ابعاد ضعیفتر
است .پژوهش رحیمی و همکاران ( )3122نشان دادند که متغیرهای کفايت مجموعه
هستند .پژوهش تاجر ( )3163نشان داد که که میانگین نمره پاسخگويان از وضع موجود
تأثیر خدمات از حداقل انتظار آنها نیز کمتر است و بین حداقل انتظارات پاسخگويان و
سطح واقعی کیفیت خدمات شکاف معناداری وجود دارد ،همسو بود.
همچنین نتیجه بعدی فرضیه اول يعنی بین حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال
کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر بعد تأثیر خدمات شکاف وجود دارد ،نشان داد که
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بین حداکثر انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود دارد .با نظر به
میانگینها ،مشاهده شد که میانگین حداکثر انتظار بیشتر از میانگین وضعیت موجود است؛ بر
اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين زمینه وجود دارد .در جهت اين يافته میتوان
استدالل کرد که اعضای کتابخانه مرکزی يک سری انتظارات از کارکنان کتابخانه دارند؛
اين انتطارات را میتوان در دو بخش بیان کرد ،اول نحوه برخورد اجتماعی کارکنان با
اعضای کتابخانه که در صورت مناسب بودن ،حس اعتماد را در اعضای کتابخانه به وجود
میآورد و دوم دانش و آگاهی کنان در برطرف کردن نیازهای اطالعاتی اعضاء و همچنین
راهنمايی آنها در استفاده از اطالعات است .اين يافته نشان داد که سطح کنونی اين بعد از
خدمات کتابخانه نتوانسته است اعضا را راضی کند و هنوز انتظارات برآورده نشدهای وجود
دارد .يافتههای اين پژوهش با نتايج پژوهش تاجر ( )3163که نشان داد ،میانگین نمره
پاسخگويان از وضع موجود تأثیر خدمات از حداکثر انتظار آنها نیز کمتر است و بین
حداکثر انتظارات پاسخگويان و سطح واقعی کیفیت خدمات شکاف معناداری وجود دارد.

پژوهش حسن زاده و محمد بیگی ( )3122نشان دادند که در بعد تاثیرگذاری خدمات ضعیف
میباشند و منابع آنها حداکثر سطح انتظارات کاربران را برآورده نساخته است .پژوهش
ويسنا و نیمال ( )8632نیز حکايت از آن داشت که تأثیر خدمات اثر معناداری بر سطح کلی
رضايتمندی کاربران دارد ،همسو بود.
نتايج فرضیه دوم پژوهش يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال
کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر بعد کنترل اطالعات شکاف وجود دارد .نتايج نشان
داد ،که بین حداقل انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود ندارد .در
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

راستای يافته پژوهش حاضر میتوان استدالل کرد که دسترسی به اطالعات و نحوه ارائه
اطالعات در کتابخانه مرکزی حداقل انتظارات اعضای اين کتابخانه را برآورده است و
اعضای کتتابخانه از وضعیت ارائه اطالعات چاپی و الکترونیکی رضايت نسبی دارند .شايد
يکی از عوامل وجود چنین رضايتی را بتوان به راه اندازی نرم افزار تحت وب سامان مرتبط
دانست .از آنجا که اين نرم افزار امکان دسترسی به کلیه اطالعات کتابشناختی منابع کتابخانه
را به شکل آنالين فراهم آورده است ،میتواند در رضايت اعضای اين کتابخانه نقش داشته
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باشد .نتايج اين پژوهش با يافتههای پژوهش موسوی زاده و امیدی فر ( )3122نشان دادند که
مؤلفه «کنترل اطالعات» نتوانسته حداقل انتظارات کاربران خود را برآورده کند .پژوهش
حريری و شاهوار ( )3126نشان دادند که دو مولفة" منابع الکترونیکی مورد نیاز من"،
"دسترس پذير کردن منابع الکترونیکی در منزل و يا محل کار من "دارای بیشترين شکاف
منفی است و بطور کلی خدمات در بعد کنترل اطالعات ،نسبت به ابعاد ديگر فاصله بیشتری
با انتظارهای استفادهکنندگان دارد ،همسو بود .همچنین نتیجه بعدی فرضیه دوم يعنی بین
حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر بعد کنترل
اطالعات شکاف وجود دارد .نتايج نشان داد که ،میانگین حداکثر انتظار بیشتر از میانگین
وضعیت موجود است؛ بر اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين زمینه وجود دارد.
همانگونه که يافته پژوهش حاضر نشان داد حداکثر انتظارات اعضای کتابخانه در زمینه کنترل
اط العات به نسبت وضعیت کنونی آن باالتر است و اين امر به معنای نارضايتی در اين زمینه
وجود دارد .به نظر میرسد که مهمترين عاملی که در اين مورد اثر گذار است موضوع
دسترسی الکترونیکی و خصوصاً آنالين به منابع کتابخانه است .در دنیای کنونی که حجم
عظیمی از اطالعات به صورت آنالين قابل دسترس است و پايگاههای اطالعاتی و
کتابخانههای ديجیتال منابع اطالعاتی اعم از کتاب ،مقاله ،نشريات ،گزارشها و  ...را به طور
آنالين در اختیار افراد قرار میدهند ،انتظار چنین کاری از ساير سازمانها مانند کتابخانه
مرکزی خوزستان نیزبه امری بديهی تبديل شده و طبیعی است که اعضای اين کتابخانه در
اين زمینه انتظارت بیشتری در مقايسه با سطح کنونی آن داشته باشند .نتايج اين پژوهش با
يافتههای پژوهش تفرشی و مولوی ( )3163که در بعد کنترل اطالعات از ديدگاه کاربران
در وضعیت موجود نتوانسته است به حد موردانتظار آنان دست يابد .پژوهش تاجر ()3163
نشان داد که میانگین نمره پاسخگويان از وضع موجود از حداکثر انتظار در بعد کنترل
اطالعات کمتر است و بین حداکثر انتظارات آنها و سطح واقعی شکاف معناداری وجود
دارد .پژوهش شاپوری ،حسن زاده و احمدمعظم ( )3163نشان دادند در بعد کنترل اطالعات
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و کتابداران در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود داشته و هیچ کدام از ابعاد

نسبت به ساير ابعاد ضعیفتر هستند و پژوهش اسفندياری مقدم و همکاران ( )3168نشان
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دادند کیفیت خدمات در کتابخانههای دانشگاهی از نظر بعد کنترل اطالعات ،در
کتابخانههای عمومی و تخصصی ضعیف هستند ،همسو بود.
نتايج فرضیه سوم پژوهش يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال
کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر بعد کتابخانه بهعنوان يک محل شکاف وجود دارد.
نتايج نشان داد که ،بین حداقل انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری وجود
ندارد .در مورد اين يافته میتوان بیان کرد که وسعت زياد کتابخانه ،تفکیک سالنهای مطالعه
از ساير قسمتهای کتابخانه و اختصاص مکانهايی برای مطالعه گروهی و تدريس و آموزش
گروهی و همچنین محل برای تأمین خوراکی و غذای مناسب میتوان برآوردن حداقل
انتظ ارات اعضای کتابخانه مرکزی را در پی داشته باشد .بر اين اساس وجود يک رضايت
نسبی از مکان کتابخانه معقول به نظر میرسد .نتايج اين پژوهش با يافتههای موسوی زاده و
امیدی فر ( )3122نشان دادند که در بعد «کتابخانه بهعنوان مکان» ،کتابخانه نتوانسته حداقل
انتظارات کاربران خود را برآورده کند .پژوهش حريری و شاهوار ( )3126نشان دادندد
مولفة فضای عمومی برای يادگیری و مطالعه گروهی دارای بیشترين شکاف منفی است.

پژوهش غفاری و کرانی ( )3166نیز حاکی از داشت که کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی
در بعد کتابخانه بهعنوان مکان نتوانسته است حداقل انتظار کاربران خود را فراهم کند.
پژوهش تاجر ( )3163نیز نشان داد که که میانگین نمره پاسخگويان از وضع موجود بعد
کتابخانه بهعنوان يک محل از حداقل انتظار آنها نیز کمتر است .اما نتايج پژوهش ونسا و
نیمال ( )8632نشان داد که بعد کتابخانه بهعنوان يک محل اثر معناداری بر سطح کلی
رضايتمندی کاربران دارد .پژوهش تفرشی و مولوی ( )3163نشان دادند که در بعد کتابخانه
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

بهعنوان مکان از ديدگاه کاربران و کتابداران در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری
وجود داشته و اين بعد در وضعیت موجود نتوانسته است به حد موردانتظار آنان دست يابد.
پژوهش اسفندياری مقدم و همکاران ( )3168نیز نشان دادند که کتابخانههای مورد بررسی
در بعد کتابخانه بهعنوان مکان ضعیف هستند ،همسو بود.
همچنین نتیجه دوم فرضیه سوم يعنی بین حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه
مرکزی استان خوزستان از نظر بعد کتابخانه بهعنوان يک محل شکاف وجود دارد .نتايج
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نشان داد که ،نارضايتی در اين زمینه وجود دارد .يافته پژوهش حاضر نشان داد که حداکثر
انتظارات اعضای کتابخانه از سطح موجود در زمینه فضای و محل کتابخانه بیشتر است که
اين امر به معنای وجود نارضايتی در اين زمینه است .همانگونه که بیان شد يک سری
مؤلفههای محل کتابخانه مربوط به وجود فضايی آرام جهت مطالعه است ،از آنجايی که
سالهای مطالعه مجزا هستند ،بنابراين میتوان استدالل کرد که وجود نارضايتی در اين زمینه
میتواند به عدم رعايت سکوت توسط اعضای خود کتابخانه در داخل سالن باشد؛ به عبارت
ديگر مساله در اينجا به يک مقوله فرهنگی يعنی نحوه استفاده از کتابخانه مرتبط است و نه
صرف فضای فیزيکی کتابخانه .نتايج اين پژوهش با يافتههای رحمان و آل هادی ()8638
نشان دادند که کاربران از دو مؤلفه مجموعه و قابلیت دسترسی به کتابخانه و فضای کتابخانه
برای يادگیری ،راضی نبودند .پژوهش سیواتاسان و چندراسکار ( )8631نشان داد که
تجهیزات پرينت ،نشريات ادواری ،میز و صندلیهای مطالعه و برنامه راهنمايی (جهت يابی)
کتابخانه بر رضايتمندی مراجعیت تأثیر دارند .پژوهش اسفندياری مقدم و همکاران ()3168
نشان داد که کتابخانههای مورد بررسی در بعد کتابخانه بهعنوان مکان ضعیف هستند .پژوهش
رجب پور میبدى و رجب پور میبدى ( )3126نشان دادند که کتابخانههای موردمطالعه در
بعد کتابخانه بهعنوان يک محل ،نتوانستهاند انتظارات کاربران خود را برآورده کنند ،همسو
بود.
نتايج فرضیه چه ارم پژوهش يعنی بین حداقل و حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال
کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر کیفیت خدمات شکاف وجود دارد .نتايج اين
پژوهش نشان داد که بین حداقل انتظارات و وضعیت موجود (استنباط) تفاوت معناداری
رضايت نسبی را برای کاربران و اعضاء فراهم کند و حداقل انتظارات آنها را برآورده سازد.
با توجه بخشها و خدمات متعددی که کتابخانه مرکزی به اعضای ارائه میدهد ،رفتار
کارکنان اين کتابخانه و همچنین محل و فضای فیزيکی نسبتاً مناسب اين کتابخانه انتظار آن
میرفت که يک رضايت نسبی را در اعضای اين کتابخانه بتوان مشاهده کرد .نتايج اين
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وجود ندارد .بر پايه يافته پژوهش حاضر ،خدمات کتابخانه مرکزی توانسته است يک

پژوهش با يافتههای پژوهش رجب پور میبدى و رجب پور میبدى ( )3126نشان دادند که
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کتابخانههاى موردمطالعه در هیچ يک از ابعاد کیفیت خدمات ،نتوانستهاند انتظارات کاربران
خود را برآورده کنند .پژوهش غفاری و کرانی ( )3166نشان دادند کتابخانههای دانشگاه
علوم پزشکی از نظر کل خدمات کتابخانهای حداقل انتظار کاربران خود را فراهم کرده
است و خدمات کتابخانه از لحاظ کیفی باالتر از حداقل اما کیفیت خدمات کتابخانهها
بسیار پايینتر از قابل قبول کاربران است .پژوهش تفرشی و مولوی ( )3163نشان دادند که
در کیفیت خدمات از ديدگاه کاربران و کتابداران در وضع موجود و مطلوب تفاوت
معناداری وجود داشته و هیچ کدام از ابعاد کیفیت خدمات در وضعیت موجود نتوانسته
است به حد موردانتظار آنان دست يابد .پژوهش تاجر ( )3163نشان داد که میانگین نمره
پاسخگويان از وضع موجود کیفیت خدمات از حداقل انتظار آنها نیز کمتر است و بین
حداقل انتظارات پاسخگويان و سطح واقعی کیفیت خدمات معناداری وجود دارد ،همسو
بود.
نتیجه دوم فرضیه چهارم يعنی بین حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه
مرکزی استان خوزستان از نظر کیفیت خدمات شکاف وجود دارد .نتايج نشان داد که ،با نظر
به میانگینها ،مشاهده میشود که میانگین حداکثر انتظار بیشتر از میانگین وضعیت موجود
است؛ بر اين اساس میتوان گفت که نارضايتی در اين زمینه وجود دارد .در جهت اين يافته
میتوان استدالل کرد که اعضای کتابخانه مرکزی يک سری انتظارات دارند که سطح کنونی
خدماتی که کتابخانه ارائه میدهد نتوانسته است آنها را راضی کند و هنوز انتظارات برآورده
نشدهای وجود دارد .بايد بیان کرد که چنین انتظاراتی گاه در در نتیجه اطالع و آگاهی فرد
از ساير سازمانها و کتابخانهها در افراد ايجاد میشود و گاه از نیازی است که خود فرد طی
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

تجربه استفاده از کتابخانه احساس میکند .در هر صورت منشأ چنین اتظاراتی هر چه باشد،
يافته پژوهش حاضر نشان میدهد که کتابخانه مرکزی تا رسیدن به حد برآوردن حداکثر
انتظارات اعضای خود فاصله دارد .نتايج اين پژوهش با يافتههای پژوهش تاجر ( )3163نشان
داد که میانگین نمره پاسخگويان از وضع موجود کیفیت خدمات از حداکثر انتظار آنها
کمتر است و بین حداکثر انتظارات آنها و سطح واقعی کیفیت خدمات شکاف معناداری
وجود دارد .پژوهش شاپوری ،حسن زاده و احمدمعظم ( )3163نشان داد که سطح خدمات
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دريافتی کاربران حداکثر سطح انتظارات آنها را برآورده نکرده است .پژوهش مردانی و
شريف مقدم ( )3163نیز نشان داد که کاربران کیفیت خدمات موجود را پايینتر از کتابداران
ارزيابی میکنند .پس از بررسی شکاف برتری خدمات در مورد کل خدمات کتابخانههای
موردمطالعه شد مشخص شد که فاصله زيادی با تأمین انتظارات کاربران در ارتباط با
مطلوبترين سطح خدمات آنها دارند .پژوهش آسیکوين احمد و همکاران ( )8632نشان
داد که بین کیفیت خدمات و رضايت مشتريان رابطه معناداری وجود دارد و با افزايش کیفیت
خدمات ،رضايت مشتريان افزايش خواهد يافت.
به طور کلی نتايج پژوهش نشان داد که اعضای کتابخانه عمومی مرکزی استان خوزستان
يک سری انتظارات دارند که سطح کنونی خدماتی که کتابخانه ارائه میدهد نتوانسته است
آنها را راضی کند و هنوز انتظارات برآورده نشدهای وجود دارد .بايد بیان کرد که چنین
انتظاراتی گاه در نتیجه اطالع و آگاهی فرد از ساير سازمآنها و کتابخانهها در افراد ايجاد
میشود و گاه از نیازی است که خود فرد طی تجربه استفاده از کتابخانه احساس میکند .در
هر صورت منشأ چنین انتظاراتی هر چه باشد ،يافته پژوهش حاضر نشان میدهد که کتابخانه
مرکزی تا رسیدن به حد برآوردن حداکثر انتظارات اعضای خود فاصله دارد.
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عجم ،م ،.صادقی فر ،ج ،.انجم شعاع ،م ،.محمودی ،س .)3161( .سنجش کیفیت خدمات
بهداشتی درمانی با استفاده از الگو سروکوال :مطالعه موردی يک بیمارستان
صحرايی ،مجله طب نظامی.826-821 ،)1( 23 ،
عربیون ،ا ،.کبوتری،ج ، .هاشمی ،م ،.پیران ،م .)3161( .سنجش رضايت مندی مشتريان از
کیفیت خدمات داروخانه ها با رويکرد ترکیبی و اصالح شده ی  Kanoو
 . Servqualمديريت اطالعات سالمت.826-811 ،)8(33 ،
عزيزی ،ش ،.شفیعی رودپشتی ،م .)3163( .کاربرد الگو کانو بهمنظور شناسايی عوامل مؤثر
بر بهبود بهره وری مديران زن آموزش و پرورش  -مورد :آموزش و پرورش منطقه
يک شهر تهران .پژوهش نامه زنان.23-69 ،)9( ،
غفاری ،س ،.کرانی ،ا .)3126( .بررسی کیفیت خدمات در کتابخانههای دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه از طريق الگو تحلیل شکاف ،نشريه تحقیقات کتابداری و اطالع
رسانی دانشگاهی.311-383 ،)23(11 ،
گرجی ،ح .ا ،.و همکاران ( .)3163به کارگیری الگو شکاف کیفیت خدمات (سروکوال)
در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ،مديريت سالمت.83-11 ،)23(39 ،
لطیفیان ،ا .)3166( .بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد (بر اساس مقیاس سروکوال و روش معادالت ساختاری .پژوهش و
توسعه فناوری-دانش و فناوری.16-22 ،)1(8 ،
محمدبیگی ،ف ،.حسن زاده ،م .)3122( .ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانههای عمومی
وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور در شهر قزوين با استفاده از ابزار لیب کوال.
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانههای عمومی.3-86 ،)3( 32 ،
مردانی ،ا .ح ، .شريف مقدم ،ه .)3163( .ارزيابی کیفیت خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم
پزشکی تهران از ديدگاه کاربران و کتابداران :با بهره گیری از مقیاس اليب کوال.
نشريه مديريت سالمت.12-22 ،)12( 32 ،
مظفری ،ع ،.مظفری ،الف ،حیاتی ،ز ،.منوچهری ،ر .)3161( .بخش بندی مراجعین
کتابخانههای عمومی بر مبنای نیازهايشان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ،تحلیل
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سلسله مراتبی و الگو کانو .تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی،)1( 86 ،
.211-231
نجف قلی نژاد ،الف ،.حسن زاده ،م .)3122( .ارزيابی مجموعه ،کارکنان ،و فضای کتابخانه
مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بر اساس ابزار لیب کوال .پردازش و مديريت
اطالعات (علوم و فناوری اطالعات).3-31 ،)3(82 ،
نشاط ،ن ،.دهقانی ،م .)3166( .تعیین فاصله موجود میان ادراکات و انتظارات کاربران از
خدمات دريافتی و استنباط کارکنان از انتظارات آنان ،نشريه تحقیقات کتابداری و
اطالع رسانی دانشگاهی.62-332 ،)29( 12 ،
نصیری ،الف ،.عموزاد مهديرجی ،ن .)3161( .بررسی رضايتمندی شهروندان از عملکرد
خدماتی شهرداری با استفاده از الگو کانو مورد شناسی؛ شهرداری گرگان .جغرافیا و
آمايش شهری-منطقه ای.86-12 ،)31(1 ،
وظیفه دوست ،ح ،.عطاالهی ،پ .ارزيابی رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش با استفاده
از الگو  Kanoمجله مديريت بازاريابی.361-26 ،)1(8 ،
يزدانفر ،س .)3129( .بررسی رضايت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی قزوين ،مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی
قزوين.18-12 ،)1(3،
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