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چکیده
هدفّ 4سف اس ایي پژٍّص ،ثزرسی هیشاى تأثیز ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی ثز ًتبیج سٌجص سغَح
هرتلف کیفیت ذسهبت کتبثربًِای زر اثشار الیتکَال (ًسرِ آسهبیطی) ٍ ًیش هیشاى رضبیتهٌسی هزاجؼِکٌٌسگبى اس ذسهبت ارائِ
ضسُ کتبثربًِ هلی جوَْری اسالهی ایزاى است.
روش پژوهص 4جبهؼِ آهبری ایي پژٍّص توبم هزاجؼِکٌٌسگبى ثِ کتبثربًِ هلی است .اس آًجبیی کِ اػضبی کتبثربًِ هلی ،اس یک
ًگبُ ،توبم جبهؼِ زاًطگبّی ٍ پژٍّطی ایزاى ثَزُ ،اس عزف زیگز ،تؼساز هحسٍزی ثِعَر رٍسهزُ اس ذسهبت آى استفبزُ هیًوبیٌس؛ لذا
ثزای اًجبم ایي پژٍّص ً 400فز ثِػٌَاى ًوًَِ آهبری اًتربة ضسًس کِ اس ایي تؼساز  306پزسصًبهِ هفیس ثزای تجشیٍِتحلیل زازُّب
هَرز استفبزُ قزار گزفت .تحقیق حبضز اس ًَع کبرثززی ثَزُ ٍ ثِ رٍش پیوبیطی تحلیلی اًجبم گزفتِ است .ثزای هحبسجِ پبیبیی اثشار
پژٍّص ،اس ضزیت آلفبی کزًٍجبخ استفبزُ ضس کِ ػسز  0/938ثِ زست آهس .ثزای تحلیل زازُ اس ًزمافشارّبی آهبری اکسل ٍ
اسپیاساس ٍ ثزای آسهَى سؤالّب ،اس آسهَى تی هستقل زٍ گزٍُ استفبزُ ضس.
یافتهها 4یبفتِّب ًطبى زاز کِ ثیي ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ غیزٍاقؼی اس ًظز آهبری تفبٍت هؼٌبزاری ٍجَز زارز؛ ثسیي هؼٌی
کِ ًگزش استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی ثز کل ًتبیج اثشار الیتکَال زر سٌجص کیفیت ذسهبت کتبثربًِای تأثیز هؼٌبزاری زارزّ .وچٌیي
یبفتِّب ًطبى زازًس کِ هیبًگیي ًوزُ کل هزاجؼِکٌٌسگبى زر سغَح کیفیت ذسهبت «ازراکضسُ»« ،هغلَة» ٍ «حساقل سغح قبثلقجَل»
ثِ تزتیت ثزاثز  6/7365 ٍ 8/3125 ،5/7865است .عجق تؼزیف ًوزُ ضکبف ،ثزتزی یب حس رضبیت ثزاثز  -2/526است کِ ًطبى
هیزّس هزاجؼِکٌٌسگبى کتبثربًِ هلی ایزاى اس ذسهبت آى رضبیت ًسارًس.
نتیجهگیزیٍ 4قتی اس اثشار الیتکَال ثزای سٌجص کیفیت ذسهبت کتبثربًِ استفبزُ هیضَز ٍ تٌْب ثز یبفتِّبی آى تأکیس گززز؛ ًتبیج
زرست ثِ زست ًرَاّس آهس .چَى کبرثزاى زر استفبزُ ٍ آضٌبیی ثب کتبثربًِ ٍ ذسهبت آى ّوگي ًیستٌسً ،ویتَاى ًظزّبی
استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی را ثِ زست آٍرز.
واژههای کلیدی 4کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ،اثشار الیت کَال ،استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ،استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی.
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مقدمه
اس لحبػ تبریری ،کیفیت کتبثربًِ ثز حست اًساسُ هجوَػِ

ّستٌس .هسئلِ اغلی زر ایي پژٍّص ایي است کِ زر ارسیبثی

آى سٌجیسُ هیضَزّ .سف ًْبیی ،فزاّن آٍرزى هجوَػِای

ًظزّبی هزاجؼبى ثِ کتبثربًِ ،الیت کَال (ًسرِ آسهبیطی)،

هٌترت اس هٌبثغ اعالػبتی ،تأهیي ًیبسّبی استفبزُکٌٌسگبى ثَزُ

ًَع استفبزُ ٍ ػلت هزاجؼِ استفبزُکٌٌسُ ،تجزثِ آىّب ،گستزُ

است .ایي اهز هَجت ثشرگتز ضسى حجن ٍ اًساسُ هجوَػِّب

آضٌبیی ثب ذسهبت ارائِ ضسُ زر یک کتبثربًِ ،تفبٍت ًحَُ

ضسُ ٍ ارسیبثی کیفیت کتبثربًِ ،ثز حست ثشرگی ٍ زاهٌِ هٌبثغ

ذسهترسبًی ذَز کتبثربًِ ،ثبفت ٍ رٍش آى را زر ًظز

آى هَرز تَجِ قزار گزفت (کیزیلیسٍ .)2002 ،1زر چٌیي

ًویگیزز ٍ فقظ هزاجؼِ ٍ استفبزُ اس اهکبًبت کتبثربًِای ثزای

هحیغی ،کتبثربًِّب ثِ گززآٍری آهبر ٍ تجشیٍِتحلیل

سٌجص قزار هیگیزز؛ حبل آًکِ کیفیت ذسهبت کتبثربًِای را

سٌجصّبی زرًٍساز تکیِ کززًس .زر حبل حبضز ،ضٌبذت

ثبیس استفبزُکٌٌسگبى اغلی هٌبثغ کتبثربًِای ثسٌجٌس .زر ایي

اًتظبرّبی استفبزُکٌٌسگبى کتبثربًِّب ٍ ثزرسی ٍ تحلیل ضکبف

هغبلؼِ ،سؼی ثز ایي است تب ضوي تفکیک استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

هیبى اًتظبرّب ٍ ثززاضتّبی آىّب اس ذسهبت زریبفتی ،ثباستفبزُ

اس استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ،ثزحست ّسف اس هزاجؼِ ثِ

اس اثشار الیت کَال ،2هتساٍلتزیي ضیَُای است کِ زر سٌجص

کتبثربًِ ٍ استفبزُ اس آى (پیصفزؼ ایي است کِ کتبثربًِ هلی

کیفیت ذسهبت کتبثربًِّب ثِ کبر هیرٍز .گستززگی استفبزُ اس

ثٍِاسغِ ثبتجزثِ ثَزى هزاجؼِکٌٌسگبى آى زر استفبزُ اس

ایي اثشار ثِ حسی است کِ ػالٍُثز ایبالت هتحسُ ،ارٍپب ،کبًبزا،

کتبثربًِ هکبى هٌبسجی ثزای اًجبم پژٍّص است) تأثیز ًگزش

استزالیب ٍ اًگلستبى ،ثِ سثبىّبی هرتلف تزجوِ ضسُ ٍ زر

ایي زٍ گزٍُ ثز ارسیبثی کلی ًتبیج اثشار تحقیق ،هحبسجِ ٍ

کطَرّبی هرتلف زر سغح ٍسیؼی استفبزُ هیضَز .زر ایزاى

هقبیسِ ضَز .زر سهیٌِ ثْزُگیزی اس اثشارّبی کیفیتسٌجی

ًیش پژٍّطگزاى ٍ هسیزاى کتبثربًِّب زر سغح ٍسیؼی اس ایي

ذسهبت کتبثربًِّب ،پژٍّصّبی هتؼسزی زر ایزاى ٍ جْبى

اثشار ثِػٌَاى یک اثشار استبًسارز استفبزُ هیًوبیٌس (حزیزی،

اًجبم ضسُ است .لیکي پژٍّصّبیی کِ هزتجظ ثب ثْزُگیزی اس

افٌبًی .)1387 ،یکی اس اثشارّبی سٌجص هَفقیت ػولکزز

اثشار الیتکَال زر سٌجص کیفیت ذسهبت کتبثربًِّب اًجبم

کتبثربًِّب اس زیسگبُ هطتزیبى کِ اس سبل  1999ثب ّوکبری

ضسُاًس؛ ػجبرتٌس اس :کبظن پَر ( )1385کیفیت ذسهبت

اًجوي کتبثربًِّبی پژٍّطی ٍ کتبثربًِّبی زاًطگبُ تگشاس

کتبثربًِی هزکشی زاًطگبُّبی فٌی ـ هٌْسسی زٍلتی ضْز

ارائِ ،ثبرّب هَرز آسهبیص قزار گزفت؛ اثشار سٌجص کیفیت

تْزاى ثز اسبس هسل الیتکَال ارسیبثی کززُ است .جبهؼِی

ذسهبت کتبثربًِای الیت کَال (ًسرِ آسهبیطی) 3است کِ اس

آهبری پژٍّص ً 200فز ثَز کِ ثِ غَرت تػبزفی عجقِای ،اس

آى پس اکثز کتبثربًِّبی ثشرگ زاًطگبّی جْبى ثٍِیژُ زر ایي

هیبى هزاجؼِکٌٌسگبى ػضَ کتبثربًِی هزکشی سِ زاًطگبُ

زِّ کتبثربًِّبی زاًطگبّی ٍ هزاکش پژٍّطی زر ایزاى ،اس آى

غٌؼتی اهیزکجیز ،ضزیف ٍ ػلن ٍ غٌؼت ایزاى اًتربة ضسًس.

ثزای سٌجص هیشاى رضبیت هزاجؼبى ذَز استفبزُ کززُاًس .اس

یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز کتبثربًِّبی هذکَر زر فزاّنآٍری

عزف زیگز ،هزاجؼِکٌٌسگبى ثِ کتبثربًِ ،اس لحبػ ّسف

اثشارّبی زستزسی ثِ اعالػبت ػولکزز ثِ ًسجت هَفقی زارًس.

هزاجؼِ ٍ ًحَُ استفبزُ هتٌَع ثَزُ ٍ هیتَاى اس جٌجِّبی

ّوچٌیيٍ ،ةسبیت ایي کتبثربًِّب ثِ هیشاى ثیطتزی تَاًستِ

گًَبگَى آىّب را زستِثٌسی کزز .یکی اس ایي جٌجِّب ،سغح

است ،رضبیت کبرثزاى را فزاّن ًوبیس .زر هقبثل ،فضبی

استفبزُ اس اهکبًبت ٍ هٌبثغ کتبثربًِای است کِ ثِ زٍ زستِ

کتبثربًِّب ثِذػَظ ثزای ارتجبطّبی جوؼی ٍ فؼبلیتّبی
گزٍّی ،کیفیت ثًِسجت ،پبییٌی زارز .یبفتِّب زر هَرز
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کتبثربًِی هزکشی زاًطگبُ غٌؼتی ضزیف ًطبى زاز ،ثیطتزیي

زیگز ،فبغلِ ثیطتزی ثب اًتظبرّبی استفبزُکٌٌسگبى زارز.

ضؼف کتبثربًِ زر ارتجبط ثب ایجبز حس اػتوبز ٍ اعویٌبى زر

ثیطتزیي ًبرسبیی کتبثربًِّب ،ثِ زستزسپذیز کززى هٌبثغ

کبرثزاى ،تَسظ کتبثساراى است .زر ارتجبط ثب اثؼبز الیتکَال،

الکتزًٍیکی زر هٌشل ٍ یب هحل کبر استفبزُکٌٌسگبى هزثَط

ًتبیج حبغل ًطبى زاز کیفیت ذسهبت زر کتبثربًِی هزکشی

است .ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی پژٍّص ،پیطٌْبزّبیی زر جْت

زاًطگبُ ػلن ٍ غٌؼت ایزاى زر ثؼس کٌتزل اعالػبت ٍ زر

ثْجَز کیفیت ذسهبت کتبثربًِّبی هَرز ثزرسی ارائِ ضسُ

کتبثربًِی هزکشی زاًطگبُ غٌؼتی اهیزکجیز ٍ غٌؼتی ضزیف زر

است .هقبلِ ًجفقلی ًژاز ٍ حسي سازُ ( )1388ثب ػٌَاى

ثُؼس تأثیزگذاری ذسهبتً ،سجت ثِ سبیز اثؼبز ثبالتز است .زر

«ارسیبثی هجوَػِ ،کبرکٌبى ٍ ،فضبی کتبثربًِ هزکشی زاًطگبُ

هقبثل ثُؼس کتبثربًِ ثِ ػٌَاى یک هکبى ،ضؼیف ثَزُ ٍ زر

تزثیت هسرس ثز اسبس اثشار لیت کَال»ً ،طبى زاز کِ زر ثیطتز

کتبثربًِی هزکشی زاًطگبُ ػلن ٍ غٌؼت ایزاى ،ثُؼس

هَارز ثیي اًتظبرّبی کبرثزاى ٍ ذسهبت ارائِ ضسُ اس سَی

تأثیزگذاری ذسهبت زارای ضؼف ثیطتزی است .ثبثبغیجی ٍ

کتبثربًِ هذکَر ،تفبٍت ٍجَز زارز .ذَاستِّبی کبرثزاى زر

فتبحی ( )1387کیفیت ذسهبت کتبثربًِّبی زاًطگبُ فززٍسی

سغح حساقل تب حسٍزی ثزآٍرزُ ضسُ استٍ ،لی ثب سغح

اس زیسگبُ کبرثزاى ٍ کتبثساراى ثب استفبزُ اس اثشار الیتکَال هَرز

هغلَة ٍ حساکثز اًتظبرّبی کبرثزاى تفبٍت قبثل هالحظِای

سٌجص قزار زازًس .یبفتِّب ًطبى زازًس کِ ثیي زٍ گزٍُ هَرز

ٍجَز زارز .ثیي گزٍُّبی هرتلف کبرثزی (اػن اس استبز ٍ

ثزرسی زر هَرز کیفیت ذسهبت هَجَز کتبثربًِّب تفبٍت

زاًطجَ) ثِ لحبػ ضکبف ثیي اًتظبرات ٍ ذسهبت ارائِ ضسُ،

هؼٌبزاری ٍجَز زارز .زر کلیِ اثؼبز ثیي اًتظبرّبی زاًطجَیبى

تفبٍت هؼٌبزاری ٍجَز زارز .ثیي کبرثزاى زرٍى سبسهبًی ٍ

کبرضٌبسی ارضس ٍ ذسهبت ارائِ ضسُ اس سَی کتبثربًِ ،تفبٍت

ثزٍى سبسهبًی ثِ لحبػ ضکبف ثیي اًتظبرّب ٍ ذسهبت ارائِ

هؼٌبزاری ٍجَز زارزّ .وچٌیي یبفتِّبی پژٍّص ًطبى هیزّس

ضسُ ،تفبٍت هؼٌبزاری ٍجَز ًسارز .زر کیفیت هزثَط ثِ

کِ ثیي کیفیت ذسهبت هَجَز ٍ ذسهبت هَرز اًتظبر

«کبرکٌبى» ٍ «فضبی کتبثربًِ» ،ثیي ًظزّبی کبرثزاى

زاًطجَیبى کبرضٌبسی ارضس ٍ کتبثساراى ،اس ًظز اّویت

زرٍىسبسهبًی ٍ ثزٍىسبسهبًی تفبٍتی ٍجَز ًسارز .زر کیفیت

تأثیزگذاری ّز یک اس اثؼبز الیتکَال ،تفبٍت هؼٌبزاری ٍجَز

هزثَط ثِ «هٌبثغ» ،ثیي ًظزات کبرثزاى زرٍىسبسهبًی ٍ

زارز .حزیزی ٍ افٌبًی ( )1388کیفیت ذسهبت کتبثربًِّبی

ثزٍىسبسهبًی تفبٍت ٍجَز زارز .ثب استفبزُ اس رٍش تحلیل

هزکشی زاًطگبُّبی ػلَم پشضکی تبثؼِ ٍسارت ثْساضت،

ػبهلی ،چْبر ػبهل «ٍجَز هٌبثغ ٍ زستزس پذیز ثَزى آىّب»،

زرهبى ٍ آهَسش پشضکی ٍ زاًطگبُ آساز اسالهی هستقز زر

«ٍجَز کبرکٌبى ضبیستِ ٍ هسئَلیت پذیز»« ،هغلَثیت فضب ثزای

تْزاى ،اس عزیق هسل تحلیل ضکبف ثزرسی کززُ ٍ ضوي

هغبلؼِ ٍ یبزگیزی اًفزازی ٍ گزٍّی»« ،اهکبى زستزسی آسبى ثِ

ثزرسی هیشاى رضبیتهٌسی هزاجؼِکٌٌسگبىّ ،ز یک اس

اعالػبت» ،ثِ ػٌَاى ػَاهل هؤثز ثز کیفیت ذسهبت کتبثربًِ

کتبثربًِّب ثِ عَر جساگبًًِ ،تبیج را ثب ّن هقبیسِ کززُ است

ضٌبسبیی ضس.

کِ زر ٍاقغ ثِ ًَػی هیتَاى ثزرسی ًتبیج هؤسسبت رقیت ًیش

اسفٌسیبری هقسم ،رسهی ضٌسی ٍ ًَرٍسی ( )1392زر

زر ًظز گزفت .یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز ذسهبت کتبثربًِ

پژٍّطی ثب ػٌَاى «کیفیت ذسهبت کتبثربًِّبی ایزاى (ثزرسی

هزکشی زاًطگبُ ػلَم پشضکی ایزاى ًسجت ثِ کتبثربًِّبی زٍ

پژٍّصّبی هسل لیت کَال زر ایزاى)» ،ثِ ایي ًتیجِ رسیسًس

زاًطگبُ زیگز کیفیت ثبالتزی زارز؛ اهب ذسهبت کتبثربًِ هزکشی

کِ زر ٍضؼیت فؼلی ،کتبثربًِّب زر ّوِ اثؼبز ،ذسهبت هغلَة

زاًطگبُ ػلَم پشضکی ضْیس ثْطتی ٍ زاًطگبُ آساز اسالهی

ٍ آرهبًی ارائِ ًویزٌّس ٍ زر ثسیبری اس هَارز ،حساقل ذسهبت

ٍاحس ػلَم پشضکی تْزاى ،زارای تفبٍت هؼٌبزاری ًیست.

را زارًس ٍ گبّی حتی پبییيتز اس سغح ذسهبت حساقلی هَرز

ذسهبت ّز سِ کتبثربًِ زر ثُؼس کٌتزل اعالػبتً ،سجت ثِ اثؼبز

اًتظبر کبرثزاى را پبسدگَ ّستٌس .کیفیت ذسهبت زر
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کتبثربًِّبی زاًطگبّی اس ًظز کٌتزل اعالػبت ،زر کتبثربًِّبی

ًتبیج ،رضبیتهٌسی را هیسٌجس .تبهپسَى ،کَک ٍ کیزیلیسٍ

ػوَهی زر توبهی هؤلفِّب ،زر کتبثربًِّبی ترػػی اس جٌجِ

( )2006چٌسیي هغبلؼِ ٍ ثزرسی را ضٌبسبیی ًوَزُاًس کِ

کٌتزل اعالػبت ٍ کتبثربًِ ثِ ػٌَاى هکبى ضؼیف ّستٌس.

زرستی ،یکپبرچگی ٍ رٍایی ٍ پبیبیی ًوزات الیتکَال را ثب

ّزًَى ٍ ًیتکی )2000( 1زر کتبثربًِّبی زاًطگبُ یبل

چٌسیي رٍیکزز اسجولِ هسلسبسی هؼبزلِ سبذتبری( 3تبهپسَى،

هغبلؼِای تزتیت زازًس کِ اثشار جوغآٍری زازُّب ،سزٍکَال

کَک ٍ ّیث ،)2003 ،ػوَهیت زازى پبیبیی (تبهپسَى ،کَک،

ثَزّ .سف آى ایي ثَز کِ ثسٌجٌس ،استفبزُکٌٌسگبى چگًَِ زر

 ،)2002هَرز سٌجص قزار زازُاًس .کین )2003( 4ارسیبثی ٍ

هَرز کیفیت ذسهبت کتبثربًِ قضبٍت هیکٌٌس .استفبزُکٌٌسگبى

سٌجص کیفیت ذسهت ایٌتزًت کتبثربًِّبی ػوَهی را ثب

زر سٌجص کیفیت ذسهبت کتبثربًِ ثِ ٍ 40یژگی کِ تَسظ

استفبزُ اس اثشار الیتکَال زر زاًطگبُ ٍیسکًَشیي هبزیسَى

هسیزاى اًتربة ٍ ثزگشیسُ ضسُ ثَز ،رتجِ ثبالیی زازًس (ثیي 5/1

هَضَع پبیبىًبهِ ذَز زر هقغغ زکتزا اًتربة کززُ استً .تبیج

ٍ  .)6/8تفبٍتی کِ ایي هغبلؼِ ثب سبیز هغبلؼبت ًیتکی زاضت

پژٍّص کِ ثب استفبزُ اس تحلیل ػبهلی اکتطبفی اًجبم ضسً ،طبى

ایي ثَز کِ زر آى قبثلیت اػتوبز هْنتزیي ثؼس ٍ اثزاس ّنزرزی

زاز کِ چْبر ثؼس تأثیز ذسهت ،هلوَسبت ،کٌتزل ضرػی ٍ

کناّویتتزیي ثؼس است .کَک ( )2001پبیبىًبهِ زکتزی ذَز

ذسهبت پزیٌت ٍ زاًلَز کززى اس اثؼبز اغلی اثشار هیثبضٌس ٍ

را ثِ ثزرسی اثؼبز هرتلف الیتکَال پززاذت کِ هیتَاى آى را

ثب  20گشیٌِ هیتَاى آىّب را اًساسُگیزی ٍ ارسیبثی کززً .تبیج

جشٍ اسبسیتزیي پژٍّصّبی هزثَط ثِ الیتکَال زاًست .اٍ

ًطبى زاز کِ هزاجؼِکٌٌسگبى زر ثؼضی اس اثؼبز هثل تأثیز

زر پژٍّص ذَز سِ ّسف را زًجبل هیکزز :اٍل ایٌکِ ،ضکبف

ذسهبتً ،براضی هیثبضٌس .گزیي ( )2006زر زاًطگبُ کبپال

6

زاًص هزثَط ثِ هسلسبسی ٍ اثؼبز کیفیت ذسهبت کتبثربًِای،

هَضَع پبیبىًبهِ زکتزای ذَز را ثزرسی رٍایی ٍ پبیبیی ًوزات

اس هٌظز هزاجؼِکٌٌسُ را پز ًوبیس؛ زٍم ایٌکِ ،ثز اسبس هسل

حبغل اس اثشار الیتکَال زر تؼییي کیفیت ذسهبت کتبثربًِای،

ثِزستآهسُ ،یک اثشار پیوبیص جبهغ ثبسار هؤثز ٍ هجتٌی ثز

تؼییي کززُ است .یبفتِّبی ایي هغبلؼِ کِ اس رٍش تحلیل

ٍة ،ثزای ارسیبثی کیفیت ذسهبت کتبثربًِّبی زاًطگبّی ارائِ

ػبهلی استفبزُ ضسُ ،حبکی اس هٌبست ثَزى ایي اثشار ثزای

5

7

زّس ٍ سَم ایٌکِ ،ثب استفبزُ اس اثشار ثِزستآهسُ ،ثزًبهِریشی

هحیظ کتبثربًِ است .پَسی ( )2009زر رسبلِ زکتزی ذَز

فزایٌس ارسیبثی تغجیقی هساٍم کیفیت ذسهبت کتبثربًِای را

هیشاى رضبیت ،زرک ٍ اًتظبرّبی زاًطجَیبى اس ذسهبت

هَرز ثزرسی قزار زّس .پتزسَى ،هَرفیَّ ،لوگزى ٍ ،تیجَزئَ

کتبثربًِ زر زاًطکسُ ایبلتی ٍالتزس را ثب استفبزُ اس اثشار

زر سبل  2002ثب استفبزُ اس اثشار الیتکَال پژٍّطی را زر

الیتکَال هَرز ثزرسی قزار زازً .تبیج پژٍّص ٍی ًطبى زاز

کتبثربًِ هزکشی زاًطگبُ ػلَم پشضکی زٍک تزتیت زازًس ،اس

کِ زاًطجَیبى ثبالی 22سبل زر ثؼس تأثیز ذسهبت ٍ کٌتزل

آى ثزای پیسا کززى ًقبط قَت ٍ ضؼف ذسهبت کتبثربًِ ثْزُ

اعالػبتً ،وزات ثبالتزی ًسجت ثِ زاًطجَیبى سٌیي پبییيتز

ثززًسّ .وچٌیي ،زر ایي هغبلؼِ تفبٍت ثیي ًگزش کبرکٌبى

زاضتٌسّ .وچٌیي ایي پژٍّص ًطبى زاز کِ ثیي ثَزجِ ٍ

ثیوبرستبًی ٍ استفبزُکٌٌسگبى کتبثربًِ هَرز ثزرسی قزار گزفتِ

ذسهبت کتبثربًِ ،ارتجبط قَی زر زاًطکسُّبی هَرز ثزرسی

است .تبهپسَى ،کَک ٍ کیزیلیسٍ )2005( 2رٍایی اثؼبز ٍ

ثزقزار است.

ًوزات الیتکَال را عی ثزرسی رٍاثظ آىّب ثب ًوزات ًتبیج
ذَز گشارش ضسُ ٍ ًوزات رضبیت کتبثربًِ تجشیٍِتحلیل
کززًسً .تبیج ًطبى زاز کِ ًوزات الیتکَال زر اغل ثِجبی
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ایي هقبلِ ،زر ًظز زارز کِ هیشاى تأثیز ًگزش استفبزُکٌٌسگبى
ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی ،ثز ًتبیج سٌجص سغَح
هرتلف ،کیفیت ذسهبت کتبثربًِای زر اثشار الیتکَال را ًطبى
زّس ٍ هطرع کٌس کِ ایي افزاز تب چِ اًساسُ اس ذسهبت ارائِ

استفبزُ اس اثشار استبًسارز الیتکَال (ًسرِ آسهبیطی)
چقسر است؟
 .7هزاجؼِکٌٌسگبى ثِ کتبثربًِ هلی ایزاى ثِ چِ هیشاًی اس
کیفیت ذسهبت ارائِ ضسُ رضبیت زارًس؟

ضسُ تَسظ کتبثربًِ هلی ایزاى رضبیت زارًس .ثٌبثزایي ،پژٍّص
حبضز ،قػس زارز ثِ سؤالّبی سیز پبسد زّس.

روش پژوهص

 .1تفبٍت ثیي هیبًگیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسگبى

پژٍّص حبضز پیوبیطی اس ًَع تَغیفی است .جبهؼِ هَرز

ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی زر سٌجص ّز

هغبلؼِّ ،وِ استفبزُکٌٌسگبى اس ذسهبت کتبثربًِ هلی ایزاى

یک اس سغَح هرتلف کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ثب

ّستٌس 400 .پزسصًبهِ ثِغَرت تػبزفی ثیي ایي

استفبزُ اس اثشار الیت کَال (ًسرِ آسهبیطی) چقسر

استفبزُکٌٌسگبى تَسیغ ضس .ثزای جوغآٍری زازُّب اس

است؟

پزسصًبهِ الیت کَال استفبزُ ضس کِ ثِغَرت تػبزفی زر

 .2تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ

اذتیبر ّز یک اس کبرثزاى کتبثربًِ هلی قزار گزفت .پزسصًبهِ

استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی زر سٌجص حساقل سغح

زر هحل سبليّبی هزجغ کتبثربًِ هلی ،سبليّبی ًطزیبت،

قبثلقجَل کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ثب استفبزُ اس

اهبًت ،ثرص کتبثربًِ ػوَهی ٍ ،استفبزُکٌٌسگبى اس اهکبًبت

اثشار استبًسارز الیت کَال (ًسرِ آسهبیطی) چقسر

جستٍجَ زر سبلي ثِعَر تػبزفی قزار گزفت ٍ ثؼس اس هست

است؟

زُ زقیقِ گززآٍری ضس .ثسیي تزتیت اس  400پزسصًبهِای کِ

 .3تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ

تَسیغ ضس ،تؼساز  304پزسصًبهِ ػَزت زازُ ضسّ .ستِ اغلی

استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی زر سٌجص سغح هغلَة

پزسصًبهِ الیتکَال اس  22سؤال تطکیل ضسُ است کِ ثِ


کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ثب استفبزُ اس اثشار

اثؼبز سِگبًِ کیفیت ذسهبت کتبثربًِ هزثَط هیضَز« :تأثیز

استبًسارز الیتکَال (ًسرِ آسهبیطی) چقسر است؟

ذسهت»« ،کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى» ٍ «کٌتزل اعالػبت» .زر

 .4تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ

ثؼس تأثیز ذسهت ضبهل ًِ سؤال ثَزُ ٍ ّسف اس آى ایي است

استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی زر سٌجص سغح ذسهت

کِ ّنزرزی ،هسئَلیتپذیزی ،تضویي ٍ قبثلیت اػتوبز کبرکٌبى

ازراکضسُ کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ثب استفبزُ اس

کتبثربًِ را ارسیبثی ًوبیس .ثؼس کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى،

اثشار استبًسارز الیتکَال (ًسرِ آسهبیطی) چقسر

ضبهل پٌج سؤال است کِ هفیس ثَزى فضب ،ارسش ًوبزیي

است؟

کتبثربًِ ٍ کتبثربًِ ثِػٌَاى پٌبّگبّی ثزای کبر تحقیق یب

 .5تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ

هغبلؼِ ،زر ثؼس کٌتزل اعالػبت ًحَُ تزاکٌص ٍ تؼبهل

ثؼس

استفبزُکٌٌسگبى ثب یک کتبثربًِ هسرى سٌجیسُ هیضَز ٍ زر آى

استفبزُکٌٌسگبى

غیزٍاقؼی

زر

سٌجص

"تأثیزگذاری ذسهت" کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ثب

زاهٌِ ،رٍسآهس ثَزى ٍ راحتی استفبزُ ،پیوبیص ٍ گطت ٍ گذار

استفبزُ اس اثشار استبًسارز الیتکَال (ًسرِ آسهبیطی)

راحتی ،تجْیشات هسرى ٍ اػتٌبز ثِ ًفس ،هیسٌجس .زر ّز یک

چقسر است؟

اس گشیٌِّبی پزسصًبهِ الیت کَال ،سِ ًَع کیفیت ذسهت

 .6تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسگبى ٍاقؼی ٍ
استفبزُکٌٌسگبى غیزٍاقؼی زر سٌجص ثؼس "کتبثربًِ
ثِػٌَاى یک هکبى" کیفیت ذسهبت کتبثربًِای ثب
دانطگاه آزاد اسالهی واحد تهراى ضوال ،سال نهن ،ضواره ،34پاییس 1395

کتبثربًِ ثزای رتجِثٌسی زر اذتیبر پبسدزٌّسگبى قزار هیگیزز:
( )aحساقل سغح قبثلقجَل ذسهت )b( ،سغح هغلَة (هَرز
اًتظبر) ذسهت ٍ ( )cسغح زریبفت ضسُ (یؼٌی االى فزاّن
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ضسُ ٍ تجزثِ ضسُ) ذسهت ٍ اس پبسدزٌّسگبى ذَاستِ هیضَز

اًتظبرات ٍ سغح زریبفت کبرثزاى ،رقوی ثِ زست هیآیس کِ

تب سغح ذسهبتی کِ زر کتبثربًِ ازراک ٍ تجزثِ کززُاًس را زر

«ضکبف ثزتزی» ًبهیسُ هیضَز ٍ جشٍ اسبسی اعالػبت ثِ

هقیبس  9-1زرجِثٌسی ًوبیٌس .ػالٍُ ثز ایي سؤالّب ،تؼسازی

ضوبر هیرٍز ،چَى گوبى هیرٍز ،ایي رقن هیشاى رضبیت را

سؤال ًیش زر اثتسای پزسصًبهِ هغزح ضس تب ثتَاى ثز اسبس آى

تؼییي هیکٌسٍ .قتی هیبًگیي سغح حساکثز اًتظبرات اس سغح

کبرثزاًی کِ ثز عجق هٌطَر کتبثربًِ هلی ثب ػٌَاى استفبزُکٌٌسُ

زریبفت کوتز ثبضس ،اًتظبرات ثزآٍرز ضسُاًس ،اًساسُ ضکبف

ٍاقؼی قلوساز هیضَز ،اس کبرثزاًی کِ ثزای استفبزُّبی زیگزی

هثجت است ٍ هطتزی راضی است .ثزػکس اگز هیبًگیي سغح

غیز اس هٌطَر کتبثربًِ هلی ثِ آى هزاجؼِ ٍ اس اهکبًبت آى

زریبفت ،پبییيتز اس هیبًگیي سغح حساکثز اًتظبرات ثبضس،

استفبزُ هیکٌٌس ،تفکیک ًوَز .رٍایی اثشار گززآٍری اعالػبت

ضکبف هٌفی ذَاّس ثَز ٍ هطتزی ًبراضی استً .وزُ زٍّم زر

پس اس ثزرسی تَسظ ثزذی اس هترػػبى ػلن اعالػبت ٍ

الیتکَال اس تفبٍت ثیي هیبًگیي سغح حساقل اًتظبرات ٍ

زاًصضٌبسی کِ زارای ترػع زر سهیٌِ ارسیبثی کیفی

هیبًگیي سغح زریبفت ثِ زست هیآیس ٍ «حس کفبیت» ًبهیسُ

کتبثربًِّب ثَزًس ،هَرز تأییس قزار گزفت .ثزای هحبسجِ پبیبیی

هیضَز؛ ایي هیشاى ًطبى هیزّس کِ یک ذسهت زر چِ عیفی

اثشار پژٍّص اس ضزیت آلفبی کزًٍجبخ استفبزُ ضس کِ ػسز

ًسجت ثِ کوتزیي سغح پذیزش قزار زارز .ثِعَرکلی حس

 0/938ثِ زست آهس .ثٌبثزایي ،اثشار گززآٍری اعالػبت اس ًظز

کفبیت ذسهت ،ضبذػی است کِ ثِ ٍاسغِ آى حساقل

پبیبیی ًیش هَرز تأییس است .زازُّبیی کِ ثب استفبزُ اس اثشار

اًتظبرات ثزآٍرزُ ضسُ کبرثزاى ًطبى زازُ هیضَز .ثزای تحلیل

الیتکَال گززآٍری ضسُ ثَز ،زر هَرز ّز یک اس گشیٌِّبی

زازُّب اس ًزمافشار اسپیاساس ،آهبر تَغیفی ٍ آهبر استٌجبعی

 22گبًًِ ،وزُّبی ػالهت سزُ ضسُ تَسظ پبسدزٌّسگبى زر

ًظیز آسهَى تی استفبزُ ضس.

ّز یک اس سغَح ذسهت ،هحبسجِ ضسُ ٍ ثسیي تزتیت سِ
هیبًگیي یؼٌی هیبًگیي «حساقل سغح ذسهبت هَرز قجَل»؛

یافتههای پژوهص

«هغلَةتزیي سغح ذسهبت هَرز اًتظبر» ٍ «سغح فؼلی

تفبٍت ثیي هیبًگیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ

ذسهبت کتبثربًِ» ،زر زٍ گزٍُ استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی زر سٌجص ّز یک اس سغَح هرتلف

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ٍ ًیش هیبًگیي کلی هحبسجِ هیضَز.

کیفیت ذسهبت کتبثربًِ هلی ایزاى ثب استفبزُ اس اثشار الیتکَال

سپس زر ّز سغح اس ذسهبت ،هیبًگیي ًوزات ّز یک اس اثؼبز

چقسر است؟

«تأثیز ذسهت»« ،کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى»« ٍ ،کٌتزل
اعالػبت» ثِ زست هیآیس .اس کسز هیبًگیي سغح حساکثز
جسٍل .1آهبر تَغیفی هیبًگیي سِ سغح «حساقل سغح هَرزقجَل»« ،سغح هغلَة هَرز اًتظبر» ٍ «سغح ذسهت ازراکضسُ»
گَیِ ّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

سغح ذسهت ازراکضسُ

306

5/7865

1/35803

هغلَة سغح ذسهت هَرز اًتظبر

306

8/3125

0/81063

حساقل سغح ذسهت قبثلقجَل

306

6/7365

1/09835

تؼساز جبهؼِ هؼتجز

04
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ّوبىگًَِ کِ زر جسٍل  1هطبّسُ هیضَز هیبًگیي کل ٍ

«هغلَةتزیي سغح ذسهت هَرز اًتظبر» ثزاثز ٍ 8/3125

اًحزافهؼیبر استبًسارز زر سغَح «حساقل سغح ذسهت

 ٍ 0/81063زر «سغح ذسهت ازراک یب ازراکضسُ» ثزاثز

قبثلقجَل» ،ثِ تزتیت ثزاثز 1/09835 ٍ 6/7365؛ زر

 1/35803 ٍ 5/7865است.

جذول  .2میانگین سه سطح «حذاقل سطح موردقثول»« ،سطح مطلوب مورد انتظار» و «سطح خذمت ادراکشذه» در دو گروه استفادهکننذه
واقعی و استفادهکننذه غیرواقعی
گَیِ ّب

گزٍُّب

سغح ذسهت

حساقل سغح ذسهت

جبهؼِ

هؼیبر

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/0951

1/29376

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

95/522

1/35984

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

8/2841

0/92793

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

8/3369

0/69696

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/8156

1/11257

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

6/6689

1/08486

ازراکضسُ
سغح ذسهت هغلَة

تؼساز

هیبًگیي

اًحزاف

قبثلقجَل

ثز عجق زازُّبی جسٍل  ،2هیبًگیي ٍ اًحزافهؼیبر زر ّز

سغح ذسهت هَرز اًتظبر» هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ثزاثز

یک اس گزٍُّبی استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

 ٍ 8/2841هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز  8/3369است .زر

زر سغَح هرتلف ثِ قزار سیز است :زر «سغح ذسهت

سغح «حساقل سغح ذسهت قبثلقجَل» ،هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ

ازراکضسُ» هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ثزاثز ٍ 6/0951

غیزٍاقؼی ثزاثز  ٍ 6/8156اًحزافهؼیبر ثزاثز 1/11275؛

اًحزاف هؼیبر ثزاثز 1/29376؛ هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز

هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز  ٍ 6/6689اًحزاف هؼیبر

 5/5229اًحزاف هؼیبر ثزاثز  1/35984است .زر «هغلَةتزیي

ثزاثز  1/08486است.

جسٍل .3آسهَى تی ثزای هقبیسِ سغح هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ زر ّز سِ سغح
گَیِ ّب

آسهًَی ثزای هقبیسِ تسبٍی هیبًگیيّب
آهبرُT

زرجِ آسازی

سغح هؼٌبزاری

اذتالف هیبًگیيّب

حساقل سغح ذسهت قبثلقجَل

1/165

304

0/245

0/14672

سغح ذسهت ازراکضسُ

3/752

304

0/000

0/57222

هغلَةتزیي سغح ذسهت هَرز اًتظبر

-0/567

304

0/571

-0/05278

ثز اسبس جسٍل  ،3آسهَى تی ثزای هقبیسِ سغح هؼٌبزاری

هیبًگیي تفبٍتّب ثزاثز 0/14672؛ زر «سغح ذسهت

هیبًگیي زٍ گزٍُ استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی،

ازراکضسُ» سغح هؼٌبزاری ثزاثز غفز ٍ هیبًگیي تفبٍتّب ثزاثز

زر سِ سغح «حساقل سغح هَرزقجَل»« ،سغح هغلَة هَرز

0/57222؛ زر سغح «هغلَةتزیي سغح ذسهت هَرز اًتظبر»

اًتظبر» ٍ «سغح ذسهت ازراکضسُ» ًطبى هیزّس کِ زر سغح

سغح هؼٌبزاری ثزاثز  ٍ 0/571هیبًگیي تفبٍتّب ثزاثز

«حساقل ذسهت قبثلقجَل» سغح هؼٌبزاری ثزاثز ٍ 0/245

 -0/05278است .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هؼیبر سغح هؼٌبزاری

دانطگاه آزاد اسالهی واحد تهراى ضوال ،سال نهن ،ضواره ،34پاییس 1395
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تأثیر نگرش استفاده كننده واقعی و استفاده كننده غیرواقعی بر ...

 P<0/005است؛ لذا زر سغح ذسهت ازراکضسُ ( )P=0راثغِ

تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ

هؼٌبزاری ثیي ًگزش استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ٍ ًگزش

غیزٍاقؼی زر سٌجص حساقل سغح ذسهبت قبثلقجَل کیفیت

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍجَز زارزٍ ،لی زر زٍ سغح زیگز ایي

ذسهبت کتبثربًِ هلی ایزاى ثب استفبزُ اس اثشار استبًسارز

تفبٍت زیسُ ًویضَز.

الیتکَال چقسر است؟
جذول .0مقایسه میانگین دو گروه در سطح «حذاقل سطح خذمت قاتلقثول»
گَیِ ّب

گزٍُّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

حساقل سغح ذسهت

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/8135

1/11275

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

6/6689

1/08486

قبثلقجَل

ثز اسبس زازُّبی جسٍل  ،4هیبًگیي حساقل سغح ذسهت
قبثلقجَل زر گزٍُ استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ثزاثز ٍ 6/8135

اًحزاف هؼیبر ثزاثز 1/11275؛ زر گزٍُ استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی
هیبًگیي ثزاثز  ٍ 6/6689اًحزاف هؼیبر ثزاثز  1/08486است.

جذول  .5آزمونتی تراي مقایسه سطح معناداري میانگین دو گروه در سطح «حذاقل سطح خذمت قاتلقثول»
گَیِ ّب
حساقل سغح ذسهت قبثلقجَل

آسهًَتی ثزای هقبیسِ تسبٍی هیبًگیيّب
آهبرُT

زرجِ آسازی

سغح هؼٌبزاری

اذتالف هیبًگیيّب

1/165

304

0/245

0/14672

ثز اسبس زازُّبی جسٍل  5کِ آسهَى تی ثزای هقبیسِ
سغح هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ زر سغح «حساقل سغح

سغح هؼٌبزاری  ، P<0/005لذا زر ایي سغح ثیي زٍ گزٍُ راثغِ
هؼٌبزاری ٍجَز ًسارز.

ذسهت قبثلقجَل» را ًطبى هیزّس ،هقسار سغح هؼٌبزاری ثزاثز

تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ

 ٍ 0/245اذتالف هیبًگیيّب ثزاثز  0/14672است .ثب تَجِ ثِ

غیزٍاقؼی زر سٌجص سغح هغلَة کیفیت ذسهبت کتبثربًِ
هلی ایزاى ثب استفبزُ اس اثشار استبًسارز الیتکَال چقسر است؟

جذول .3مقایسه میانگین دو گروه در سطح «سطح خذمت مطلوب مورد انتظار»
گَیِ ّب
سغح ذسهت هغلَة

گزٍُّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

8/2841

0/92793

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

8/3369

0/69696

زازُّبی جسٍل  6کِ هیبًگیي زٍ گزٍُ زر «سغح ذسهت

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ثزاثز  ٍ 8/2841اًحزاف هؼیبر ثزاثز

هغلَة هَرز اًتظبر» را ثب ّن هقبیسِ هیکٌسً ،طبى هیزّس کِ

0/92793؛ هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز  ٍ 8/3369اًحزاف

زر «هغلَةتزیي سغح ذسهت هَرز اًتظبر» ،هیبًگیي

هؼیبر ثزاثز  0/69696است.
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جذول  .3آزمونتی تراي مقایسه سطح معناداري میانگین دو گروه در سطح «سطح خذمت مطلوب مورد انتظار»
آسهَى تی ثزای هقبیسِ تسبٍی هیبًگیيّب

گَیِ ّب
سغح ذسهت هغلَة

آهبرُT

زرجِ آسازی

سغح هؼٌبزاری

اذتالف هیبًگیيّب

-0/567

304

0/571

-0/05278

ثز اسبس زازُّبی جسٍل  7کِ آسهَى تی ثزای هقبیسِ سغح

هؼٌبزاری  ،P<0/005لذا زر ثیي زٍ گزٍُ زر سغح ذسهت

هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ زر سغح «حساقل سغح ذسهت

هغلَة هَرز اًتظبر راثغِ هؼٌبزاری ٍجَز ًسارز.
تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ

قبثلقجَل» را ًطبى هیزّس .هقسار سغح هؼٌبزاری ثزاثز 0/571

غیزٍاقؼی زر سٌجص سغح ذسهت ازراکضسُ کیفیت ذسهبت

ٍ اذتالف هیبًگیيّب ثزاثز  -0/05278است .ثب تَجِ ثِ سغح

کتبثربًِ هلی ایزاى ثب استفبزُ اس اثشار استبًسارز الیتکَال چقسر
است؟
جذول .3مقایسه میانگین دو گروه در سطح «خذمت ادراکشذه»
گَیِ ّب
سغح ذسهت ازراکضسُ

گزٍُّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/0951

1/29367

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

5/5229

1/35984

زازُّبی جسٍل  8کِ هیبًگیي زٍ گزٍُ زر سغح «سغح

ثزاثز  ٍ 6/0951اًحزافهؼیبر ثزاثز 1/29367؛ هیبًگیي

ذسهت ازراکضسُ» را ثب ّن هقبیسِ هیکٌسً ،طبى هیزّس کِ

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز  ٍ 5/5229اًحزاف هؼیبر ثزاثز

زر «سغح ذسهت ازراکضسُ» ،هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

 1/35984است.

جذول  .3آزمون تی تراي مقایسه سطح معناداري میانگین دو گروه در سطح «خذمت ادراکشذه»
گَیِ ّب
سغح ذسهت ازراکضسُ

آسهَى تی ثزای هقبیسِ تسبٍی هیبًگیيّب
آهبرُT

زرجِ آسازی

سغح هؼٌبزاری

اذتالف هیبًگیيّب

3/752

304

0

0/57222

زازُّبی جسٍل  9کِ آسهَى تی ثزای هقبیسِ سغح

تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ

هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ زر سغح «ذسهت ازراکضسُ» است

غیزٍاقؼی زر سٌجص ثؼس "تأثیزگذاری ذسهت" کیفیت

ًطبى هیزّس ،هقسار سغح هؼٌبزاری ثزاثز غفز ٍ اذتالف

ذسهبت کتبثربًِ هلی ایزاى ثب استفبزُ اس اثشار استبًسارز

هیبًگیيّب ثزاثز  0/57222است .ثب تَجِ ثِ سغح هؼٌبزاری

الیتکَال چقسر است؟

 ،P<0/005لذا زر ًگزش ثیي زٍ گزٍُ زر «سغح ذسهت
ازراکضسُ» راثغِ هؼٌبزاری ٍجَز زارز.
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جذول .44مقایسه میانگین دو گروه در تعذ «تأثیر خذمت» در سطح «خذمت ادراکشذه»
گَیِ ّب

گزٍُّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

تأثیز ذسهت زر سغح

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/1138

1/43819

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

5/3670

1/35509

ازراکضسُ

جسٍل  10کِ هیبًگیي زٍ گزٍُ استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ثزاثز  ٍ 6/1138اًحزافهؼیبر ثزاثز

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی زر ثؼس «تأثیز ذسهت» زر سغح «ذسهت

1/43819؛ هیبًگیي ًتبیج استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز ٍ 5/3670

ازراکضسُ» را هقبیسِ هیکٌسً ،طبى هیزّس هیشاى هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر ثزاثز  1/35509است.

جسٍل .11آسهَى تی ثزای هقبیسِ سغح هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ زر «ثؼس تأثیز ذسهت» زر سغح «ذسهت ازراکضسُ»
آسهًَتی ثزای هقبیسِ تسبٍی هیبًگیيّب

گَیِ ّب
تأثیز ذسهت زر سغح ازراک ضسُ

آهبرُ T

زرجِ آسازی

سغح هؼٌبزاری

اذتالف هیبًگیيّب

4/671

304

0

0/74677

جسٍل  11کِ ثزای هقبیسِ سغح هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ

تفبٍت ثیي هیشاى ًگزش استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ استفبزُکٌٌسُ

زر «ثؼس تأثیز ذسهت» زر سغح «ذسهت ازراکضسُ» اس آسهَى

غیزٍاقؼی زر سٌجص ثؼس "کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى" کیفیت

تی استفبزُ ضسُ استً ،طبى هیزّس کِ سغح هؼٌبزاری ثزاثز

ذسهبت کتبثربًِ هلی ایزاى ثب استفبزُ اس اثشار استبًسارز

غفز است .ثب تَجِ ثِ سغح هؼٌبزاری  ،P<0/005زر ثیي زٍ

الیتکَال چقسر است؟

گزٍُ زر سغح ذسهت ازراکضسُ راثغِ هؼٌبزاری ٍجَز زارز.
جذول  .42میانگین دو گروه در تعذ «کتاتخانه تهعنوان یک مکان» در سطح «خذمت ادراکشذه»
گَیِ ّب

گزٍُّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

«کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى» زر سغح

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/4582

1/19585

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

5/5612

1/83700

ازراکضسُ

زر جسٍل  12کِ هیبًگیي زٍ گزٍُ استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ٍ

هیشاى هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ثزاثز ٍ 6/4582

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی ،زر ثؼس «کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى» زر

اًحزافهؼیبر ثزاثز 1/19585؛ هیبًگیي ًتبیج استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

سغح «ذسهت ازراکضسُ» را هقبیسِ هیکٌسً ،طبى هیزّس

ثزاثز  ٍ 5/5612اًحزاف هؼیبر ثزاثز  1/83700است.

جذول  .46آزمون تی تراي مقایسه سطح معناداري میانگین دو گروه در تعذ «کتاتخانه تهعنوان یک مکان» در سطح خذمت ادراکشذه
گَیِ ّب
«کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى» زر سغح ازراکضسُ

00

آسهًَتی ثزای هقبیسِ تسبٍی هیبًگیيّب
آهبرُ T

زرجِ آسازی

سغح هؼٌبزاری

اذتالف هیبًگیيّب

4/967

304

0/000

0/89694

فصلناهه دانص ضناسی (علوم كتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات)

فریبرز خسروي | علی دالیی هیالى | اهیر رضا اصنافی

زر جسٍل  13کِ ثزای هقبیسِ سغح هؼٌبزاری هیبًگیي زٍ گزٍُ

کِ «ضکبف ثزتزی» یب «حس رضبیت» ًبهیسُ هیضَز؛ ایي رقن،

زر «کتبثربًِ ثِػٌَاى یک هکبى» زر سغح «ذسهت ازراکضسُ»

هیشاى رضبیت را تؼییي هیکٌسٍ .قتی ًوزُ هیبًگیي سغح

اس آسهَى تی استفبزُ ضسُ استً ،طبى هیزّس کِ سغح

حساکثز اًتظبرات اس سغح ازراکضسُ کوتز ثبضس؛ اًتظبرات

هؼٌبزاری ثزاثز غفز است؛ ثب تَجِ ثِ سغح هؼٌبزاری

ثزآٍرز ضسُاًس ،اًساسُ ضکبف هثجت است ٍ هطتزی راضی

 ،P<0/005لذا زر ثیي زٍ گزٍُ زر سغح ذسهت ازراکضسُ

است .ثزػکس ٍقتی هیبًگیي سغح ازراکضسُ پبییيتز اس

راثغِ هؼٌبزاری ٍجَز زارز.

هیبًگیي سغح حساکثز اًتظبرات ثبضس ،ضکبف هٌفی ذَاّس ثَز
ٍ هطتزی ًبراضی است (کَکّ ،یث ،تبهپسَى2003 ،؛

هزاجؼِکٌٌسگبى ثِ کتبثربًِ هلی ایزاى ثِ چِ هیشاًی اس

اهیسیفز ،هَسی سازُ.)1388 ،

کیفیت ذسهبت ارائِ ضسُ رضبیت زارًس؟
عجق تؼزیف اس کسز ًوزُ هیبًگیي سغح حساکثز اًتظبرات ثب
ًوزُ هیبًگیي سغح ازراکضسُ کبرثزاى ،رقوی ثِ زست هیآیس

جذول .40آمار توصیفی میانگین کلی سه سطح خذمت اتسار الیة کوال
گَیِ ّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

سغح ذسهت ازراکضسُ

306

5/7865

1/35803

هغلَة سغح ذسهت هَرز اًتظبر

306

8/3125

0/81063

حساقل سغح ذسهت قبثلقجَل

306

6/7365

1/09835

306

تؼساز جبهؼِ هؼتجز

ّوبىگًَِ کِ زر جسٍل  14هطبّسُ هیضَز ،هیبًگیي کل ٍ

زر سغَح هرتلف ثِ قزار سیز است :ثز عجق تؼزیف هیشاى کلی

اًحزاف استبًسارز زر سغَح «حساقل سغح ذسهت قبثلقجَل»،

رضبیتهٌسی اس کتبثربًِ هلی ثزاثز (سغح ذسهت ازراکضسُ –

ثِ تزتیت ثزاثز 1/09835 ٍ 6/7365؛ زر «هغلَةتزیي سغح

سغح ذسهت هغلَة هَرز اًتظبر) است؛ یؼٌی- 5/7865 :

ذسهت هَرز اًتظبر» ثزاثز  ٍ 0/81063 ٍ 8/3125زر «سغح

 2/526= - 8/3125استً ،طبى هیزّس کِ هطتزیبى اس ذسهبت

ذسهت ازراک یب ازراکضسُ» ثزاثز  1/35803 ٍ 5/7865است.

کتبثربًِ هلی ًبراضی ّستٌس ٍ سغح تَقؼبت آىّب ثزآٍرزُ

ثز عجق زازُّبی جسٍل ضوبرُ  2هیبًگیيّ ،ز یک اس گزٍُّب

ًطسُ است.

جذول  .45میانگینهاي دو گروه استفادهکننذه واقعی و استفادهکننذه غیرواقعیها در «سطح مطلوب مورد انتظار» و «سطح خذمت
ادراکشذه» تراي محاسثه و مقایسه شکاف ترتري
گَیِ ّب
سغح ذسهت ازراکضسُ
هغلَةتزیي سغح ذسهت
هَرز اًتظبر

گزٍُّب

تؼساز جبهؼِ

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

6/0951

1/29376

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

5/5229

1/35984

استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی

141

8/2841

0/92793

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی

165

8/3369

0/69696
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ثزای هحبسجِ هیشاى رضبیت ّز زٍ گزٍُ اس جسٍل آهبرُ 15

هیزٌّس (کزیلیسٍ .)2009 ،ثٌبثزایي ،ثسیبری اس هترػػبى ػلن

استفبزُ ضسُ است« .هغلَةتزیي سغح ذسهت هَرز اًتظبر»

اعالػبت ،زر پی رٍیکززّبیی ثَزًس کِ اثزثرطی ذسهبت

هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼیّب ثزاثز  ٍ 8/2841هیبًگیي

کتبثربًِ ٍ ػولکزز آىّب را اس ًقغِ ًظز کبرثزاى آى ثسٌجٌس ٍ

استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز  8/3369است .زر «سغح ذسهت

هؼتقسًس کِ حبغل توبم هزاحل گززآٍری ٍ سبسهبًسّی هٌبثغ،

ازراک یب ازراکضسُ» هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼیّب ثزاثز

سزهبیِگذاری ٍ ارائِ ذسهبت ثب کوک کتبثساراى ٍ کبرکٌبى

 ٍ 6/0951هیبًگیي استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز  5/5229است.

هبّز ٍ ذجزُ ،ثسیي عزیق هوکي هیضَز .ثسیي هٌظَر ،اثشار

ثزعجق تؼزیف هیشاى کلی رضبیتهٌسی اس کتبثربًِ هلی ثزاثز

الیتکَال کِ ثزگزفتِ اس اثشار سزٍکَال زر ثرص غٌؼت ٍ

(سغح ذسهت ازراکضسُ – سغح ذسهت هغلَة هَرز اًتظبر)

تجبرت ثَز ،هغزح ٍ هٌظَر گززیس .اثشار سزٍکَال زر اغل

است ،پس هیشاى رضبیت استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثزاثز است ثب

ثزپبیِ کبر پبرسَراهبى ٍ ّوکبراًص ( )1985،1988،1994ثِ

2/814 = - 8/3369 - 5/5229؛ هیشاى رضبیت استفبزُکٌٌسُ

ٍجَز آهس کِ ثٌیبى ًظزی آى «ًظزیِ تأییس/ػسمتأییس اًتظبر»2

غیزٍاقؼی ثزاثز است ثب  2/189 = - 8/2841 - 6/0951است.

است .ثز عجق ایي ًظزیِ ،هطتزیبى قجل اس ذزیس زر فکز ذَز

ثٌبثزایيّ ،زچٌس ّز زٍ گزٍُ اس ذسهبت کتبثربًِ هلی ًبراضی

اًتظبرّب ٍ یب استبًسارزّبیی زارًس .ثؼس اس ایٌکِ کبال یب

ّستٌس؛ ٍلی هیشاى ًبرضبیتی استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی ثیطتز اس هیشاى

ذسهتّبیی را ذزیسًس ٍ استفبزُ کززًس ،ػولکزز کبال یب

ًبرضبیتی استفبزُکٌٌسُ غیزٍاقؼی است.

ذسهبت ثب استبًسارز قجل اس ذزیس هقبیسِ هیضَز .اگز ػولکزز،
ثیص اس استبًسارز قجل اس ذزیس ثبضس ،تأییس هثجت ثِ ٍجَز

بحث و نتیجهگیزی

هیآیس کِ ذَز هَجت رضبیت هیضَز .اگز ػولکزز سیز

ّوبىگًَِ کِ ًیتکی ٍ ّزًَى ( )2000اضبرُ کززُاًس ،زر

استبًسارز قجل اس ذزیس قزار ثگیزز ،هٌجز ثِ ػسمتأییس هٌفی

کتبثساری ٍ اعالعرسبًی زر هَرز تحقیقبت کیفیت ذسهبت زٍ

ذَاّس ضس کِ ًبرضبیتی ثِ ٍجَز هیآٍرز .ثِػجبرتزیگز،

رٍیکزز اغلی ٍجَز زارز .یکی اس رٍیکززّب ثز رٍی استفبزُ اس

سغح رضبیت تجزثِّبی هطتزی تبثغ هسیز ٍ ثشرگی تأییس

سزٍکَال توزکش هیکٌس کِ ثزای سٌجص کیفیت ذسهبت

ًکززى است (پَسی .)2009 ،ثبثبغیجی ٍ فتبحی ( )1387زر

کتبثربًِ زر سغحی ٍسیغ پذیزفتِ ضسُ ٍ ثب ثؼضی تػحیحّب ٍ

تحقیقی کِ زر زاًطگبُ فززٍسی هطْس اًجبم زازى ثِ ایي ًتیجِ

اغالحبت تکثیز ٍ ًسرِثززاری ضسُ است (ثزای هثبل،

رسیسًس کِ کبرثزاى کتبثربًِّب ،تجبرة کبفی ثزای ارسیبثی

ّزثزت1993 ،؛ ًیتکی1995 ،؛ ازٍارز ٍ ثزاٍى1995 ،؛ ٍ غیزُ).

کیفیت ذسهبت کتبثربًِّب زر هَارزی چَى ثَزجِثٌسیً ،یزٍی

سٌجصّبی سٌتی کیفیت کتبثربًِ ثز اسبس فبکتَرّبیی اس قجیل

اًسبًی ،تؼْسات کتبثربًِ ٍ هسیزیت ٍ ً ...سارًس .ثٌبثزایيً ،جبیس

تؼساز ًسرِّب ،ػٌبٍیٌی کِ زر کتبثربًِ ٍجَز زارز ،تؼساز

ثِ تجبرة کبرثزاى ٍاثستِ ثَز ٍ قضبٍت را تٌْب ثز ػْسُی

ػٌَاى ًطزیِای کِ کتبثربًِ هطتزک ثَزُ ،تؼساز کبرکٌبى ٍ

آىّب گذاضت ،سیزا سٌجص اثزثرطی ٍ کبرایی ذسهبت

اًساسُ ثَزجِ ثَزًس .ثزرسی ٍ هغبلؼِ ًطبى زازُ است کِ ثیي

کتبثربًِ ،ثِ ػولیبت کتبثربًِّب ثستگی زارز .کبرثزاى ثؼضی اس

ضبذعّبی سٌتی سٌجص کیفیت کتبثربًِ ً ٍ ARLتبیج

ٍیژگیّبی ذسهبت را ضٌبذتِ ٍ ثؼضی اس آىّب کِ هزثَط ثِ

اثشارّبی کًٌَی سٌجص کیفیت ذسهبت کتبثربًِ ،راثغِ ٍجَز

اجشای فٌی کیفیت هیضَز ،ثزای آىّب ضٌبذتِ ضسُ ًیست؛ پس

زارز (ٍیٌزّ .)2005 ،1ز چٌس حجن ٍ اًساسُ ثَزجِ هػزفی

هیتَاى ًتیجِ گزفت کِ هسل الیتکَال کِ تٌْب ثِ سٌجص

ٌَّس اس اّویت ذبغی ثزذَرزار ثَزُ ٍ هس ًظز است؛ ٍلی

کیفیت ذسهبت اس زیسگبُ کبرثزاى هیپززاسز ،زارای ًَاقػی

اعالػبت کوتزی ًسجت ثِ اّویت کتبثربًِّب زر اذتیبر هب قزار

استً .تبیج ایي تحقیق ،زازُّبی الیتکَال را سیز سؤال هیثزز

1.

2.

Weiner
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ٍ ثِ ًَػی ّنسَ ثب یبفتِّب ٍ هؤیس ًتبیج ایي هغبلؼِ است .اهب

کبظن پَر ،س .)1385( .ارسیبثی کیفیت ذسهبت کتبثربًة هزکشی

پیطٌْبزّبیی زارز کِ ثزای سٌجص کیفیت ذسهبت ثبیس اس

زاًطگبُّبی فٌی ـ هٌْسسی زٍلتی ضْز تْزاى ثز اسبس هسل

زیسگبُ کتبثساراى ّن استفبزُ ًوَز .ثِعَرکلی هیتَاى استٌجبط

الیتکَآل .پبیبىًبهة کبرضٌبسی ارضس رضتِ کتبثساری ٍ اعالع

ًوَز کِ آىّب ًسجت ثِ استفبزُ اس الیتکَال ثزای ارسیبثی
ذسهبت ارائِ ضسُ کتبثربًِ تٌْب ثب تکیِ ثز ًظزات کبرثزاى
هَافق ًیستٌس؛ ٍلی استفبزُ اس الیتکَال را قجَل زارًس .اس زیگز
هٌبثؼی کِ پزسصًبهِ الیتکَال را تب حسٍزی هَرز پزسص
قزار زازُ است ،ازگبر ( )2006است ٍ ثِ ًظز اٍ السم است
پزسصًبهِای ذبظ ثزای ثزرسی زیسگبُ کتبثساراى عزاحی
گززز؛ ثبثبغیجی ٍ فتبحی ًیش یبفتِ اٍ را هَرز تأییس قزار زازُاًس.
ثِعَرکلی هیتَاى ثیبى زاضت کِ ٍقتی اس اثشار الیتکَال ثزای
سٌجص کیفیت ذسهبت کتبثربًِ استفبزُ هیضَز ٍ تٌْب ثز
یبفتِّبی آى تأکیس گزززً ،تبیج زرست ٍ هَثق حبغل ًرَاّس
ضس .چَى ضوي ٍجَز ًبّوگًَی زر سغح استفبزُ ٍ آضٌبیی
کبرثزاى ثب کتبثربًِ ٍ ذسهبت آىّ ،سف هزاجؼِ ٍ استفبزُ اس
کتبثربًِ تجبًس ٍجَز ًسارز ،ایي هَجت هیضَز ،آىگًَِ کِ
السم است ًظزّبی استفبزُکٌٌسُ ٍاقؼی را ثِ زست ًیبٍرز.
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