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استبزیبض ٍ ػضَ ّیأت ػلوی گطٍُ ػلن اعالػبت ٍ زاًص ضٌبسی زاًطگبُ ضاظی mmoradi44@gmail.com
تاریخ دریافت1334/3/11 :

تاریخ پذیزش1334/6/12 :

چکیده
هدفّ :سف اظ اًدبم پژٍّص حبضط اضظیبثی ویفیت ذسهبت وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ثط اسبس الگَی الیت وَال است.
روش پژوهش :ایي پژٍّص اظ ًَع وبضثطزی ثَزُ ٍ ثِ ضٍش پیوبیطی اًدبم ضسُ است .خبهؼِ آهبضی ،ضبهل توبهی اػضبی
وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى است .اظ پطسطٌبهِ استبًساضز الیت وَال ثطای خوغ آٍضی زازُ استفبزُ ضس .حدن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ
ضٍش وَوطاىً 375 ،فط هحبسجِ ضس وِ ثِ ضیَُ ًوًَِ گیطی تػبزفی اًتربة ضسًس .زازُّب ثب آظهَى تی ٍ ًطم افعاض اسپیاساس
تحلیل گطزیس.
یافتهها :یبفتِّبی پژٍّص ًطبى هیزّس ،ضىبف ثیي حسالل سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت وٌٌس ٍ سغحی وِ
زض حبل حبضط زضیبفت هیوٌٌس ،ثیي سِ هؤلفِ وبضهٌساى ،هٌبثغ ٍ فضب ثِ تطتیت  2/97 ٍ 7/55 ٍ 7/11استّ .وچٌیي ،ضىبف ثیي
حساوثط سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط زضیبفت هیوٌٌس ،ثیي سِ هؤلفِ وبضهٌساى،
هٌبثغ ٍ فضب ثِ تطتیت  -9/29 ٍ -50/6 ٍ -14/62است
نتیجه گیزی :هیبًگیي ًوطُ پبسدگَیبى اظ ٍضغ هَخَز ویفیت ذسهبت وتبثربًِ ،اظ حسالل اًتظبضّبی آًْب ثیطتط است؛ ٍلی ثیي
حساوثط اًتظبضات وبضثطاى ٍ سغح ٍالؼی ویفیت ذسهبت ایي وتبثربًِّب ضىبف هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.
واژههای کلیدی :اضظیبثی ،ویفیت ذسهبت ،وتبثربًِّبی ػوَهی ،الگَی الیت وَال ،وبضثطاى.

ارزیابی كیفیت خذهات كتابخانههاي عووهی شهر هوذاى ...

مقدمه
اهطٍظُ وتبثربًِّبی ػوَهی ثب ػطضِ ذسهبت فطٌّگی،
آهَظضی ٍ ػلوی ثِ ّوِ گطٍُّبی خبهؼِ ،زض سغَح ضْطی ٍ

پیص اظ ایي ویفیت ذسهبت وتبثربًِای زض پبیبىًبهِّب ٍ
همبالت هتؼسز پژٍّطی زض زاذل ٍ ذبضج اظ وطَض هَضز
اضظیبثی لطاض گطفتِ است.

ضٍستبیی یىی اظ هؼیبضّبی ضفبُ اختوبػی هلتّب ثِ ضوبض

زض ثطضسی وِ تَسظ وبظن پَض ( )1385ثب ّسف اضظیبثی

هیآیٌس؛ ثِ عَضی وِ زض تحلیل هؼیبضّبی ضفبُ اختوبػیٍ ،خَز

ویفیت ذسهبت وتبثربًِی هطوعی زاًطگبُّبی فٌی هٌْسسی

ٍ هیعاى تَسؼِی وتبثربًِّبی ػوَهی ًیع هَضز سٌدص لطاض

زٍلتی ضْط تْطاى ،ثب استفبزُ اظ الگَی الیت وَال اًدبم گطفت،

هیگیطز ٍ اظ ضبذعّبی تَسؼِ یبفتگی وطَضّب ثِ حسبة

یبفتِّبی آى ًطبى زاز وتبثربًِّبی هصوَض زض فطاّنآٍضی

هیآیسً .مص وتبثربًِّبی ػوَهی ثِ ػٌَاى یىی اظ هطاوع ػلَم

اثعاضّبی زستطسی ثِ اعالػبت ،ػولىطز ثِ ًسجت هَفمی زاضًس.

اعالع ضسبًی زض تْیِ ٍ تأهیي اعالػبت هَضز ًیبظ خبهؼِ ،اضتمبء

ّوچٌیيٍ ،ةسبیت ایي وتبثربًِّب ثِ هیعاى ثیطتطی تَاًستِ

آهَظش ٍ فطٌّگ اهطی ضطٍضی است (اسفٌسیبضی

است ضضبیت وبضثطاى ضا فطاّن ًوبیس .زض همبثل ،فضبی

همسم)1388،؛ ثٌبثطایي ،ایي اهط ٍلتی تحمك پیسا هیوٌس وِ

وتبثربًِّب ثِذػَظ ثطای اضتجبطّبی خوؼی ٍ فؼبلیتّبی

وتبثربًِّبی ػوَهی اظ لحبػ ووی ٍ ویفی تَاى پبسدگَیی ثِ

گطٍّی ،ویفیت ثِ ًسجت پبییٌی زاضزً .تبیح ًطبى زاز ویفیت

هطاخؼبى ذَز ضا زاضتِ ثبضٌس .لصا اضظیبثی ویفیت ذسهبت اضائِ

ذسهبت زض وتبثربًِی هطوعی زاًطگبُ ػلن ٍ غٌؼت ایطاى زض

ضسُ اظ سَی وتبثربًِّبی هصوَض ضطٍضی ثِ ًظط هیضسس تب

ثؼس وٌتطل اعالػبت ،زض وتبثربًِی هطوعی زاًطگبُ غٌؼتی

ثسیي ٍسیلِ ًمبط ضؼف ٍ لَت آًْب آضىبض ٍ ضاُوبضّبیی ثطای

اهیطوجیط ٍ غٌؼتی ضطیف زض ثُؼس تأثیطگصاضی ذسهبت ًسجت ثِ

اضتمبء ویفیت ٍ ضفغ ًمبیع احتوبلی اًسیطیسُ ضَز .اظ عطفی

سبیط اثؼبز ثبالتط است .زض همبثل ،ثُؼس وتبثربًِ ثِ ػٌَاى یه

وتبثربًِّبی ػوَهی زض ظًسگی خبضی هطزم ًمص هْن ٍ

هىبى ثِ ًسجت ضؼیف ثَزُ ٍ زض وتبثربًِی هطوعی زاًطگبُ

ثِسعایی زاضًس ٍ اظ اّساف هْن آًْب اضائِ ذسهبت ثِ الطبض

ػلن ٍ غٌؼت ایطاى ،ثُؼس تأثیطگصاضی ذسهبت زاضای ضؼف

گًَبگَى خبهؼِ هیثبضس؛ پس ضطٍضی است وِ ویفیت

ثیطتطی است.

ذسهبت ثِ عَض هستوط اًساظُگیطی ضَز ٍ ثْجَز یبثسّ .وِ

حسي ظازُ ( )1388زض پژٍّطی ثب ّسف اضظیبثی ویفیت

اًَاع وتبثربًِّب اظ خولِ وتبثربًِّبی ػوَهی ،خْت ضسیسى ثِ

ذسهبت وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط لعٍیي ثب استفبزُ اظ

اّساف ًْبیی ذَز ،یؼٌی تأهیي ضضبیت وبضثطاى ٍ افعایص

الیتوَال ،ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ سغح ذسهبت زضیبفتی

اثطثرطی ذَزً ،یبظهٌس اثعاضی ّستٌس تب اظ عطیك آى ثتَاًٌس

وبضثطاى زض ثطذی گَیِّب اظ حسالل سغح هَضز اًتظبض آًْب

ذسهبت ذَز ضا اضظیبثی وٌٌس .یىی اظ ایي اثعاضّب هسل

ثیطتط است؛ اهب حساوثط سغح هَضز اًتظبض آًْب ضا ثطآٍضزُ ًىطزُ

الیتوَال است .ایي هسل ثب ضٌبسبیی هْنتطیي اثؼبز ویفیت

استّ .وچٌیي یبفتِّبی ایي پژٍّص ًطبى زاز وِ ایي

ذسهبت ،ضىبفّبی هیبى اًتظبضّب ٍ ازاضنّبی هطاخؼبى ضا

وتبثربًِّب زض ثؼس تأثیطگصاضی ذسهبت ًسجت ثِ سبیط اثؼبز

ضٌبسبیی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل هیوٌس .زض ایي پژٍّص ،هسئلِ

ضؼیفتط هیثبضٌس؛ ثِعَضیوِ هٌبثغ آًْب حسالل سغح

اغلی پژٍّص حبضط ایي است وِ هیعاى ضىبف هیبى

اًتظبضّبی وبضثطاى ضا ًیع ثطآٍضزُ ًىطزُ است.

اًتظبضّبی هطاخؼِوٌٌسگبى ٍ هطبّسات آًْب ،اظ ٍضؼیت هَخَز

اسفٌسیبضی همسم ( )1388زض پژٍّطی ثب ّسف سٌدص

وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى اظ ًظط ویفیت ذسهبت ثب

ویفیت ذسهبت وتبثربًِّبی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ػلَم

استفبزُ اظ الگَی الیت وَال چمسض است؟

تحمیمبت تْطاى ثط اسبس ضٍیىطز تحیل ضىبف ،ثِ ایي ًتیدِ
ضسیس وِ ذسهبت "اٍلبت فؼبلیت وتبثربًِ"" ،وبضهٌساى"
ٍ"اهبًت" ثِ تطتیت ،زض ظهطُ هْنتطیي ذسهبت لطاض زاضًس.
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ّوچٌیي هطرع ضس اظ  5هؤلفِ اغلی ،حَظُ وبضهٌساى ثب

ػوَهی ضْط ّوساى اظ زیس وبضثطاى ،ثِغَضت ػلوی هَضز

ػولىطز ثْتط ٍ ضسبًِّبی غیطوتبثی ،حَظُای ثب ػولىطز

اضظیبثی لطاض گیطزً .تبیح ایي اضظیبثی هیتَاًس ثب ضٌبسبیی ًمبط

ضؼیفتط ثَزُ است.

ضؼف ٍ لَت ذسهبت وتبثربًِای ،ظهیٌِای ثطای ثطًبهِضیعی

پبظی )2009( 1زض پژٍّطی ثب ّسف وطف اًتظبضّب ٍ هیعاى
ضضبیت زاًطدَیبى اظ ویفیت ذسهبت وتبثربًِ زاًطىسُ

ثْیٌِ هسئَالى فطاّن سبظز .پطسصّبی اسبسی پژٍّص ػجبضتٌس
اظ:

اضتجبعبت ٍالتطاستیت ، 2ثطای گطزآٍضی اعالػبت اظ اثعاض

 .1اضظیبثی وبضثطاى اظ ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض

الیتوَال استفبزُ وطزُ است .پبسدّبی  666زاًطدَ زاًطىسُ

وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ،ثطاسبس الگَی

اضتجبعبت ٍالتطاستیت ،تٌس ،3هَضیستَىً 4طبى زٌّسُ پصیطش

الیتوَال چمسض است؟

حسالل سغح ذسهبت ،سغح زضیبفتی ٍ سغح هَضز اًتظبض اظ

 .2ضىبف ثیي اًتظبضات ٍ هطبّسات وبضثطاى اظ ویفیت

ذسهبت وتبثربًِ ثَز .یبفتِّبی تحمیك ًطبى زاز وِ ًوطُ

ذسهبت اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی هَضز پژٍّص

وتبثربًِ زاًطىسُ اضتجبعبت ٍالتطاستیت اظ  4وتبثربًِ زیگط

چگًَِ است؟

زاًطىسُّبی اضتجبعبت زض اثؼبز الیتوَال ثبالتط است.

فطضیِّبی پژٍّص ًیع ػجبضتٌس اظ:

ًوطُّبی وست ضسُ اظ زذتطاى ٍ پسطاى ایي زاًطىسًُ ،طبى اظ

 .1ثیي ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی هَضز

ثیتفبٍتی ثیي اثؼبز ویفیت ذسهبت آًْب زاضزّ .وچٌیي یبفتِّب

ثطضسی ثب ذسهبت هَضز اًتظبض وبضثطاى تفبٍت

ًطبى زاز وِ هیبًگیي ًوطُّبی زازُ ضسُ ثِ اثؼبز تأثیط ذسهبت ٍ

هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

وٌتطل اعالػبت تَسظ زاًطدَیبى خسیس ًسجت ثِ زاًطدَیبى

 .2اظ لحبػ خٌسیت ثیي اًتظبضات وبضثطاى ٍ ذسهبت

لسیویتط ثیطتط استّ .وچٌیي یبفتِّب ًطبى زاز وِ اضتجبط لَی

اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى

ثیي ثَزخِ وتبثربًِ ٍ ثؼس وٌتطل اعالػبت ٍخَز زاضز.

اذتالف هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

هیَ ًَّگطٍی )2012( 5زض همبلِ ذَز ثب ػٌَاى «تحلیلی ثط
تَسؼِ وبضثطز اثعاض الیتوَال زض چیي» ،ثب ثیبى ،پیطیٌِ هسل

روش پژوهش

الیتوَال ٍ وبضثطز ػولی آى زض اضظیبثی ػولىطز وتبثربًِّب،

پژٍّص حبضط اظ ًَع وبضثطزی ٍ ثِ ضٍش پیوبیطی-

ثِ تططیح ػولىطز الیتوَال زض وتبثربًِّبی زاًطگبّی

تحلیلی ،ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی ػوَهی

پطزاذتِ است.

ضْط ّوساى ضا اضظیبثی وطزُ است .زض ایي پژٍّص ثب پیوبیص

وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ثِ عیفّبی گًَبگًَی اظ

خبهؼِی وبضثطاى وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ،تالش ضسُ

وبضثطاى ذسهبت اضائِ هیزٌّس؛ اهب تبوٌَى پژٍّطی ثطای

است زیسگبُ آًبى زض هَضز ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ تَسظ ایي

اضظیبثی ویفیت ذسهبت وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى اظ

وتبثربًِّب ثطضسی ٍ وطف ضَز .خبهؼِی آهبضی ایي پژٍّص

زیس وبضثطاى ٍ ثب استفبزُ اظ یه اثعاض استبًساضز اًدبم ًطسُ

ضبهل ّوِ وبضثطاى وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى (زض

است .زض ایي پژٍّص سؼی ثط ایي است وِ ثب ضٍیىطز ویفی ٍ

فطٍضزیي هبُ  )92است وِ ثِ ػضَیت ول وتبثربًِّبی ضْط

استفبزُ اظ الگَی الیتوَال ،ویفیت ذسهبت وتبثربًِّبی

ّوساى زضآهسُاًس .اظ ًظط آهبضی تؼساز ول اػضبی وتبثربًِّبی
ضْط ّوساى ثِ تفىیه ضبهل وتبثربًِ آظازی ً 3050فط ،اهبم

1.

posey
Walter state community college
3.
Tennesse
4.
Morristown
5.
Mi
2.
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حسیي (ع) ً 852فط ،اػتوبزیِ ً 1047فط ،پطٍیي اػتػبهی 571
ًفط ،ضْیساى حدبظی ً 993فط ،فطٌّگیبى ً 900فط ،سی هْط
 ،393ضبّس ً 843فط ،وَی وَثط ً 485فط ،هطوعی ً 5894فط،
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زضُ هطاز ثیگ ً 403فط ،زضس ً 977فط ،وِ خوؼبً  16408ػضَ

ًوًَِگیطی وَوطاى استفبزُ ضسُ وِ حدن ًوًَِ ثِ زست آهسُ

است ،اظ ایي تؼساز ً 9128فط ظى ٍ ً 7280فط هطز است.

ً 375فط است.

ضٍش ًوًَِگیطی ،زض ایي پژٍّصً ،وًَِ گیطی عجمِای
است .زض ایي پژٍّص ثطای تؼییي حدن ًوًَِ اظ فطهَل
جذيل  .0تًزیع فرياوی پرسشىامٍَای تًزیعی ي عًدت دادٌ شذٌ
وتبثربًِ

تؼساز اػضبء

تَظیغ ضسُ

ػَزت زازُ ضسُ

آظازی

3050

70

68

اهبم حسیي (ع)

852

19

19

اػتوبزیِ

1047

24

23

پطٍیي اػتػبهی

571

13

10

ضْیساى حدبظی

993

23

23

فطٌّگیبى

900

21

20

سی هْط

393

9

7

ضبّس

843

19

19

وَی وَثط

485

11

11

هطوعی

5894

135

125

زضُ هطاز ثیگ

403

9

9

هسضس

977

22

20

خوغ

16408

375

354

ّوبىعَض وِ زض خسٍل  1هطبّسُ هیضَز ،هؼیبض تَظیغ

هغلَةتطیي سغح ذسهبت هَضز اًتظبض ٍ سغح فؼلی ذسهبت

پطسصًبهِ ثطاسبس تؼساز اػضبی ّط وتبثربًِ ٍ تَظیغ

وتبثربًِ ،ثِ عَض خساگبًِ زض سِ همیبس زضخِ ثٌسی  1تب 9

پطسصًبهِّب هتٌبست ثب تؼساز اػضبی ّط وتبثربًِ است .ضٍش

هطرع هیوٌٌسّ .ط یه اظ  22ثٌس الیت وَال ،هیبًگیي ًوطُ

ًوًَِگیطی ترػیع هتٌبست ثب حدن ّط عجمِ است .اثعاض

خَاةّب تَسظ پبسد زٌّسگبى هحبسجِ ضس .ثِ ایي تطتیت

هَضز استفبزُ ثطای گطزآٍضی زازُّب ،پطسصًبهِ ثیي الوللی

ثطای ّط ػجبضت ،سِ هیبًگیي یؼٌی  .1حسالل؛  .2حساوثط؛ .3

الیتوَال است .هحبسجِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ (ً )0/80طبى

سغح زضیبفتی ثِ زست هیآیس .اذتالف هیبى ایي سِ هیبًگیي،

هیزّس وِ پطسصًبهِ اظ پبیبیی الظم ثطذَضزاض است .ایي

ًطبى زٌّسُ ضىبفّبی هَخَز است .ضىبف ویفیت ذسهبت:

پطسصًبهِ هتطىل اظ  22گَیِ است وِ ایي ػجبضتّب زض

اظ وسط ًوَزى هیبًگیي حسالل سغح ذسهبت هَضز لجَل ،اظ

هدوَع ،سِ ثٌس" ،تأثیط ذسهبت" ،پبیص اعالػبت" ٍ "وتبثربًِ

هیبًگیي سغح فؼلی ذسهبت وتبثربًِ ثِ زست هیآیس .ضىبف

ثِ ػٌَاى یه هحل" ضا تطىیل هیزٌّسّ .ط یه اظ  22ثٌس

ثطتطی ذسهبت :اظ وسط ًوَزى هیبًگیي هغلَةتطیي سغح

الیتوَال زض سِ همیبس زضخِ ثٌسی  1تب  9سٌدیسُ هیضَز.

ذسهبت هَضز اًتظبض ،اظ هیبًگیي سغح فؼلی ذسهبت وتبثربًِ

پبسدزٌّسگبى زض همبثل ّط یه اظ ػجبضتّبً ،وطُ هَضز ًظط

حبغل هیضَز.

ذَز ضا زضثبضُی حسالل سغح ذسهبت هَضز لجَل،
01
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زازُّبی

حبغل

اظ

پطسصًبهِّب

ًطمافعاض

تَسظ

اسپیاساس ٍیطایص  18هَضز پطزاظش لطاض گطفتِ ٍ ثطای
تَغیف زازُّب اظ هطرػِّبی آهبضی ًظیط فطاٍاًی ،اًحطاف
هؼیبض ٍ ضسن خساٍل استفبزُ ضسُ است.

استمالل ًوطُ :ثِ ػلت اًتسبة تػبزفی آظهَزًیّب ایي
هفطٍضِ ثطلطاض است.
سغح زازُّبی فبغلِای یب ضجِ فبغلِای :سغح زازُّب ثطای
ّطیه اظ هتغیطّب ،ظهبًی وِ اظ اسپیاساس ثطای ثطآٍضز
پبضاهتطّب استفبزُ هیضَز ثبیس حسالل فبغلِای یب ضجِ فبغلِای

یافتههای پژوهش

ثبضس وِ زض ایي پژٍّص اظ زازُّبی فبغلِای ٍ ضجِ فبغلِای

اعالػبت گطزاٍضی ضسُ تَسظ وبضثطاًی وِ ػضَ

استفبزُ ضسُ است .پس ایي هفطٍضِ ًیع ضػبیت ضسُ است.

وتبثربًِّبی ػوَهی استبى ّوساى ثَزُاًس ،ثب استفبزُ اظ

ًطهبل ثَزى تَظیغ غفبت :تَظیغ ًوطُّبی هتغیط ٍاثستِ زض

ضٍشّبی آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض

خبهؼِ ثطای ّط اضظش هتغیط هستمل ثبیستی ثِ غَضت ًطهبل

گطفتِ است .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل اعالػبت ٍ ثطضسی

ثبضس (ایي هفطٍضِ ثطای ًوطُّبی هتغیط هستمل ضطٍضی

پطسصّبی پژٍّص ثؼس اظ ثطضسی پیص فطؼّبی آهبض

ًیست) .ثطای ثطضسی ایي هفطٍضِ آهبضّبی ودی ٍ وطیسگی

پبضاهتطیه اظ آظهَى تی ته گطٍّی ،تی هستمل ٍ تی ّوجستِ

ثب استفبزُ اظ اسپیاساس هَضز ثطضسی لطاضگطفت وِ زض

ٍ تحلیل ٍاضیبًس یه هتغیطُ ( )ANOVAاستفبزُ ضسُ است.

خسٍل  2اضائِ ضسُ است.

پیص فطؼّبی آهبض پبضاهتطیه ػجبضتٌس اظ:
جذيل  .2بررسی کجی ي کشیذگی متغیرَای يابستٍ
هؤلفِ

تؼساز

ودی

وطیسگی

هتغیطّب

وبضهٌساى

354

-0/04

-0/16

هٌبثغ

354

0/78

0/85

فضب

354

0/25

-0/24

ول

354

0/68

0/45

وبضهٌساى

354

-0/85

0/25

هٌبثغ

354

-0/66

-0/23

فضب

354

-0/55

-0/60

ول

350

-0/45

-0/42

وبضهٌساى

354

0/12

0/58

هٌبثغ

354

0/44

0/40

فضب

354

-0/09

0/17

ول

353

0/12

0/80

حسالل سغح لبثل اًتظبض

حساوثط سغح لبثل اًتظبض

هیعاى ذسهبت زضیبفت ضسُ

زازُّبی خسٍل ً 2طبى هیزّس وِ همساض ودی ٍ وطیسگی
زض ّوِ هتغیطّب ثیي  +2تب  -2است؛ ثٌبثطایي تَظیغ هتغیطّب

ًوَزاض ظًگَلِای ثطای ثطضسی ًطهبل ثَزى هتغیطّب زض
ًوَزاض یه اضائِ ضسُ است .

ًطهبل است.
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حسالل سغح لبثل اًتظبض

حساوثط سغح لبثل اًتظبض

ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ

هیعاى ذسهبت زضیبفت ضسُ
ومًدار  .0بررسی ورمال بًدن متغیرَا

ذغی ثَزى هتغیطّب :اضتجبط ثیي هتغیطّبست .ثطای ثطضسی

یىسبًی ٍاضیبًس هتغیطّب :ایي هفطٍضِ زاللت ثط ایي زاضز وِ

ایي هفطٍضِ ثب استفبزُ اظ ًطم افطاظ اسپیاساس اظ عطیك ضسن

ٍاضیبًس هتغیط ٍاثستِ ثطای ّط تطویت اظ سغَح هتغیطّبی

ًوَزاض پطاوٌسگی ،پسوبًسّبی استبًساضز ضگطسیَى ثطضسی ضس

هستمل ثبیس یىسبى ثبضس .ثِ ػجبضت زیگط ایي هفطٍضِ ثِ هؼبزل

ٍ هطرع گطزیس وِ اًحطافی اظ ذغی ثَزى ٍخَز ًساضز.

ثَزى ٍاضیبًسّبی هتغیط زضًٍی ثطای سغَح گًَبگَى
هتغیطّبی ثیطًٍی اعالق هیضَز .آظهَى لَِى ًیع زض خسٍل 3
ثطضسی ضس ٍ هطرع گطزیس وِ ایي فطؼ زض چْبض هَضز اظ
هتغیطّب ثطلطاض ًیست ،اهب زض سبیط هَاضز ثطلطاض است .ثِ عَض
ولی ،ثطلطاض ًجَزى هفطٍضِ ّوگٌی ٍاضیبًسّب تحلیل ٍاضیبًس
ضا ًبضٍا ًویسبظز ،اهب آى ضا تضؼیف هیوٌس.

ومًدار  .2بررسی خطی بًدن متغیرَا

02
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جذيل  .1آزمًن لًن جُت بررسی َمگىی متغیرَای يابستٍ
هتغیطّب

حسالل سغح لبثل اًتظبض

حساوثط سغح لبثل اًتظبض

هیعاى ذسهبت زضیبفت
ضسُ

هؤلفِ

همسا ض لَى

زضخبت آظازی یه

زضخبت آظازی زٍ

سغح هؼٌبزاضی

وبضهٌساى

1/66

1

345

0/20

هٌبثغ

8/61

1

345

0/004

فضب

9/10

1

345

0/003

ول

26/20

1

345

0/000

وبضهٌساى

3/87

1

345

0/05

هٌبثغ

1/05

1

345

0/311

فضب

24/72

1

345

0/000

ول

0/05

1

345

0/81

وبضهٌساى

0/72

1

345

0/39

هٌبثغ

0/82

1

345

0/37

فضب

0/003

1

345

0/96

ول

0/01

1

345

0/92

آهبض تَغیفی هطثَط ثِ ًوًَِ پژٍّص :اعالػبت ًوَزاض 3
ًطبى هیزّس وِ ثیطتطیي پبسدزٌّسگبى افطاز زاضای هسضن

هطاخؼِ ضا افطاز ثبالتط اظ چْل ٍ پٌح سبل ( 1/98زضغس)
تطىیل هیزٌّس.

وبضضٌبسی ّستٌسّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ ستَى فطاٍاًی تدوؼی،
 89/53زضغس پبسدزٌّسگبى ،زاضای هسضن زیپلن ٍ پبییيتط
هیثبضٌس.

ومًدار  .4در صذ پاسخگًیان بر اساس سه

ومًدار  .1در صذ پاسخگًیان بر اساس مقطع تحصیلی
اعالػبت ًوَزاض ً 4طبى هیزّس وِ تَظیغ سٌی اوثط پبسد
زٌّسگبى ( 52/83زضغس) زض ضزُ سٌی ّدسُ تب ثیستٍزٍ سبل
هیثبضس وِ احتوبالً ػلت آى هیعاى هطاخؼِ ایي افطاز ثطای

سؤال اٍل پژٍّص :اضظیبثی وبضثطاى اظ ویفیت ذسهبت اضائِ
ضسُ زض وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ثط اسبس الگَی
الیتوَال چمسض است؟
اعالػبت حبغل اظ آهبض تَغیفی ٍ آظهَى تی هستمل ثطای
ثطضسی ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض خسٍل  4اضائِ ضسُ است.

هغبلؼِ زضسی ٍ وٌىَض ثِ وتبثربًِ ثَزُ است ٍ ووتطیي هیعاى
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جذيل  .4وتایج آزمًن تی تک گريَی
هتغیط

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

همساض آظهَى تی

زضخبت آظازی

سغح هؼٌبزاضی

تفبٍت هیبًگیيّب

وبضهٌساى

4/88

1/04

-2/25

353

0/02

-0/87

هٌبثغ

4/56

0/85

-9/74

353

0/000

-3/97

فضب

4/43

1/11

-9/64

353

0/000

-2/27

ول

4/83

0/57

-5/71

350

0/000

-4/51

ثب تَخِ ثِ اعالػبت خسٍل  4هیبًگیي ًوطُ هیعاى ویفیت

ػوَهی ضْط ّوساى ًبهغلَة است (ظیطا همساض آهبضُ تی هٌفی

ذسهبت اضائِ ضسُ  4/83است .ثطای ثطضسی همبیسِ هیعاى

ٍ هؼٌبزاض است) یب ثِ ػجبضت زیگط ،هیعاى ذسهبت اضائِ ضسُ زض

ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ ثب هیبًگیي خبهؼِ (هیبًگیي آهبضی) اظ

وتبثربًِّبی ػوَهی زض حس ووتط اظ هتَسظ است .ویفیت

آظهَى تی ته گطٍّی استفبزُ گطزیس .هیبًگیي خبهؼِ (هیبًگیي

ذسهبت اضائِ ضسُ زض ثرص هٌبثغ ٍ فضب ًیع ثب  99زضغس

آهبضی) زض ایي پطسصًبهِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ گعیٌِّب زاضای

اعویٌبى ًبهغلَة است ،اهب ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض ثرص

عیف لیىطت  9زضخِای  5است ٍ تی هطبّسُ ضسُ ثب همساض 5

وبضهٌساى ثب  95زضغس اعویٌبى ًبهغلَة است.

همبیسِ هیگطزز .زض غَضتی وِ هیعاى تی هثجت ٍ هؼٌبزاض ثبضس

سؤال زٍم پژٍّص :ضىبف ثیي اًتظبضات ٍ هطبّسات

ًطبى زٌّسُ هغلَة ثَزى ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ است ٍ زض

وبضثطاى اظ ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی هَضز

غَضتی وِ همساض تی هٌفی ٍ هؼٌبزاض ثبضسً ،طبىزٌّسُ

پژٍّص چگًَِ است؟

ًبهغلَة ثَزى ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ است .غیطهؼٌبزاض

ثطای ثطضسی ایي سؤال پژٍّطی اظ آظهَى تی ّوجستِ

ثَزى آهبضُ تی ثِ هؼٌبی حس هتَسظ ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ

استفبزُ ضس وِ ًتبیح آى زض خسٍل  5اضائِ ضسُ استً .تبیح ایي

است .ثب تَخِ ثِ اعالػبت خسٍل  4هیتَاى گفت اظ آًدبیی

خسٍل ًطبى هیزّس وِ آیب ضىبف ثیي اًتظبضات وبضثطاى ٍ

وِ همساض آهبضُ تی هطبّسُ ضسُ ( )-5/71ثب زضخبت آظازی

هطبّسات آًْب هؼٌبزاض است یب ًِ.

 350هؼٌبزاض است ( )p<0.01ثٌبثطایي ثب  99زضغس اعویٌبى
ًتیدِ هیگیطین ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی
جذيل  .5وتایج آزمًن تی َمبستٍ
هتغیط
وبضهٌساى
هٌبثغ
فضب
ول

04

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

حسالل سغح لبثل اًتظبض

27/02

4/64

ذسهبت زضیبفت ضسُ

34/13

7/25

حسالل سغح لبثل اًتظبض

33/47

6/82

ذسهبت زضیبفت ضسُ

41/02

7/68

حسالل سغح لبثل اًتظبض

14/76

4/50

ذسهبت زضیبفت ضسُ

17/73

4/42

حسالل سغح لبثل اًتظبض

75/23

10/88

ذسهبت زضیبفت ضسُ

92/88

14/68

همساض تی

زضخبت آظازی

سغح هؼٌبزاضی

-16/04

353

0/000

-13/87

353

0/000

-4/26

353

0/000

-18/79

352

0/000

فصلناهه دانش شناسی (علوم كتابذاري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات)

اعظن انصاري | سیذ علی اكبر فاهیل روحانی | هحوود هرادي

خسٍل ً 5تبیح آظهَى تی ّوجستِ ثطای همبیسِ ثیي حسالل

تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ آهبض تَغیفی اضائِ ضسُ

سغح لبثل اًتظبض ٍ سغح زضیبفت ضسُ ضا اضائِ هیزّس .ثب تَخِ

هیتَاى گفت ذسهبتی وِ وبضثطاى اظ وتبثربًِ زضیبفت وطزُاًس

ثِ ًتبیح ایي خسٍل هیتَاى گفت ثب اعویٌبى  99زضغس ثیي

اظ حسالل سغحی وِ اًتظبض زاضتٌس ثِ عَض هؼٌبزاضی ثیطتط

حسالل سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت

است.

وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط اظ وتبثربًِ زضیبفت هیوٌٌس
جذيل  .6وتایج آزمًن تی َمبستٍ جُت مقایسٍ بیه حذاکثر سطح قابل اوتظار ي سطح دریافت شذٌ
هتغیط
وبضهٌساى
هٌبثغ
فضب
ول

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

حساوثطسغح لبثل اًتظبض

48/75

7/38

ذسهبت زضیبفت ضسُ

34/13

7/25

حساوثطسغح لبثل اًتظبض

91/62

9/17

ذسهبت زضیبفت ضسُ

41/02

7/68

حساوثطسغح لبثل اًتظبض

27/02

5/73

ذسهبت زضیبفت ضسُ

17/73

4/42

حساوثطسغح لبثل اًتظبض

138/82

16/50

ذسهبت زضیبفت ضسُ

92/88

14/68

همساض تی

زضخبت آظازی

سغح هؼٌبزاضی

26/27

353

0/000

-33/05

353

0/000

24/87

353

0/000

37/90

348

0/000

خسٍل ً 6تبیح آظهَى تی ّوجستِ ثطای همبیسِ ثیي حساوثط

ثیي حسالل سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت

سغح لبثل اًتظبض ٍ سغح زضیبفت ضسُ ضا اضائِ هیزّس ثب تَخِ

وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط اظ وتبثربًِ زضیبفت هیوٌٌس،

ثِ ًتبیح ایي خسٍل هیتَاى گفت ثب اعویٌبى  99زضغس ثیي

ثِعَض ولی ثیي سِ هؤلفِ وبضهٌساى ،هٌبثغ ٍ فضب ثِ تطتیت

حساوثط سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت

 2/97 ٍ 7/55 ٍ 7/11است .ایي اهط ًطبىزٌّسُ ایي است وِ اظ

وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط اظ وتبثربًِ زضیبفت هیوٌٌس،

زیس وبضثطاى وتبثربًِّبی ػوَهی سغح فؼلی ذسهبت اظ

تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ آهبض تَغیفی اضائِ ضسُ

حسالل سغح اًتظبضات وبضثطاى ثبالتط است؛ اهب ضىبف ثیي

هیتَاى گفت ذسهبتی وِ وبضثطاى اظ وتبثربًِ زضیبفت وطزُاًس،

حساوثط سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت

اظ حساوثط سغحی وِ اًتظبض زاضتٌس ،ثِ عَض هؼٌبزاضی ووتط

وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط زضیبفت هیوٌٌس ،ثیي سِ

است.

هؤلفِ وبضهٌساى ،هٌبثغ ٍ فضب ثِ تطتیت ٍ -50/6 ٍ -14/62
 -9/29است؛ ایي اهط ًطبىزٌّسُ ایي است وِ ذسهبتی وِ

بحث و نتیجه گیزی

وبضثطاى اظ وتبثربًِ زضیبفت هیوٌٌس اظ حساوثط سغحی وِ

ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی ثِ زست آهسُ ،زض پبسد ثِ هسئلِ

اًتظبض زاضتٌس ،ثِعَض لبثل تَخْی ووتط است .زلیل ایي اهط

اغلی پژٍّص هجٌی ثط ایٌىِ "هیعاى ضىبف هیبى اًتظبضات

ضبیس اًتظبضات آضهبًی وبضثطاى اظ وتبثربًِّب ثبضس وِ هَخت

هطاخؼِوٌٌسگبى ٍ هطبّسات آًْب اظ ٍضؼیت هَخَز

ضسُ است ،وبضثطاى ثِ تغبثك ٍضؼیت هَخَز ثب ایسُآلّبی

وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى اظ ًظط ویفیت ذسهبت ثب

شٌّی ذَز ثپطزاظًس ٍ ویفیت ذسهبت وتبثربًِّب ضا ووتط اظ

استفبزُ اظ الگَی الیتوَال چمسض است؟" ثبیس گفت ضىبف

حساوثط ذسهبت هَضز اًتظبض ذَز ثساًٌس .ثیطتطیي ضىبف
هطثَط ثِ هؤلفِ ،هٌبثغ است وِ ثیبًگط ایي است وِ
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وتبثربًِّبی ػوَهی زض ظهیٌِ هٌبثغ ثِ ذَثی ػول ًىطزُاًس .زض

اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل

ایي هیبى ،هؤلفِ وبضهٌساى ًسجت ثِ سبیط هؤلفِّب ػولىطز ثْتطی

حبضط اظ وتبثربًِ زضیبفت هیوٌٌس ،تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.

زاضتِاًس ٍ وبضثطاى وتبثربًِّب اظ ترػع وبضهٌساى ٍ ثطذَضز

ثب تَخِ ثِ آهبض تَغیفی اضائِ ضسُ هیتَاى گفت ذسهبتی وِ

ػاللوٌساًِ وبضهٌساى خْت ثطعطف ًوَزى ًیبظ اعالػبتی

وبضثطاى اظ وتبثربًِ زضیبفت وطزُاًس ،اظ حساوثط سغحی وِ

وبضثطاى ضضبیت لبثل تَخْی زاضًس .هؤلفِ هٌبثغ ،ضؼیفتطیي

اًتظبض زاضتٌس ثِ عَض هؼٌبزاضی ووتط است.

هؤلفِ ثَزُ است ٍ وبضثطاى اظ ًجَز هٌبثغ الىتطًٍیىی اًتمبز

فطضیِ اٍل پژٍّص :ثیي ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض

فطاٍاًی وطزُاًس .ثِعَض ولی ،زض ایي پژٍّص ویفیت ذسهبت

وتبثربًِّبی هَضز ثطضسی ثب ذسهبت هَضز اًتظبض وبضثطاى

وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ثیطتط اظ هتَسظ است.

تفبٍت هؼٌب زاضی ٍخَز زاضز.

ًتبیح پژٍّص حبضط ثب ًتبیح ثطضسی اسفٌسیبضی همسم

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زست آهسُ ،هیتَاى گفت ثب اعویٌبى 99

( ،)1388هجٌی ثط ایٌىِ ویفیت ذسهبت وتبثربًِّبی زاًطگبُ

زضغس ثیي حسالل سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ

ػلَم تحمیمبت زض حس هتَسظ استّ ،نذَاًی زاضز .ثِ عَضی

زضیبفت وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط اظ وتبثربًِ زضیبفت

وِ زض ّط زٍ پژٍّص چٌیي ًتیدِ گیطی ضسُ وِ سغح ویفی

هیوٌٌس ،تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ آهبض تَغیفی

ذسهبت حساوثط اًتظبضات وبضثطاى ضا ثطآٍضزُ ًىطزُ است.

اضائِ ضسُ هیتَاى گفت ،ذسهبتی وِ وبضثطاى اظ وتبثربًِ

ّوچٌیي ،حَظُّبی هَضز تَخِ اظ زیسگبُ وبضثطاى وتبثربًِّبی

زضیبفت وطزُاًس اظ حسالل سغحی وِ اًتظبض زاضتٌس ،ثِ عَض

ػوَهی ضْط ّوساى تَسظ ًتبیح پژٍّص (حسي ظازُ)1388 ،

هؼٌبزاضی ثیطتط است .ثِ ثیبى زیگط ،ثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض فطضیِ

زض ضْط لعٍیي پطتیجبًی هیضَز .ثِعَضیوِ زض ّط زٍ پژٍّص

تفبٍت هٌفی هسًظط ثَزُ استٍ ،لی زض ًتبیح ثِ یه تفبٍت

هیبى حساوثط ذسهبت هَضز اًتظبض وبضثطاى ٍ ذسهبت زضیبفتی

هثجت ضسیسین ،ایي فطضیِ تأییس ًطسّ .وچٌیي ،ثب تَخِ ثِ

آًْب ضىبف ٍخَز زاضزٍ ،لی یبفتِّبی ایي پژٍّص ثب یبفتِّبی

ًتبیح ثِ زست آهسُ ،هیتَاى گفت ثب اعویٌبى  99زضغس ثیي

(وبظن پَض )1385 ،هجٌی ثط ایٌىِ ٍةسبیت وتبثربًِ هطوعی

حساوثط سغحی وِ وبضثطاى اًتظبض زاضًس اظ وتبثربًِ زضیبفت

زاًطگبُّبی فٌیهٌْسسی ثِ هیعاى ثیطتطی تَاًستِ است

وٌٌس ٍ سغحی وِ زض حبل حبضط اظ وتبثربًِ زضیبفت هیوٌٌس،

ضضبیت وبضثطاى ضا فطاّن ًوبیسّ ،ن ضاستب ًیست.

تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ آهبض تَغیفی اضائِ ضسُ

ثب تَخِ ثِ زازُّبی ثِ زست آهسُ هیتَاى ثِ سؤاالت ٍ
فطضیِّبی پژٍّص ثِ ضطح ظیط پبسد زاز.
سؤال پژٍّطی اٍل :اضظیبثی وبضثطاى اظ ویفیت ذسهبت اضائِ
ضسُ زض وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ثط اسبس الگَی
الیتوَال چمسض است؟ ثب تَخِ ثِ اعالػبت اضائِ ضسُ ًوطُ

هیتَاى گفت ،ذسهبتی وِ وبضثطاى اظ وتبثربًِ زضیبفت وطزُاًس
اظ حساوثط سغحی وِ اًتظبض زاضتٌس ،ثِ عَض هؼٌبزاضی ووتط
است .فطضیِ اٍل هَضز تأییس لطاض گطفت.
فطضیِ زٍم پژٍّص :اظ لحبػ خٌسیت ثیي اًتظبضات وبضثطاى
ٍ ذسهبت اضائِ ضسُ اذتالف هؼٌب زاضی ٍخَز زاضز.

هیعاى ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ  4/83استً ،تیدِ هیگیطین

اظ ًظط هطزاى ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض ثرص هٌبثغ ٍ

ویفیت ذسهبت وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط ّوساى ًبهغلَة یب

فضب ثب  99زضغس اعویٌبى ًبهغلَة است ،اهب ویفیت ذسهبت

هیتَاى گفت ووتط اظ هتَسظ است.

اضائِ ضسُ زض ثرص وبضهٌساى زض حس هتَسظ یب ثِ ًسجت

سؤال پژٍّطی زٍم :ضىبف ثیي اًتظبضات ٍ هطبّسات

هغلَة است .اظ ًظط ظًبى ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض ثرص

وبضثطاى اظ ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ زض وتبثربًِّبی هَضز

هٌبثغ ٍ فضب ًیع ثب  99زضغس اعویٌبى ًبهغلَة است ،اهب ویفیت

پژٍّص چگًَِ است؟ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي خسٍل ،هیتَاى

ذسهبت اضائِ ضسُ زض ثرص وبضهٌساى ثب  95زضغس اعویٌبى

گفت ثب اعویٌبى  99زضغس ثیي حساوثط سغحی وِ وبضثطاى

ًبهغلَة یب ووتط اظ هتَسظ است.
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غفبضی ،س.؛ وطاًی ،ا .)1390( .ثطضسی ویفیت ذسهبت زض

پیطٌْبزّبیی ثطای پژٍّصّبی آیٌسُ
-

اًدبم ّویي پژٍّص زض ازاضُ ول اهَض وتبثربًِّب زض

وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی وطهبًطبُ اظ عطیك هسل الیت

فَاغل ظهبًی هٌظن ،زضن هیعاى ػولیبتی ضسى

وَال .زاًص ضٌبسی.68-53،)12(3 ،

ضاُوبضّبی یبز ضسُ ٍ همبیسِ هیعاى ویفیت ٍ
ضضبیتهٌسی وبضثطاى زض عَل ظهبى؛
-

اًدبم ایي پژٍّص زض سبیط ضْطستبىّبی استبى
ّوساى ٍ زض فَاغل ظهبًی هٌظن ثِ هٌظَض اضتمبء
ویفیت ذسهبت.

-

ثطضسی

ویفیت

زاًطگبُّبی فٌی ٍ هٌْسسی زٍلتی ضْط تْطاى ثط اسبس هسل
الیت وَال .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس ضضتِ وتبثساضی ٍ اعالع
ضسبًی ،زاًطگبُ تْطاى ،تْطاى.

هحوسثیگی ،ف.؛ حسي ظازُ ،م .)1388( .اضظیبثی ویفیت ذسهبت
وتبثربًِّبی ػوَهی ٍاثستِ ثِ ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی ضْط

پیطٌْبزّبی اخطایی پژٍّص ضبهل:
ذسهبت

وبظن پَض ،ظ .)1385( .اضظیبثی ویفیت ذسهبت وتبثربًِ هطوعی

لعٍیي ثب اثعاض الیت وَآل .پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس ضضتِ

ثرصّبی

هرتلف

وتبثربًِّب ثِ غَضت خساگبًِ؛

وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی ،زاًطگبُ تطثیت هسضس ،تْطاى.
هیطغفَضی ،ح.؛ هىی ،ف .)1386( .اضظیبثی سغح ویفیت ذسهبت

-

اذتػبظ هىبًی خْت فؼبلیتّبی گطٍّی وبضثطاى؛

وتبثربًِّبی آهَظضی ثب ضٍیىطز الیت وَال (هَضز :وتبثربًِّبی

-

اضتطان هدالت ػلوی هؼتجط؛

زاًطگبُ یعز) .وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی.79-62،)1(10،

-

اهىبى استفبزُ اظ هٌبثغ سوؼی ثػطی ٍ اضائِ لَح
فططزُ وتت ووه زضسی؛

-

فطاّن ًوَزى اهىبًبتی ًظیط اسىي ٍ وپی زض
وتبثربًِّبی ػوَهی.

ًدفملی ًژاز ،ا .)1386( .اضظیبثی ویفیت ذسهبت وتبثربًِ هطوعی
زاًطگبُ تطثیت هسضس ثب استفبزُ اظ اثعاض الیت وَال .پبیبى ًبهِ
وبضضٌبسی اضضس ضضتِ وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی ،زاًطگبُ تطثیت
هسضس ،تْطاى.
Bace, M., et al. (2006). LibQUAL+ 2005 analysis
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