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 .0گروه آموزش عمومي ،دانشکده پزشکي،
دانشگاه علوم پزشکي بابل ،بابل ،ايران.

پذیرش مقاله49/9/17 :

چکیده
سابقه و هدف :محور اساسي پويايي هر سازمان ،رضايت كاربران آن است .هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان
رضايتمندی مراجعان از خدمات كتابخانه ای در دانشگاه علوم پزشکي بابل است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر بصورت پیمايشي و از نوع تحلیلي است .جامعه اين پژوهش شامل  542نفر از مراجعان
كتابخانه های دانشگاه علوم پزشکي بابل است كه بصورت تصادفي منظم انتخاب گرديدند .از پرسشنامه پژوهشگر ساخته
برای گردآوری اطالعات استفاده گرديد و برای تجزيه و تحلیل اطالعات نیز از آزمون آماری تي و  ANOVAدر سطح
معناداری  5/52استفاده شده است.
یافتهها :میانگین كل نمره رضايتمندی كاربران از خدمات كتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکي بابل  3/77±5/66بدست

 .5كتابخانه بیمارستان آيت اله روحاني،

آمد كه به طور معناداری از متوسط بیشتر بوده است ( .)Sig<0.05از بین  8كتابخانه ی مورد بررسي ،كتابخانه بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکي بابل ،بابل ،ايران.

كودكان امیركال با میانگین  4/48±5/24بیشترين میزان رضايتمندی و كتابخانه زهراوی با میانگین 3/52±5/64

 .3پژوهشکده بیماری های غیرواگیر ،دانشگاه
علوم پزشکي بابل ،بابل ،ايران.

*نویسنده مسئول :حامد حسین زاده

انساني( )4/32و كمترين میزان رضايتمندی به بعد امکانات كتابخانه ای ( )3/05تعلق دارد .و نتايج آزمون ANOVA

نیز نشان داد كه میانگین رضايتمندی كاربران در ابعاد مختلف در تمامي كتابخانه های مورد بررسي تفاوت معناداری
بايکديگر داشته است (.)Sig<0.05

بابل ،خیابان گنجافروز ،دانشگاه علوم پزشکي نتیجهگیری :میزان رضايت مراجعان از خدمات كتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکي بابل در تمامي ابعاد مورد بررسي،
بابل ،كتابخانه بیمارستان آيت اهلل روحاني.

باالتر از حد متوسط است.
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رضايت كاربران در هر سازماني محور اساسي پويايي آن به
حساب مي آيد .به اعتقاد برخي ،كیفیت خدمات دلیلي بر رضايت
كاربران نیست ( .)0به اين ترتیب راهکارهای دستيابي به رضايت
كاربران در مورد سازمانهای مختلف متفاوت است و به نوع مراجعان
آنها بستگي دارد .در هر كتابخانهای ارائه خدمات به موقع به كاربران،
به روزكردن فراوردهها و خدمات ،ارائه انواع متفاوتي از خدمات به
روشهای متفاوت ،و از همه مهمتر دخیل دانستن مراجعان و
بازخوردشان در ارزيابي مؤثر خدمات و فراوردههای كتابخانهای،
محورهای اساسي برای كاربرمدار بودن و در نتیجه پويايي اين نوع
كتابخانهها است و بايد هر نوع راهکاری در اين زمینه حول اين محور
ها ارائه شود ( .)5هدف كتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،ارائه خدمات
مناسب به كاربران است .از اين رو ،توجه به نظرهای آنان در بهبود
ارائه خدمات ،اهمیت دارد .برای بقا در محیط رقابتي كتابخانههای
دانشگاهي بايد به بهبود كیفیت خدمات توجه بیشتری نشان دهند(.)3

بررسي رضايت كاربران ،ابزار مناسب برای سنجش خدمات
كتابخانههاست .اين نوع بررسيها ،به بخش مهمي از حیات
كتابخانههای دانشگاهي مبدل شده است ،كه نتايج آن نه تنها به
مديريت كتابخانه در رسیدن به هدفهای مورد نظر كمك ميكند،
بلکه به آشکار ساختن ارزش و تأثیر آن خدمات و نیز به مديريت
مؤسسات برای كاهش هزينهها ياری ميرساند .وانگ اظهار ميدارد
كه بررسي رضايت كاربران ،ابزارهای مفیدی را در دست مدير
كتابخانه برای پیش بیني مشکالت بالقوه قرار ميدهد .اين ابزارها
عبارتند از :تأكید بر حفظ و بازسازی نقاط قوّت ،مشخص كردن نقاط
ضعف ،پاسخگويي مدير در مواردی كه رضايتمندی كاربران بیش از
حد معمول باشد ،ارائه معیار عیني در باب میزان نارضايتي كاربران
وافزايش اعتماد كاركنان به مدير ( .)4نیازها و خواستههای اطالعاتي
افراد در دورههای مختلف متفاوت است .كتابخانة دانشگاه علوم
پزشکي نیز برای پاسخگويي ،بهتر به نیازهای پژوهشي مراجعان خود
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 .4دانشگاه علوم پزشکي بابل ،بابل ،ايران.

كمترين میزان رضايتمندی رو به خود اختصاص داده اند .بیشترين میزان رضايت مندی به ترتیب در ابعاد نیروی

مجله علم سنجی کاسپین ،سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،49صفحه 7-21
میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای /دکتر موسی یمین فیروز و دیگران

مواد و روشها

ناگزير است كه به رضايت مراجعان خود توجه ويژه داشته باشد .به
اين منظور ،بررسي جنبههای مختلف عملکرد بخشهای مختلف
كتابخانه ها ضروری است تا مشخص شود مراجعهكنندگان ،در استفاده
از امکانات هر قسمت ،چقدر احساس رضايت ميكنند .در اين پژوهش
با چنین رويکردی ،به بررسي و ارزيابي میزان رضايتمندی مراجعان از
خدمات كتابخانههای در دانشگاه علوم پزشکي بابل خواهیم پرداخت.
در مورد رضايت كاربران كتابخانهها چه در داخل و چه در خارج،
مطالعات متعددی صورت گرفته است و سابقه اين نوع مطالعات به
حدود دهه  0445باز ميگردد و اواخر دهه  0465نقطه عطف رشد
اين نوع تحقیقات به شمار ميرود ( .)2در ادامه به جديدترين اين
مطالعات اشاره مي شود :رئیسي و ابراهیمي ( )0386میزان رضايت
استفادهكنندگان از كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشکي ايران را در
رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده بررسي كردند .يافتههای
پژوهش آنها نشان داد منابع موجود در كتابخانه مركزی ،جوابگوی
نیازهای اطالعاتي مراجعان نیست و به روز نبودن اين منابع بیش از
تعداد آنها ،موجب نارضايتي كاربران ميباشد ( .)6چنین نتیجهای در
پژوهشي كه در همان سال توسط مرادمند در دانشگاه شهید چمران
اهواز انجام شده نیز مشاهده شده است ( .)7اما در پژوهشي كه در
همین زمینه در كتابخانههای دانشگاه علوم پزشکي بیرجند در سال
 0384انجام شد ،امکانات فیزيکي و رفاهي ،كارگاههای آموزشي و
خدمات ارائه شده در بخش امانت ،باالترين میانگین نمره را به خود
اختصاص دادند و از بین جامعه استفادهكننده از خدمات آن كتابخانه،
دانشجويان در مقايسه با ساير اعضاء ،رضايت كمتری از خدمات
كتابخانهای داشته اند ( .)8در تحقیق صراف پور و حريری كه به
سنجش میزان رضايت استفادهكنندگان از خدمات كتابخانه مركزی
شركت ملي گاز ايران پرداخته بودند ،نتايج نشان داد كه سطح رضايت
كاربران در بعد امکانات فیزيکي و رفاهي بین باال و بسیار باال ،در بعد
انواع منابع اطالعاتي در سطح متوسط ،در بعد خدمات كتابخانه در
سطح بین متوسط و باال و در بعد ويژگيهای كاركنان كتابخانه ،در
سطح باال ،بوده است .كايران نیز كیفیت خدمات و رضايت مشتری از
كتابخانه را در يك دانشگاه مالزيايي بررسي كرد .مطالعه او نشان داد
كاركنان آموزشي كیفیت خدمات را باالتر از حد متوسط ارزيابي كردند،
كاركنان كتابخانه كامال كارا و مفید بوده و قادر به القای حس اعتماد
به كاربران كتابخانه بودند .و در مجموع رضايت كلي از كتابخانه در
حد مطلوب گزارش گرديد (.)3
نتايج تحقیق نگاتا و كالپفر كه به ارزيابي كتابخانه های عمومي
پرداخته بودند نیز نشان داد كه بطور كلي ،كاربران ،مطالبات بااليي
برای خدمات متعدد كتابخانه دارند و در صورت دريافت خدمات مورد
نظر خود ،كتابخانه را با نمره خوب ارزيابي ميكنند ( .)2مطالعه بکتي
و همکاران كه به بررسي میزان رضايتمندی و وفاداری كاربران
كتابخانهای در دانشگاه مالزی پرداختند نشان داد كه كیفیت خدمات
كتابخانهها تاثیر مستقیم بر رضايت مشتری دارد اما با وفاداری آنها
تاثیر معناداری ندارد (.)4

روش پژوهش ،پیمايشي از نوع تحلیلي است و برای گردآوری
اطالعات از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است كه از دو بخش
تشکیل شده است .بخش اطالعات جمعیتشناختي و بخش مربوط
به ارزيابي رضايتمندی مراجعان كه در  2بعد بر اساس طیف لیکرت
 2گزينهای تنظیم شده است .برای تحلیل دادهها از نرم افزار «اس
پي اس اس» ،برای جلوگیری از پراكندگي پاسخهای مختلف از توزيع
فراواني ،و به منظور سنجش عوامل موثر و معنادار بودن ارتباط عوامل
مختلف با رضايت مراجعان از آمارهای توصیفي شامل (میانگین،
انحراف استادارد و  )....و همچنین از آزمونهای تي و ANOVA
برای پاسخ به فرضیهها استفاده شد .جامعه آماری اين پژوهش شامل
كلیة مراجعاني بود كه در طي سه ماه از انجام اين مطالعه به هريك
از كتابخانههای دانشگاه مراجعه كرده بودند .نمونهها بصورت تصادفي
منظم انتخاب گرديده است .به اين معني كه در طول سه ماه بصورت
روزانه به اولین ،سومین ،ششمین مراجعهكننده به كتابخانه تا
دوازدهمین نفر پرسشنامه تحويل و جمعآوری گرديد و در مجموع
 542نفر در اين مطالعه شركت كردند و تمام كتابخانههای تابعه
دانشگاه بصورت تفکیکي پرسشنامهها را جمعآوری و به تیم پژوهش
تحويل دادهاند.

از بین پاسخ دهندگان به  542پرسشنامه توزيع شده%44/2 ،
پاسخ دهندگان را مرد و  %22/2را زن تشکیل داده است .همچنین
 %85/8پاسخ دهندگان دانشجو %4/4 ،كارمند و  %4/8را هیئت علمي
تشکیل ميداد %26/7 .پاسخگويان دارای مدرک كارداني و
كارشناسي %43/3 ،دارای مدرک كارشناسي ارشد و دكترا بوده اند.
جدول  .2میزان رضایتمندی کاربران از کتابخانههای دانشگاه
علوم پزشکی بابل به تفکیک واحدها
کتابخانه ها
كتابخانه بیمارستان آيت اهلل روحاني

35

3/48±5/65

كتابخانه مركزی

43

3/72±5/64

كتابخانه دانشکده دندانپزشکي

38

3/25±5/28

كتابخانه دانشکده پزشکي

50

3/52±5/64

كتابخانه دانشکده پیراپزشکي

35

3/60±5/23

كتابخانه بیمارستان كودكان امیركال

50

4/48±5/24

كتابخانه بیمارستان شهید بهشتي

30

3/60±5/40

كتابخانه دانشکده پرستاری -مامايي

30

4/05±5/62

جمع كل

542

3/77±5/66

مقدار آماره آزمون= 21/39

سطح معنی داری= 1/111

میانگین نمره رضايتمندی كاربران ( )3/77±5/66در تمامي كتابخانه-
های مورد بررسي به طور معناداری از متوسط (  ) µ < 3بیشتر مي
باشد ( )Sig<0.05كه نشان دهنده میزان رضايت متوسط به باال
كابران از خدمات كتابخانهای در اين دانشگاه است .اما از بین 8
8
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تعداد

میانگین
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یافته ها

Caspian Journal of Scientometrics. 2015; 2(1): 7-12
Yaminfirooz M, et al

میزان رضايتمندی مراجعان در كتابخانههای مختلف تفاوت معناداری
با همديگر داشته است ( .)Sig= 0.000سطوح خدماتدهي 8
كتابخانه مورد بررسي از ديدگاه كاربران نیز در نمودار  0ارائه شده
است.

كتابخانهی مورد بررسي ،كتابخانه بیمارستان كودكان امیركال با
میانگین  4/48±5/24بیشترين میزان رضايتمندی و كتابخانه زهراوی
با میانگین  3/52±5/64كمترين میزان رضايتمندی رو به خود
اختصاص داده اند .نتايج آزمون آماری  ANOVAهم نشان داد كه

کتابخانه روحانی
6
 4کتابخانه رامسر
کتابخانه مرکزی
2
کتابخانه بهشتی
کتابخانه دندانپزشکی
0

سطح موجود
حداکثر سطح
حداقل سطح

کتابخانه امیر کال

کتابخانه زهراوی

کتابخانه پیرا پزشکی
نمودار .2سطح خدمات دهی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بابل از دیدگاه کاربران

معناداری با يکديگر دارد ( )Sig<0.05اما در ابعاد منابع اطالعاتي و
امکانات چنین تفاوتي مشاهده نشده است ( .)Sig>0.05همچنین
نتايج آزمون  ANOVAنشان داد كه میانگین رضايتمندی كاربران
در ابعاد مختلف در تمامي كتابخانههای مورد بررسي تفاوت معناداری
با يکديگر داشته است (جدول.)3

همانطور كه دادههای جدول  5نشان مي دهد ،بیشترين میزان
رضايتمندی به ترتیب در ابعاد نیروی انساني ( )4/32و كمترين میزان
رضايتمندی به بعد امکانات كتابخانهای ( )3/05تعلق دارد .و آزمون
آماری تي مستقل هم نشان داد كه میانگین نمرات ابعاد نیروی انساني،
فضا و مقررات در كتابخانههای بیمارستاني و دانشگاهي تفاوت

جدول  .1میزان رضایتمندی کاربران از خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی بابل
به تفکیک نوع کتابخانه در ابعاد پنج گانه
ابعاد

بیمارستانی

21

9/21±1/27

دانشگاهی

221

9/21±1/74

نیروی

بیمارستانی

21

9/39±1/31

انسانی

دانشگاهی

229

9/11±1/79

بیمارستانی

21

9/27±2/21

دانشگاهی

229

1/47±2/22

بیمارستانی

21

9/13±1/72

دانشگاهی

229

9/79±1/29

بیمارستانی

21

9/11±1/23

دانشگاهی

229

9/24±1/79

منابع

امکانات
فضا
مقررات

کل

آزمون

9/22
9/93
9/21
9/43
9/41

درجه آزادی

سطح معنی داری

1/112

199

1/213

9/73

199

1/111

2/92

199

1/279

9/22

199

1/111

9/92

199

1/111

جدول .9میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانهای در ابعاد مختلف به تفکیک کتابخانهها در دانشگاه علوم پزشکی بابل
ابعاد
کتابخانه بیمارستان آیت اهلل روحانی

77/1±71/9

99/1±32/9

12/2±11/9

71/1±19/9

21/1±19/9

کتابخانه مرکزی

72/1±79/9

21/1±42/9

27/1±32/9

79/1±27/9

29/1±73/9

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

24/1±12/9

32/1±11/9

44/1±22/1

27/1±92/9

21/1±73/9

کتابخانه دانشکده زهراوی

22/1±11/9

24/1±22/9

49/1±32/1

49/1±91/9

27/1±17/9

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

22/1±32/9

71/1±24/9

43/1±21/1

34/1±27/9

22/1±94/9

کتابخانه بیمارستان کودکان امیرکال

37/1±92/9

99/1±74/9

49/1±27/9

34/1±23/9

31/1±29/9

کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

22/1±11/9

39/1±99/9

27/1±41/1

22/1±44/9

34/1±22/9

کتابخانه دانشکده پرستاری -مامایی

73/1±13/9

91/1±72/9

94/2±43/1

73/1±17/9

72/1±11/9

کتابخانه

سطح معني داری= 5/555
9
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منابع

نیروی انسانی

امکانات

فضا

مقررات

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2022-08-19

نوع کتابخانه

تعداد

میانگین

میانگین

مقدارآماره

مجله علم سنجی کاسپین ،سال دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،49صفحه 7-21
میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات کتابخانه ای /دکتر موسی یمین فیروز و دیگران

همانطور كه جدول فوق نشان ميدهد استفاده كنندگان كمترين میزان
رضايت را در بعد امکانات كتابخانهای داشتند اما در بین  8كتابخانه مورد
بررسي وضعیت كتابخانه مركزی و كتابخانه كودكان امیركال در اين بعد
بهتر از ساير كتابخانهها بوده است.

بحث و نیتجه گیری

سپاسگزاری
اين پژوهش در قالب طرح پژوهشي به شماره  4033633با حمايت
مالي دانشگاه علوم پزشکي بابل انجام شده است بنابراين بدينوسیله از
معاونت تحقیقات فناوری و اعضای شورای پژوهشي آن دانشگاه تقدير و
تشکر ميگردد .همچنین از تمامي كارشناسان كتابداری و اطالعرساني
دانشگاه علوم پزشکي بابل كه در گردآوری اطالعات اين پژوهش ما را
ياری كردند سپاسگزاريم.
01
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اين مطالعه نشان داد كه در تمامي كتابخانههای مورد بررسي
میانگین نمره رضايتمندی كاربران به طور معناداری از متوسط بیشتر
یباشد كه نشان دهنده میزان رضايت متوسط به باال ( بیشتر از  )3كاربران
از خدمات كتابخانهای در دانشگاه علوم پزشکي بابل است (.)Sig<0.05
در پژوهش صراف پور و حريری نیز ،كه میزان رضايتمندی كاربران از
خدمات كتابخانه مركزی شركت ملي گاز مورد بررسي قرار گرفته بود،
میزان رضايت بین متوسط و باال ( )05و در تحقیقات مشابه ديگر بسیار
كم تا متوسط گزارش گرديد ( .)7-6اما میزان رضايت از خدمات كتابخانه-
ای در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند بر خالف اين تحقیق زياد بوده است
( .)8میزان رضايتمندی كاربران از كتابخانههای مختلف دانشگاه علوم
پزشکي بابل نیز ،بطور معناداری متفاوت بوده است و بیشترين و كمترين
میزان رضايتمندی به ترتیب به كتابخانه بیمارستان كودكان امیركال
( )4/48±5/24و كتابخانه دانشکده پزشکي ( )3/52±5/64تعلق گرفته
است .تخصصي بودن كتابخانه كودكان امیركال از يك سو و عدم تنوع
موجود در نیازهای اطالعاتي مراجعان اين كتابخانه در مقايسه با ساير
كتابخانهها شايد دلیل اصلي افزايش میزان رضايتمندی مراجعان آن
كتابخانه باشد اما نميتوان به نقش نیروی انساني آن كتابخانه و چگونگي
ارائه خدمات آنها به مراجعان در اين زمینه غافل شد .اما بر عکس كتابخانه
كودكان امیركال ،كتابخانه دانشکده پزشکي دارای تنوع مراجعان بوده و
تمامي رشتههای تحصیلي موجود در دانشگاه را پوشش مي دهد به همین
دلیل شايد منطقي باشد كه جلب رضايت همه اين مراجعان با نیازهای
اطالعاتي متفاوت در مقايسه با ساير كتابخانهها بسیار دشوارتر باشد .گرچه
به اين مساله هم بايد دقت شود كه نوع برخورد كاركنان آن كتابخانه با
مراجعان و قوانین و مقررات حاكم بر اين كتابخانه ،مي تواند در میزان
رضايتمندی مراجعان آنها تاثیر بسزايي داشته باشد .نتايج همچنین نشان
داد كه در هريك از ابعاد مورد بررسي ،بیشترين میزان رضايتمندی به
ترتیب در ابعاد نیروی انساني ( )4/32و كمترين میزان رضايتمندی به بعد
امکانات كتابخانهای ( )3/05تعلق دارد .در تحقیقات قبلي نیز مشکالت
مربوط به امکانات كم كتابخانهها از لحاظ تجهیزات كتابخانهای مانند
چاپگر ،دستگاه كپي و اسکنر و خطوط پر سرعت اينترنت گزارش گرديد
( .)8-6نتايج اين مطالعه همچنین نشان داد كه در ابعاد پنجگانه،
رضايتمندی اكثريت كاربران ،باالتر از میانگین است و اين امر ميتواند
نشاندهنده كیفیت و كمیت نسبتا مطلوب خدماتدهي كتابداران
كتابخانههای مورد نظر باشد هرچند در برخي از ابعاد ميتوان توسعه
بیشتری را مد نظر قرار داد تا به سطح مطلوب و ايده ال نزديکتر شد.
نتايج آزمون  ANOVAنشان داد كه میانگین رضايتمندی كاربران در
ابعاد مختلف در تمامي كتابخانههای مورد بررسي تفاوت معناداری با
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يکديگر داشته است (جدول .)3اين مساله نشآت گرفته از فرهنگ و جو
سازماني حاكم بر كتابخانههاست كه در اكثر پژوهشهای انجام شده در
حوزه مديريت به اهمیت و تاثیر آن بر میزان رضايتمندی مشتری اشاره
شده است (.)05-00
يکي ديگر از نتايج اين بود كه میانگین نمرات ابعاد نیروی انساني،
فضا و مقررات در كتابخانههای بیمارستاني و دانشکدهای تفاوت معناداری
با يکديگر داشته است ( )Sig<0.05اما در ابعاد منابع اطالعاتي و امکانات
چنین تفاوتي مشاهده نشده است ( .)Sig>0.05بنابراين به نظر ميرسد
وضعیت منابع اطالعاتي و امکانات موجود در تمامي كتابخانههای دانشگاه
علوم پزشکي بابل شبیه به هم است اما به دلیل اينکه در كتابخانههای
بیمارستاني تعداد نیروی انساني متخصص كتابداری و اطالعرساني در
مقايسه با كتابخانههای دانشکدهای كمتر است ،منطقي به نظر ميرسد
كه سطح كمي و كیفي خدماتدهي آنان به مراجعان باعث نارضايتي آنان
گردد .اينکه استفادهكنندگان كتابخانه از فضا و مقرارت كتابخانههای
بیمارستاني در مقايسه با كتابخانههای دانشکدهای رضايت بیشتری دارند
شايد به دلیل آن باشد كه جو سازماني حاكم بر اين نوع كتابخانهها متاثر
از جو آموزشي حاكم بر بیمارستانها است چرا كه مراجعان آنها نیازهای
اطالعاتي مشابهای دارند اما در دانشکدهها به دلیل گوناگوني رشتههای
تحصیلي ،نیازهای اطالعاتي بسیار متفاوت است و كتابخانهها بايد با همان
امکانات كتابخانههای بیمارستاني ،پاسخگوی نیاز اطالعاتي گوناگون
كاربران باشند.
از طرفي ديگر معموال در كتابخانههای دانشکدهای به خاطر فرهنگ
سازماني حاكم بر سازمان مادر ،قوانین و مقرارت كتابخانهای ،كمي
سختگیرانهتر از كتابخانههای بیمارستاني است و همین مساله هم مي-
تواند موجب نارضايتي مراجعان گردد.در نهايت ميتوان چنین نتیجه
گرفت كه میزان رضايت مراجعان از خدمات كتابخانهای دانشگاه علوم
پزشکي بابل در تمامي ابعاد مورد بررسي ،باالتر از حد متوسط است .اما
برای بهبود اين وضعیت ،پیشنهاد ميگردد كتابخانهها به امکانات رايانهای
و شبکه اينترنت مجهز گردند .جذب متخصصان كتابداری و اطالعرساني
به خصوص در كتابخانههای بیمارستاني و رعايت اخالق حرفهای توسط
تمامي كاركنان از ديگر پیشنهادات اين پژوهش است .همچنین با افزايش
تنوع در منابع اطالعاتي از جمله منابع الکترونیکي و منابع چند رسانهای
و نیز افزايش تنوع در ابزارهای اطالعاتي ،الزم است كتابخانهها چنین
منابعي را با توجه به نیازهای اطالعاتي و روند پیشرفت فناوری تهیه و در
دسترس مراجعان قرار دهند.
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Abstract
Background and aim: The satisfaction of users is the dynamic and main purpose of
each organization. This study aimed at determining the level of clients' satisfaction
of library services in Medical Sciences University of Babol.
Material and methods: This analytical and survey study was conducted on 245 users
who referred to the libraries of Medical Sciences University of Babol and they were
regularly and randomly selected. The data were collected and analyzed by using a
researcher-made questionnaire and T-test and ANOVA at a significance level of
0/05, respectively.
Findings: The mean of total scores of users' satisfaction of library services was 3/77
± 0/66 which was significantly higher than average in Medical Sciences University
of Babol (Sig<0.05). Amirkola library with an average of 54/0 ± 48/4 and Zahravi
library with an average of 54/0 ± 48/4 among 8 libraries had the highest and lowest
satisfaction, respectively. The highest (4/35) and lowest (3/10) level of satisfaction
belonged to human and library equipment, respectively, too. The results of ANOVA
indicated that the average of users' satisfaction had significant difference (Sig<0.05)
with each other in different aspects of all studied libraries.
Conclusion: The clients' satisfaction of library services in Medical Sciences
University of Babol was higher than average in all aspects.
Keywords: Satisfaction, library services, Academic libraries, Babol University of
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