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تاريخ دريافت 1394/9/4 :تاريخ پذيرش1394/11/2 :
چکيده
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) از
دید کاربران بر اساس مدل الیب کوال است.
روش :در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی  -توصیفی استفادهشده است .جامعه پژوهش اعضاي فعال کتابخانههاي دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان در سال  1393بوده و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان ( )1970برابر  293نفر با
روش نمونهگیري تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد الیب کوال 1میباشد که از وبسایت الیب
کوال اخذ و ترجمه گردیده است .تجزیهوتحلیل اطالعات در سطح توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و در
سطح استنباطی شامل تحلیل واریانس چندعاملی  ،آزمون تی تک نمونهاي و آزمون فریدمن میباشد.
يافتهها :نتایج پژوهش نشانگر این است که نمره کل کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان برابر
 6/2949بوده که با توجه به طیف  9گزینهاي لیکرت ازنظر پاسخدهندگان کیفیت خدمات بیشازحد متوسط است .همچنین با
توجه به سطح انتظارات کاربران ،میانگین خدمات ارائهشده به کاربران برابر ( )6/13بوده که باالتر از میانگین حداقل انتظارات
برابر ( )5/9557و پایینتر از میانگین حداکثر انتظارات کاربران برابر ( )6/7564بوده است.
نتيجهگيري  :خدمات کتابخانههاي واحد از کیفیت کافی برخوردار بوده و کتابخانهها توانستهاند حداقل انتظارات کاربران را
در هر سه بعد برآورده نمایند ولی تا سطح خدمات مطلوب فاصلهدارند .همچنین نتایج حاکی از این است که بعد تأثیر خدمات
داراي میانگین بیشتري نسبت به سایر ابعاد و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان داراي میانگین کمتري نسبت به سایر ابعاد بوده
است..
کليدواژهها :کتابخانه دانشگاهی ،ارزیابی خدمات ،کیفیت خدمات ،الیب کوال
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مقدمه:
در هر جامعهاي اطالعات قدرت است و کتابخانه نقش مهمی در تهیه و اشاعه اطالعات به جامعه دارد .از طرفی ارزیابی
کتابخانهها از دیرباز موردتوجه مدیران کتابخانهها بوده است .این ارزیابی به شکلهاي مختلف انجام میشده ازجمله بر اساس
مجموعه و منابع موجود و دفعات استفاده از کتابخانه و ارزیابی کتابخانهها بر پایه نظرات کاربران که امروزه کاربرد بیشتري دارد و
به نحوي انجام می شود که میزان کیفیت منابع کتابخانه و خدمات آن با استفاده از نظرات کاربران موردسنجش و ارزیابی قرار
میگیرد.
کتابخانه دانشگاهی موفق کتابخانهاي است که بیشترین امکانات را در خدمت اطالعرسانی قرار دهد تا کاربران بتوانند به
اطالعات موردنیاز دسترسی پیدا کنند .بنابراین الزم است این مراکز در فواصل زمانی معین جهت ارزیابی کیفی کتابخانهها اقدام
نمایند چراکه درک و نیاز کاربران در دورههاي زمانی مختلف متفاوت است (تاجر .)1392 ،با توجه به حرکت کتابخانههاي
دانشگاهی از مجموعه مداري به کاربر مداري و ضرورت همگامی با تحوالت فناورانه ،توجه به چگونگی هر چهبهتر رفع نیاز
اطالعاتی کاربران از اهمیت زیادي برخوردار است (غفاري و کرانی.)1390 ،
در واقع هدف اصلی هر کتابخانهاي برآورده ساختن نیاز اطالعاتی جامعه استفادهکننده از منابع آن است .براي انطباق این
نیازهاي اطالعاتی با منابع موجود ،الزم است تا ارزیابی هاي الزم انجام گیرد .همچنین الزم است تا خدمات کتابخانه ارزیابی شود.
چهبسا منابع و امکانات کتابخانه تکافوي نیاز جامعه استفادهکننده است ولی خدمات الزم جهت برآورده ساختن نیاز اطالعاتی آنها
ارائه نمیشود.
ارزیابی مجموعه محکی است که درستی یا نادرستی تصمیمات کتابداران را مشخص کرده و رهنمودهایی براي تصمیمات
آینده آنان است (دیانی .) 1387 ،بنابراین ارزیابی تنها ابزاري است که قادر است عملکرد سیستم و توانایی آن را بسنجد و نسبت به
ا ستفاده بهینه از آن اطمینان ایجاد کند و چنین کاري هم براي مدیران سازمان مادر و هم براي کاربران کتابخانه حائز اهمیت است.
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهها میتواند چشمانداز مناسبی براي برنامهریزيهاي آتی پیش روي مدیران کتابخانهها قرار دهد
(نجفقلی نژاد .)1388 ،همچنین کیفیت خدمات در کتابخانهها براي ارزیابی و بررسی تفاوت بین انتظارات کاربران و عملکرد واقعی
درک شده توسط آنها میباشد (کارلوت .)2001 ،اطالع از شکاف میان انتظارهاي کاربران و سطح خدمات دریافتی آنها،
میتواند با فراهم آوري اطالعات زمینهاي الزم و شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات کتابخانهها ،شالوده مطمئنی براي
برنامهریزيهاي راهبردي در جهت بهبود کیفی حوزههاي مختلف خدمات اطالعرسانی در کتابخانهها باشد (حریري و افنانی،
.)1387
مدلی که بهمنظور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهها طراحیشده  ،مدل الیب کوال است این مدل ابزاري است که کتابخانهها
براي درخواست ،پیگیري ،درک و عمل موردنظر کاربران نسبت به کیفیت خدمات بکار میبرند .این ابزار به کتابخانه کمک
میکند که به ارزیابی ،بهبود خدمات کتابخانه و تغییر فرهنگ سازمانی  ،بپردازد (امیديفرو موسويزاده8 ،)138؛ و همچنین سعی
دارد با شناسایی مهمترین معیارهاي کیفیت خدمات ،شکاف میان انتظارها و ادراکهاي کاربران را شناسایی و تجزیهوتحلیل کند و
با بهکارگیري تکنیکهاي تصمیمگیري چند شاخصه ،مؤلفهها و ابعاد الیب کوال را از دیدگاه مراجعهکنندگان به کتابخانهها
رتبهبندي کند تا بدین منظور راهکارهایی براي ارتقاي سطح کیفیت خدمات ارائه دهد (میرفخرالدینی .)1391 ،مدل الیب کوال بر
اساس تئوري تأیید – عدم تأیید است .بر اساس این تئوري مشتریان پیش از خرید یک کاال یا دریافت خدمت در ذهن خود
انتظارات یا استانداردهایی دارند و پس از خرید محصول یا دریافت خدمت ،عملکرد آن با استاندارد پیش از خرید مقایسه میشود.
چنانچه عملکرد فراتر از استاندارد ذهن مشتریان باشد یک تأیید ایجادشده است که موجب رضایت باال میشود .اگر عملکرد
پایینتر از استاندارد باشد یک عدم تأیید ایجادشده که موجب نارضایتی میشود (اشرفی ریزي.)1393 ،
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در مدل الیب کوال کیفیت خدمات کتابخانه در سه بعد که شامل  22مؤلفه است ارزیابی میشوند .این ابعاد عبارتاند از:
تأثیر خدمات :منظور بعد انسانی کیفیت خدمات (کتابخانه بهعنوان مجموعهاي از کارکنان) است .در این بعد کیفیتی که بایستی
در راستاي ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانه موردتوجه کارکنان قرار گیرد؛ و شامل  9مؤلفه میباشد.
باشد که بیانگر کیفیت
می 
کنترل اطالعات :در این بعد کتابخانه بهعنوان مجموعهاي از منابع در نظر گرفتهشده و شامل  8گویه 
مجموعه کتابخانه است.

کتابخانه بهعنوان یک مکان :در این بعد مؤلفههاي مرتبط باکیفیت فیزیکی و مکانی کتابخانه موردتوجه قرار میگیرد و شامل 5
مؤلفه است (نشاط و دهقانی.)1390 ،
کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) در حال ارائه خدمات به کاربران (اساتید ،دانشجویان ،کارکنان)
هستند .بااینوجود تاکنون پژوهش جامعی در رابطه با ارزیابی خدمات این کتابخانهها بر اساس مدل الیب کوال مبتنی بر دیدگاه
کاربران صورت نگرفته است لذا با توجه به اهمیت مسئله نیاز به پژوهش جامع در این زمینه الزم به نظر میرسد .این پژوهش سعی
دارد میزان کیفیت خدمات ارائهشده به کار بران را با استفاده از مدل الیب کوال سنجیده و با شناسایی و تخمین میزان حداقل،
حداکثر و خدمات دریافتی و همچنین شکاف بین سطوح (شکاف برتري و شکاف کفایت) پیشنهادهایی در رابطه با بهبود وضعیت
کیفی خدمات این کتابخانهها ارائه دهد.
در این زمینه تحقیقات زیادي چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنها
اشاره میشود:
در بین پژوهشهاي داخل کشور عاصمی ،کاظم پور و اشرفی ریزي ( )Asemi, Kazempour & Ashrafirizi, 2010در
پژوهشی با عنوان "کاربرد الیب کوال بهمنظور بهبود خدمات به کتابخانهها :گزارشی درباره کتابخانههاي ایران " به ارزیابی کیفیت
خدمات کتابخانههاي دانشگاهی ایران پرداختند .هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاهی از دید
کاربران بر اساس مدل الیب کوال بوده است .جامعه آماري این پژوهش ،کاربران کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي فنی و مهندسی
و دولتی در شهر تهران بودهاند و از ابزار پرسشنامه الیب کوال براي جمعآوري دادهها استفادهشده است .نتایج پژوهش حاکی از
این است که کاربران کتابخانه از بعد فضاي کتابخانه (کتابخانه بهعنوان یک مکان) رضایت چندانی نداشته ،ولی بعد کنترل
اطالعات در این کتابخانهها بهخوبی اجراشده است و بررسی انتظارات نشان میدهد که مهمترین ویژگی این مراکز داشتن کارکنان
مؤدب بوده است.
اشرفی ریزي و کاظم پور ( )1393در پژوهشی تحت عنوان "تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی
شهر اصفهان بر اساس مدل الیب کوال" به بررسی تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاههاي دولتی شهر اصفهان بر
بودهاند که بهصورت تصادفی طبقهاي از میان

اساس مدل الیب کوال پرداختهاند .جامعه آماري این پژوهش  317نفر
مراجعهکنندگان عضو کتابخانههاي مرکزي دانشگاه اصفهان ،صنعتی اصفهان و پیام نور اصفهان انتخابشدهاند .در این پژوهش بر
اساس دیدگاه کاربران سطح خدمات دریافتی ،سطح انتظارات کاربران از خدمات و همچنین معنیداري اختالف سطح خدمات
دریافتی و سطح انتظارات کاربران بررسی شد .یافتههاي حاصل از پژوهش نشانگر موفقیت نسبی کتابخانههاي مرکزي دانشگاه
اصفهان و صنعتی اصفهان در طراحی صفحات وبسایت کتابخانه است .همچنین نشانگر موفقیت کتابخانه مرکزي دانشگاه پیام نور
از نظر کارمندانی که براي پاسخگویان به مراجعهکنندگان از آمادگی کافی برخوردارند است .در مقابل فضاي هر سه کتابخانه
داراي کیفیت نسبتاً پایینی است .در ارتباط با ابعاد مدل الیب کوال نتایج حاصل بیانگر آن است که کیفیت خدمات در کتابخانههاي
مرکزي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در بعد کنترل اطالعات و در کتابخانه مرکزي پیام نور در بعد تأثیرگذاري
خدمات نسبت به سایر کتابخانهها باالتر است.
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پارسائیان ( )1393در پژوهشی با عنوان " تحلیل شکاف و رتبهبندي ابعاد و مؤلفههاي کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با استفاده از مدلهاي الیب کوآل و تحلیل سلسله مراتبی " به بررسی تحلیل شکاف و رتبهبندي
کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخته است .هدف محقق از این پژوهش ،تحلیل شکاف و
رتبهبندي ابعاد و مؤلفههاي کیفیت خدمات کتابخانههاي پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد است .این پژوهش از نوع پیمایشی و
جامعه پژوهش شامل  3336کاربر کتابخانه دانشکدههاي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نیمه دوم سال  1391بود که
تعداد  379نفر از آنها به روش نمونهگیري تصادفی انتخاب شدند .یافتهها حاکی از آن است که کتابخانههاي موردبررسی در تمام
جنبههاي مربوط به بعد تأثیر خدمات توانستهاند حداقل انتظارات کاربران را برآورده نمایند .درحالیکه در برخی از جنبههاي
مربوط به بعد دسترسی اطالعات و کتابخانه بهعنوان یک محل حتی نتوانستهاند حداقل انتظارات کاربران را برآورده کنند .نتیجه این
پژوهش مبنی بر این است ،ازآنجاکه طبق نظر متخصصان کتابداري و اطالعرسانی بعد تأثیر خدمات مهمترین بعد در زمینه بهبود
کیفیت خدمات کتابخانهاي است کتابداران کتابخانههاي پزشکی از نظر ارائه خدمات به کاربران در این بعد عملکرد موفقی
داشتهاند.
رخش و دیگران ( )1393در تحقیقی با عنوان " ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی وابسته به تأمین اجتماعی و دانشگاههاي
علوم پزشکی شهر اصفهان " به بررسی کیفیت خدمات کتابخانههاي بیمارستانی پرداختند .روش پژوهش کاربردي و روش مطالعه،
پیمایشی  -تحلیلی بوده و ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه استاندارد الیب کوال بوده است .جامعه پژوهش کلیه
استفادهکنندگان از کتابخانههاي بیمارستانی بوده و حجم نمونه  202نفر و روش نمونهگیري تصادفی ساده بوده است .یافتهها نشان
میدهد که در بعد تأثیر خدمات کتابخانهها ،توزیع میانگین حداقل سطح خدمات مورد انتظار ،سطح فعلی خدمات و حداکثر
خدمات مورد انتظار با یکدیگر تفاوت معناداري داشت .در حالیکه در مؤلفه کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان یک محل توزیع
میانگین حداقل سطح خدمات مورد انتظار با یکدیگر تفاوت معناداري نداشت اما توزیع میانگین سطح فعلی خدمات و حداکثر
سطح خدمات مورد انتظار در بیمارستانها تفاوت معناداري داشت .نتیجه اینکه در کتابخانههاي بیمارستانی باید به جنبه کنترل
اطالعات ازجمله دسترسپذیر کردن آسان اطالعات براي استفاده توجه ویژهاي شود و شرایط دسترسپذیري به منابع ،بهویژه منابع
الکترونیکی را ،حتی بر بالین بیمار براي کارکنان تشخیصی و درمانی امکانپذیر نمایند.
پژوهشهایی نیز در خارج از کشور صورت گرفته که برخی از آنها عبارت است از :پازي ( )Posy,2009در پژوهشی با عنوان
"ادراکات و انتظارات از کیفیت خدمات کتابخانهي والتراستیت در ایالت تنسی" هدف خویش را کشف انتظارات و میزان رضایت
دانشجویان از کیفیت خدمات کتابخانه دانشکده ارتباطات والتراستیت دانسته است .در این پژوهش براي گردآوري اطالعات از
ابزار الیب کوال استفاده شد .پاسخهاي  666دانشجوي دانشکده ارتباطات والتراستیت ،موریستون و تنسی نشاندهنده پذیرش
حداقل سطح خدمات ،سطح دریافتی و سطح مورد انتظار از خدمات کتابخانه بود .یافتههاي تحقیق نشان داد که نمره کتابخانه
دانشکده والتراستیت از  4کتابخانه دیگر دانشکدههاي ارتباطات در ابعاد الیب کوال باالتر است .یافتهها همچنین نشان داد که
میانگین نمرات داده شده به ابعاد تأثیر خدمات و کنترل اطالعات توسط دانشجویان جدید نسبت به دانشجویان قدیمیتر بیشتر است.
همچنین یافتهها نشان داد که ارتباط قوي بین بودجه کتابخانه و بعد کنترل اطالعات وجود دارد.
ووربیج ( )Voorbij,2012در پژوهشی به بررسی کاربرد مدل الیب کوال و ارزیابی کتابخانههاي تحقیقاتی اروپایی پرداخت.
یافته نشان داد که ابزار الیب کوال بهصورت گستردهاي در کتابخانههاي اروپایی بکار گرفته میشود و در آینده رشد چشمگیري
نیز خواهد داشت؛ زیرا این مدل میتواند راهگشاي اداره بهتر کتابخانه و تخمین فرصتها باشد .یکی از نقاط ضعف این مدل عدم
آشنایی کاربران با این ابزار است بهنحويکه  50درصد کتابخانههایی که چنین تجربهاي را داشتند از عدم همکاري کاربران جهت
مشارکت در پاسخگویی به سؤاالت سخن گفتهاند .این در حالی است که مدل الیب کوال دربردارنده مفاهیم عملی بسیاري از

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره 1و  ،2پیاپی 17و ،18زمستان 94و بهار 95

95

جمله تقویت عملکردهاي ضعیف و ارتقاي کیفی خدمات در بین کاربران است .همچنین نتایج حاکی از این است که یکسوم
کتابخانهها به کمک این مدل توانستهاند خدمات جدیدي را ایجاد و عرضه نمایند.
مک کفري ( )McCaffrey,2013در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد و بهبود خدمات در کتابخانههاي دانشگاهی ایرلند
پرداخته است که حاصل تجربه مدیران هفت کتابخانه دانشگاههاي ایرلند در طول سالهاي  2009تا  2012است بدینصورت که سه
کتابخانه در برنامهریزيهاي خود همه ابعاد الیب کوال را بهطور منظم رعایت کرده و دو کتابخانه این ابعاد را بهصورت متناوب
اجرا میکردند و دو کتابخانه دیگر کمتر از این ابعاد بهره میبردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که وضعیت مشترکی درباره
ساختمان کتابخانه در بین کاربران وجود دارد که نشان از ضعف این کتابخانهها در بعد فضاي کتابخانه است .بااینحال انتظارات
کاربران ایرلندي از ساختمان کتابخانه نسبت بهجاهاي دیگر بیشتر است و به نظر میرسد که منابع جدید در عملکرد کتابخانه در
سطح ملی تأثیر داشته است.
شعب )Shoeb, 2015( 1در پایاننامهاي به ارزیابی کیفیت خدمات در کتابخانههاي دانشگاهی بنگالدش پرداخته است .هدف از
این پژوهش بهجز ارزیابی کیفیت خدمات شش کتابخانه دانشگاهی بنگالدش ،تمرکز بر بهبود خدمات و تقویت استراتژیک
کتابخانههاي دانشگاهی بنگالدش بوده است .جامعه آماري شامل دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی بودهاند .تحقیقات
نشان داد که بهطورکلی کاربران همه کتابخانهها بهجز کتابخانه دانشگاه مستقل بنگالدش حداقل خدمات را دریافت میکنند؛ و این
حداقل خدمات تحت تأثیر عملکرد خدمات ارائهشده توسط کتابخانهها است .همچنین مطالعات نشان داد که کاربران داراي سطح
انتظارات باالیی هستند و بین جنسیت و کاربران تفاوت معنیداري وجود نداشت .بنابراین با توجه به مشاهده و تجزیهوتحلیل ابعاد
الیب کوال توصیههایی براي بهبود عملیاتی کتابخانهها و تقویت استراتژیک آنها ارائه گردید.
نتایج تحقیقات فوق حاکی از این است که اکثر کتابخانهها ،در بعد تأثیر خدمات نسبت به دو بعد دیگر توانستهاند حداقل
انتظارات کاربران را برآورده نمایند .همچنین در برخی از کتابخانهها بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان نتوانسته حداقل انتظارات
کاربران را برآورده نماید که این نتیجه میتواند حاکی از عدم تخصیص اعتبار مناسب براي ایجاد فضاهایی جهت حفظ و نگهداري
و استفاده از منابع کتابخانه باشد .در بعد کنترل اطالعات ازآنجاکه مربوط به منابع چاپی و الکترونیکی بوده و همچنین استفاده از
تکنولوژيهاي جدید در آن تأثیر بسزایی دارد ،در تحقیقاتی که در سالهاي اخیر صورت گرفته ،توجه ویژهاي به این بعد شده و
کاربران انتظار بیشتري در برآورده نمودن حداقل انتظارات خود دارند.
در این پژوهش براي به بررسی کیفیت خدمات کتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) از دید کاربران
بر اساس مدل الیب کوال پرداختهشده و سؤاالت پژوهش حاضر بدین شرح بوده است:
سؤاالت پژوهش:
 .1وضعیت سطح حداقل انتظارات در هریک از مؤلفههاي الیب کوال (اثر خدمت ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان یک
مکان) در کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) چگونه بوده است؟
 .2وضعیت سطح حداکثر انتظارات در هریک از مؤلفههاي الیب کوال (اثر خدمت ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان یک
مکان) در کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) چگونه بوده است؟
 .3وضعیت سطح دریافت انتظارات در هریک از مؤلفههاي الیب کوال (اثر خدمت ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان یک
مکان) در کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) چگونه بوده است؟

Shoeb

1

96

بررسي کيفيت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران بر اساس مدل اليب کوال

 .4چه تفاوتی بین نظرات کاربران در مورد " کیفیت خدمات " کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
برحسب مشخصات جمعیت شناختی (سن ،جنسیت ،مقطع و رشته تحصیلی ) وجود دارد؟
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده که به روش پیمایشی با رویکرد توصیفی انجامشده است .براي بررسی دادههاي حاصل از
پژوهش در بخش آمار توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،کمترین مقدار و بیشترین مقدار در قالب جدول و
نمودار استفادهشده و در آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونهاي ،تحلیل واریانس چندعاملی و همچنین آزمون فریدمن) استفاده
شد.
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان عضو فعال کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
هستند که حضور فعال داشته و حداقل بیش از یکبار در بازه زمانی بیستم بهمنماه لغایت بیستم اسفندماه  1393به کتابخانهها
مراجعه و از خدمات آن استفاده نمودهاند .این تعداد بالغبر  1250نفر بودند که بهعنوان جامعه آماري این پژوهش محسوب شدند.
بنابراین در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان و کرجسی ( )1970حجم نمونه برابر با  293است.
پس از برآورد حجم نمونه ،به تعداد آنها پرسشنامه تهیه گردید و در اختیار دانشجویان بهصورت تصادفی قرار گرفت که
درنهایت تعداد  205پرسشنامه که بهصورت کامل و منطقی تکمیلشده بود جهت تجزیهوتحلیل موردبررسی قرار گرفت.
در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الیب کوال ترجمهشده توسط محققان ایرانی استفادهشده است .این پرسشنامه دربرگیرنده
سه بعد تأثیر خدمات (بعد انسانی کیفیت خدمات است و در ارتباط با تعامل کاربران و کتابداران) ،بعد کنترل اطالعات (بعد بررسی
توانایی کاربران دریافتن اطالعات موردنیاز به شیوهاي مستقل و خودکار) و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان (بعد محیط فیزیکی
کتابخانه بهعنوان مکانی براي مطالعهي فردي ،کار گروهی و ایجاد روحیهي مطالعه و پژوهش) میباشد که بعد تأثیر خدمات شامل
 9گویه ،بعد کنترل اطالعات شامل  8گویه و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان شامل  5گویه میباشند که کیفیت خدمات را در سه
سطح ،حداقل سطح خدمات ،حداکثر سطح خدمات و سطح خدمات دریافتی میسنجد .در نمرهگذاري سؤاالت پرسشنامه از طیف
 9گزینهاي لیکرت استفادهشده که میزان دریافت یا عدم دریافت خدمات را با دقت بیشتري موردبررسی قرار میدهد.
پرسشنامه استاندارد الیب کوال که از طریق وبسایت  www.libqual.orgبهصورت آنالین وجود دارد ،همانطور که قبالً
ریزي و


اشرفی
) ،پارسائیان (،)1393
کاظمپور ( 2010

اشاره شد در داخل کشور ازجمله در پژوهشهاي عاصمی ،اشرفیریزي و 
زاده حقی ( )1392و تاجر ( )1392و در خارج از کشور در پژوهشهاي شعب ( ،)2015مک
ولی 
کاظم پور ( ،)1393مقدسی و 
کفري ( )2013ترجمهشده و جهت سنجش کیفیت خدمات مورداستفاده قرارگرفته است ،روایی و پایایی آن در این پژوهشها به

است.
تأیید رسیده است .در پژوهش حاضر نیز از ترجمه عاصمی ،اشرفیریزي و کاظمپور ( )2010استفادهشده

يافتههاي پژوهش
یافتهها با توجه به بررسی توصیفی مشخصات جمعیت شناختی حاکی از آن است که  64/4درصد از پاسخدهندگان زن و 35/6
درصد آنها مرد میباشند بنابراین اکثریت پاسخدهندگان را زنان تشکیل میدهند .همچنین بر اساس رده سنی بیشترین فراوانی
متعلق به رده زیر  25سال با  61/5درصد و کمترین فراوانی متعلق به رده سنی باالي  40سال با  2/4درصد میباشد .بر اساس مقطع
تحصیلی  46/8درصد پاسخدهندگان دانشجوي کارشناسی 45/9 ،درصد دانشجوي کارشناسی ارشد و  6/8درصد آنها دانشجویان
دکتري میباشند و همچنین با توجه به رشته تحصیلی  12/2درصد از پاسخدهندگان علوم پزشکی 8/3 ،درصد فنی و مهندسی8/3 ،
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درصد علوم کشاورزي 34/1 ،درصد علوم انسانی و  37/1درصد هنر و معماري است .در ادامه در این بخش ،یافتهها و نتایج مربوط
به سؤالها به ترتیب ارائه میشود.
کيفيت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد کاربران
جدول –  .1نتايج توصيفي شامل کمترين و بيشترين نمره ،ميانگين و انحراف معيار براي نمرات " سطح حداقل ،حداکثر ،دريافت انتظارات " و
نمره کل " کيفيت خدمات

نمرات

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

سطح حداقل انتظارات

1

9

5/9557

1/88

سطح حداکثر انتظارات

1

9

6/7654

1/83

سطح دریافت انتظارات

1

9

6/1341

1/74

نمره کل کیفیت خدمات

1

9

6/2949

1/56

جدول  .2 -نتايج توصيفي شامل کمترين و بيشترين نمره ،ميانگين و انحراف معيار براي نمرات کل " کيفيت خدمات " به تفکيک مؤلفههاي اليب
کوال (تأثير خدمات ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان يک مکان)
کيفيت خدمات

مؤلفههاي الیب کوال

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

تأثیر خدمات

1

9

6/5946

1/72

کنترل اطالعات

1

9

6/2208

1/67

کتابخانه بهعنوان یک مکان

1

9

6/0440

1/89

با توجه به جداول  1و  2نتایج حاکی از این است که نمره کل کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان (اصفهان) برابر  6/2949است و سطح حداقل انتظارات برابر  ،5/9557سطح حداکثر انتظارات برابر  6/7654و سطح
خدمات دریافتی برابر با  6/1341است .همچنین میانگین کیفیت خدمات در هر یک از ابعاد مؤلفه الیب کوال نشان میدهد که
کیفیت خدمات در بعد تأثیرگذاري خدمات برابر  ،6/5946بعد کنترل اطالعات برابر  6/2208و در بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان
برابر  6/0440است؛ که نشان میدهد بعد تأثیر خدمات داراي بیشترین میانگین و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان داراي کمترین
میانگین است و در کل کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) بیشازحد متوسط است.
نمودار دایرهاي  1میانگین نمرات کل " کیفیت خدمات " به تفکیک مؤلفههاي الیب کوال را نشان میدهد.
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1
2

9
8
7
6
5
4
3
2
1

3
4
5
حداقل انتظار

6

دریافتی

22
21
20
19
18

7

حداکثر انتظار

17
16

8
15

9
14

10
13

11
12

نمودار – .1انتظارات کاربران و سطح خدمات دريافتي در سطح شاخصها در کل نمونه

وضعيت سطح حداقل انتظارات
جدول –  .3نتايج توصيفي نهايي شامل کمترين و بيشترين نمره ،ميانگين و انحراف معيار براي نمرات "سطح حداقل انتظارات" براي هر يک از
مؤلفههاي اليب کوال (تأثير خدمات ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان يک مکان)
سطح حداقل انتظارات

مؤلفههاي الیب کوال

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

تأثیر خدمات

1

9

6/2060

2/04

کنترل اطالعات

1

9

5/8912

2/01

کتابخانه بهعنوان یک مکان

1

9

5/7296

2/31

با توجه به نتایج جدول  3در رابطه با سطح حداقل انتظارات ،ارزیابیها نشان میدهد در این طیف میانگینها در بعد تأثیر
خدمات برابر با  ،6/2060بعد کنترل اطالعات برابر با  5/8912و در بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان برابر  5/7296است که دراینبین
بعد تأثیر خدمات داراي میانگین بیشتري است .بنابراین با توجه به نتایج ارائهشده ،نتایج نشانگر این است که ازنظر پاسخدهندگان
میانگین سطح حداقل انتظارات در هر سه بعد بیشازحد متوسط است.
وضعيت سطح حداکثر انتظارات
جدول  .4 -نتايج توصيفي نهايي شامل کمترين و بيشترين نمره ،ميانگين و انحراف معيار براي نمرات " سطح حداکثر انتظارات " براي هر يک از
مؤلفههاي اليب کوال (تأثير خدمات ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان يک مکان)
سطح حداکثر انتظارات

مؤلفههاي الیب کوال

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

تأثیر خدمات

1

9

6/9073

1/87

کنترل اطالعات

1

9

6/7377

1/99

کتابخانه بهعنوان یک مکان

1

9

6/6351

2/17
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با توجه به نتایج جدول  4ارزیابیها در سطح حداکثر انتظارات نشانگر این است که میانگینها در ابعاد سهگانه الیب کوال
عبارتاند از :در بعد تأثیر خدمات برابر با  ،6/9073در بعد کنترل اطالعات برابر با  6/7377و در بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان
برابر  6/6351است؛ که دراینبین نیز بعد تأثیر خدمات داراي میانگین بیشتر و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان داراي میانگین
کمتري است .بهطورکلی میانگین سطح حداکثر انتظارات در هر سه بعد نشانگر این نکته است که ازنظر پاسخدهندگان میانگینها
در سطح حداکثر انتظارات بیشازحد متوسط (با توجه به انتخاب طیف  9گزینهاي لیکرت) است.
وضعيت سطح دريافت انتظارات
جدول .5 -نتايج توصيفي نهايي شامل کمترين و بيشترين نمره ،ميانگين و انحراف معيار براي نمرات " سطح دريافت انتظارات " براي هر يک از
مؤلفههاي اليب کوال (تأثير خدمات ،کنترل اطالعات و کتابخانه بهعنوان يک مکان)
سطح دريافت انتظارات

مؤلفههاي الیب کوال

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

تأثیر خدمات

1

9

6/6491

1/92

کنترل اطالعات

1

9

6/0216

1/98

کتابخانه بهعنوان یک مکان

1

9

5/7343

2/17

با توجه به نتایج جدول  5در سطح دریافت انتظار (خدمات دریافتی) ارزیابیها حاکی از این است که میانگینها در بعد تأثیر
خدمات برابر  ،6/6941در بعد کنترل اطالعات برابر  6/0216و در بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان برابر  5/7343هستند .بنابراین در
این سطح از خدمات ،هم انند دیگر سطوح بعد تأثیر خدمات داراي بیشترین میانگین و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان داراي
کمترین میانگین است .بنابراین با توجه به نتایج ارائهشده ،نتایج نشانگر این است که ازنظر پاسخدهندگان میانگین سطح خدمات
دریافتی در هر سه بعد بیشازحد متوسط است و بهطورکلی میتوان گفت کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
(اصفهان) توانستهاند بهطورکلی حداقل انتظارات کاربران را در هر سه بعد برآورده نمایند.
تفاوت بين نظرات کاربران در مورد " کيفيت خدمات " برحسب مشخصات جمعيت شناختي
جدول –  ..6نتايج آزمون تحليل واريانس چندعاملي براي بررسي تأثير عوامل جمعيت شناختي بر نظرات کاربران در مورد " کيفيت خدمات "
کتابخانهها
کيفيت خدمات

عامل جمعیت شناختی

آماره آزمون ()F

مقدار احتمال ()p

نتیجه

جنسیت

0/032

0/858

تأثیر معنیدار نیست

سن

0/527

0/716

تأثیر معنیدار نیست

مقطع تحصیلی

0/028

0/994

تأثیر معنیدار نیست

رشته تحصیلی

2/088

0/084

تأثیر معنیدار نیست

با توجه به نتایج جدول  6در رابطه با تفاوت نظرات بین کاربران در مورد کیفیت خدمات آنجایی که نتایج بهدستآمده براي
همه عوامل جمعیت شناختی از سطح معنیداري  0/05بزرگتر هستند بنابراین نتایج نشانگر این است که عوامل جمعیت شناختی
تأثیر معنیداري بر نظرات کاربران در مورد کیفیت خدمات کتابخانهها ندارند.
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با توجه به نمودارهاي دایرهاي الیب کوال (نمودار –  )1نتایج نشانگر این است که کتابخانهها در مؤلفههاي  19 ،22و 20
پرسشنامه الیب کوال نتوانسته حداقل انتظارات کاربران را برآورده نماید ولی در دیگر مؤلفهها کتابخانهها توانستهاند حداقل
انتظارات کاربران را فراهم نماید .بنابراین میتوان گفت بهطورکلی کیفیت خدمات در کتابخانههاي دانشگاه خوراسگان خوب
ارزیا بی شده ولی تا رسیدن به وضع مطلوب (آرمانی) ،با توجه به حداکثر انتظارات کاربران ،فاصله چندانی ندارد.
از کسر میانگین سطح حداکثر انتظارات و سطح دریافت کاربران رقمی به دست میآید که شکاف برتري یا حد رضایت نامیده
میشود و جزء اساسی اطالعات به شمار میرود؛ چون این رقم میزان رضایت را تعیین میکند .وقتی میزان سطح حداکثر انتظارات
از سطح دریافت کمتر باشد ،انتظارات برآورده شده اند ،شکاف مثبت است و کاربر از نحوه خدمات کامالً راضی است .نمره دوم
در الیب کوال از تفاوت بین سطح حداقل انتظارات و سطح دریافت به دست میآید و حد کفایت نامیده میشود و این میزان نشان
میدهد که خدمت چقدر در باال یا پایینترین سطح پذیرش قرار دارد (جدول .)7
جدول –  .7حد رضايت و حد کفايت مؤلفههاي اليب کوال
مؤلفه اول :تأثير خدمات
سطح حداکثر

گويهها

سطح حداقل انتظارات

1

6/20

6/93

2

5/97

6/46

6/38

3

6/54

7/19

7/09

0/55

4

6/37

7/02

6/76

0/39

-0/26

5

6/23

6/99

6/71

0/48

-0/28

6

6/21

6/94

6/65

0/44

-0/29

7

6/24

7/07

6/64

0 /4

-0/43

8

6/08

6/94

6/63

0/55

-0/31

9

6/15

6/98

6/64

0/49

-0/34

انتظارات

سطح خدمات دريافتي

حد رضايت

حد کفايت

6/76

0/17

-0/56

0/08

- 0/41
- 0 /1

مؤلفه دوم :کنترل اطالعات
10

5/77

6/64

5/94

0/17

- 0 /7

11

6/16

7/17

6/36

0 /2

-0/81

12

5/77

6/70

6/03

0/26

-0/67

13

5/78

6/60

5/98

0 /2

-0/62

14

5/52

6/59

5/59

/07

-1

15

6/04

6/87

6/31

0/27

-0/56

16

6/01

6/98

6/24

0/23

-0/74

17

5/85

6/69

5/94

0/09

-0/75

مؤلفه سوم :کتابخانه بهعنوان يک مکان
18

5/77

6/73

5/98

0/21

-0/75

19

5/92

6/87

5/84

-0/08

-1/03

20

5/77

6/69

5/67

- 0 /1

-1/02

21

5/90

6/72

5/98

0/08

-0/74

22

5/41

6/38

5/36

-/05

-1/02
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بحث و نتيجهگيري
در رابطه با سؤال اصلی که عبارت است از کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان از دید کاربران
چگونه است؟ باید گفت که با توجه به نتایج بهدستآمده کیفیت خدمات کتابخانهها ،با توجه به طیف  9گزینهاي لیکرت،
بیشازحد متوسط برابر با ( )6/2949است؛ که نشان از رضایت نسبی کاربران از کیفیت خدمات ارائهشده است لذا کتابخانهها
توانستهاند حداقل رضایت کاربران را جلب نمایند که با نتایج بهدستآمده توسط اشرفی ریزي و کاظم پور ( ،)1393پارسائیان
( ،)1393عاصمی ،کاظم پور و اشرفی ریزي ( ،)2010مک کفري ( )2013و شعب ( )2015همسو بوده است.
در رابطه با وضعیت سطح حداقل انتظارات نتایج نشانگر این بوده که میانگین در بعد تأثیر خدمات برابر با  ،6/2060در بعد
کنترل اطالعات برابر  5/8912و در بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان برابر با  5/7296است که در این مورد نیز نتایج حاکی از این
است که سطح حداقل انتظارات ،با توجه به طیف  9گزینهاي لیکرت ،بیشازحد متوسط است؛ و با نتایج بهدستآمده توسط
عاصمی ،کاظم پور و اشرفی ریزي ( )2010همسو بوده و با نتایج بهدستآمده توسط ،پارسائیان ( )1393همسو نبوده است .همچنین
در رابطه با میانگین گویه هاي الیب کوال در سطح حداقل انتظارات بیشترین میانگین مربوط به گویه سوم ،وجود کتابدارانی که
همواره هستند و کمترین میزان مربوط به گویه بیست و دوم ،فضایی براي ارتباطات جمعی ،یادگیري گروهی و مطالعه گروهی
است که نتایج دال بر رضای ت نسبی بیشتر در گویه سوم و رضایت نسبی کمتر در گویه بیست و دوم است.
در رابطه با وضعیت حداکثر انتظارات نتایج نشان میدهد که میانگین بعد تأثیر خدمات در این سطح برابر  ،6/9073میانگین بعد
کنترل اطالعات برابر  6/7377و میانگین در بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان برابر  6/6351بوده است که در این مورد نیز بعد تأثیر
خدمات داراي بیشترین میانگین بوده و بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان داراي کمترین میانگین است .ولی بههرحال ،با توجه به
طیف  9گزینهاي لیکرت ،در این سطح نیز نتایج نشانگر این است که ازنظر پاسخدهندگان حداکثر انتظارات بیشازحد متوسط بوده
است .با نتایج بهدستآمده توسط عاصمی ،کاظم پور و اشرفی ریزي ( )2010همسو بوده و با نتایج بهدستآمده توسط رخش و
دیگران ( )1393همسو نبوده است همچنین در رابطه با میانگین گویه هاي الیب کوال در سطح حداکثر انتظارات بیشترین میانگین
مربوط به گویه هاي سوم و یازدهم و کمترین میزان مربوط به گویه بیست و دوم است که حاکی از این است که کاربران بیشترین
انتظار را در وجود کتابداران مؤدب و همچنین وبسایتی در کتابخانه که دریافتن اطالعات به آنها کمک کند رادارند.
در رابطه با وضعیت سطح دریافت انتظارات (سطح خدمات دریافتی) نتایج حاکی از این است که میانگین بعد تأثیر خدمات در
این سطح برابر  ،6/6491میانگین بعد کنترل اطالعات برابر  6/0216و میانگین بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان برابر  5/7343است و
نتایج نشان میدهد که ازنظر پاسخدهندگان سطح خدمات دریافتی بیشازحد متوسط بوده است .درنتیجه با نتایج بهدستآمده
توسط اشرفی ریزي و کاظم پور ( ،)1393پارسائیان ( ،)1393عاصمی ،کاظم پور و اشرفی ریزي ( ،)2010مک کفري ()2013
شعب ( )2015همسو بوده است
در رابطه با میانگین گویه هاي الیب کوال در سطح خدمات دریافتی بیشترین میانگین مربوط به گویه سوم و کمترین میزان
مربوط به گویه بیست و دوم است که حاکی از این است که کاربران بیشترین خدمات دریافتی را از مؤلفه سوم ،وجود کتابداران
مؤدب و کمترین خدمات دریافتی را از مؤلفه بیست و دوم ،فضایی براي ارتباطات جمعی ،یادگیري گروهی و مطالعه گروهی
دریافت کردهاند.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،نتایج در ابعاد سهگانه الیب کوال در بررسی کیفیت خدمات کتابخانههاي دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) نشانگر این است که بعد تأثیر خدمات (نیروي انسانی) داراي میانگین بیشتري نسبت به سایر
ابعاد است و این میتواند حاکی از توجه ویژه کتابداران به کاربران و سعی و اهتمام آنها در برطرف کردن نیازهاي اطالعاتی آنان
باشد .در رابطه با بعد کنترل اطالعات نتایج بهدستآمده میتواند حاکی از این باشد که ازآنجاکه در اکثر موارد دانشگاه جهت
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کسب رتبه باالتر نسبت به سایر دانشگاهها و همچنین براي پذیرش دانشجو در رشتههاي جدید نیاز به ارائه آمارهاي کمی متناسب با
نیازها به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد بوده و یکی از موارد موردنظر دانشگاه میزان منابع اطالعاتی موجود در کتابخانههاي دانشگاه
است ،لذا مدیران همواره سعی در غنیتر کردن منابع کتابخانهاي دارند تا ازاینجهت بتوانند مجوزهاي الزم را کسب نمایند.
از دیگر عوامل ،میتوان به توجه ویژه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان) نسبت به تأمین بودجه و سعی و
اهتمام مسئولین کتابخانهها نسبت به افزایش و در دسترس قرار دادن بهموقع منابع کتابخانهاي (اعم از چاپی و الکترونیکی) است .از
دیگر عواملی که ممکن است در این امر دخیل باشد دسترسپذیري به متن کامل پایاننامههاي کارشناسی ارشد و دکتري از طریق
پرتال کتابخانه است بهگونهاي که کاربران میتوانند از طریق اتصال به پرتال کتابخانه ،متن کامل پایاننامهها را بهصورت آنالین
تورق نمایند.
در مورد کسب میانگین کمتر توسط بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان ،یکی از دالیل مهم آن کمبود فضاهاي سالن مطالعه با
توجه به تعداد دانشجویان است بهنحويکه کاربران جهت مطالعه و تحقیق باید از دیگر فضاها و یا با مراجعه به سالنهاي مطالعه
کتابخانه مرکزي جهت مطالعه و تحقیق استفاده نمایند که این نیز خود به دلیل عدم فضاي کافی و همچنین فاصله مکانی کتابخانه
مرکزي با دیگر دانشکدهها نارضایتی نسبی کاربران را به محیط کتابخانه فراهم میآورد.
در رابطه با تفاوت نظرات بین کاربران در مورد کیفیت نتایج نشان داد که عوامل جمعیت شناختی تأثیر معنیداري بر نظرات
کاربران در مورد کیفیت خدمات کتابخانهها نداشته است و در پیشینههاي پژوهش در این رابطه هیچ نتیجهاي ارائه نشده است.
پيشنهادات
با توجه به ابعاد سهگانه الیب کوال براي هر یک از این ابعاد پیشنهادهایی ارائه میگردد:
بعد تأثیر خدمات
افزایش نیروي متخصص و کارآمد جهت جوابگویی و برطرف کردن نیاز کاربران؛
ارزیابی کارکنان توسط مدیر کتابخانه بهصورت دورهاي و مداوم؛
توجه ویژه به نیازهاي کاربران؛
برگزاري کالسهاي ضمن خدمت و دورههاي آشنایی با تکنولوژیهاي جدید مورداستفاده در حرفه کتابداري.
بعد کنترل اطالعات
افزایش سیستمهاي کامپیوتري جهت دسترسی سریع و آسان به اطالعات موردنیاز؛
ترجیحاً وبسایت کتابخانه ارتقاءیافته تا کاربران مشکلی جهت استفاده از منابع دیجیتال نداشته باشند؛
برگزاري کارگاههاي جهت آشنایی کاربران با نرمافزار کتابخانه و استفاده مطلوب از آن؛
ارتقاء نرمافزار کتابخانه بهنحويکه با آن بتوان با دانشجویان از طریق ایمیل و  ...ارتباط برقرار کرد؛
برقراري ارتباط و همکاري با دیگر کتابخانه از طریق امانت بینکتابخانهاي جهت برطرف کردن نیاز کاربران و تقویت آن.
بعد کتابخانه بهعنوان یک مکان
تأمین بودجه کافی جهت ارتقاي کیفی و کمی تجهیزات کتابخانه؛
توجه ویژه به فضاهاي داخلی کتابخانه و همچنین نصب تابلوهاي راهنما جهت راهنمایی کاربران به بخشهاي مختلف کتابخانه؛
اختصاص مکانی جهت راهاندازي بخش مواد سمعی و بصري؛
اختصاص مکانی جهت سالن مطالعه مستقل و جدا از بخش امانت در برخی از کتابخانهها؛
فراهم کردن امکاناتی که بتوان از سیستم قفسه باز استفاده کرده و کاربران شخصاً بتوانند به منابع دسترسی پیدا کنند.
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