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  چکیده

 

 فرآیندی است برای بررسی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سازمان و با اهداف ارزیابی کارایی،ارزیابی عملکرد،  :مقدمه

و  استراتژیک است که میان اهداف نوین ابزاری متوازن امتیازی کارت گیرد.مندی مشتریان و سنجش اثربخشی سازمان صورت میرضایت
 داخلی با مشتری، فرآیندهای عملکرد مالی، ارتباطات عملکرد شامل ارزیابی هایشاخص از ایمجموعه املو شبرقرار نموده  ارتباط معیارها

با  سیستم مدیریتی یک است، بلکه یکپارچه و عملکرد فراگیر گیریروش اندازه یک تنها متوازن نه امتیازی است. کارت یادگیری و و رشد
ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکدههای عملکرد کتابخانهباشد. این پژوهش با هدف ارزیابی می استراتژیک یترویکرد جدید مدیر

 انجام شد.
ای هتای دانشتکده  انجام شده استت. میتیپ پتژوهش کتابخانته     پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش مقطعی :بررسی روش

ها تشکیل دادند. اطالعات ها و دانشجویان دانشکدهبود. جامعه مورد مطالعه را کارکنان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان
ب مورد نیاز به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی میتوا و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ )ضری

 5های آماری توصیفی و میاسبه میانگین امتیازات بر مبنای ها از روشبرای تجزیه و تیلیل داده( تعیین شد. 46/0پایایی درونی پرسشنامه 
 انجام شد. 00نسخه   SPSS اسمیرنوف و تی تست با استفاد از نرم افزار  -های کولموگروفو انجام آزمون

هتا  ای در میتور منتابو و زیتر ستاخت    های دانشتکده تابخانههای تیقیق، میانگین و انیراف معیار ارزیابی عملکرد کبراساس یافته ها:یافته

میاستبه   45/0 ±40/0ها و در میور توسعه و ظرفیت 95/3 ±53/0، در میور اثر 16/3 ±13/0، در میور استفاده از خدمات 06/3 54/0±
 ها ارزیابی عملکرد براساس مدل امتیازی متوازن در حد متوسپ ارزیابی گردید.شد. بر اساس یافته

هتای دانشتگاهی استت. ایتن متدل از طریتق       مدل امتیازی متوازن ابزاری مفیتد بترای ارتقتای عملکترد کتابخانته      :یریگجهیو نت بحث

 ها بگذارد.تواند تأثیر زیادی بر ارتقای عملکرد کتابخانهها با عملکرد میهمسوسازی میان استراتژی
 

 زی متوازن، دانشگاه علوم پزشکیکتابخانه، ارزیابی عملکرد، مدل امتیا :یدیکل واژگان

 
:مجله . ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازنهای دانشکدهارزیابی عملکرد کتابخانه  .روح اله ، زابلی عادل ، سلیمانی نژادصدیقه زابلی ارجاع

 .74-53(: 4)4؛ 4937 سالمت محور هایپژوهش
 

 لوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.کارشناس ارشد، دانشگاه ع .4
 ، کرمان، ایران.باهنر کرمان دیدانشگاه شه ، یو علوم انسان اتیدانشکده  ادب ،یاطالعات و دانش شناس لمع بخش استادیار، .2
  استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(، تهران، ایران .9
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                                                                                                                       و همکاران صدیقه زابلی

 

 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه

 مقدمه

فرآیندی است بررای بررسری زیر ا     ارزیابی عملکرد، 

از پیش تعیری  دردد در سراززا  و    دستیابی به اهداف 

رضرایت زنردی    زشتمل بر اطالعاتی در ززینه کارایی،

-3)بادد زشتریا ، دستاوردها و اثربخشی ساززا  زی

، اطالعاتی بازخورد بررررارزیابی عملکرد عالود . (1

 تعیی  هرا آ  از یکی که دارد کارکردهای زهم دیگری

بنابرای  انسانی است.  توسعه زنابع و آزوزدی نیازهای

ارزیابی تنها ابر اری اسرت کره ررادر اسرت عملکررد       

سیستم و اف ایش توانرایی آ  را زرورد سرنقش رررار     

دهد و نسبت به استفادد بهینره از آ  اطمینرا  صاصرل    

 ترری  از رروی  یکی ها،ساززا  سنقش عملکردنماید. 

آ ،  کمر   بره  تروا  کره زری   اسرت  زدیریتی اب ارهای

دسرت   را بره  سراززا   زورد نیاز از وضرعیت  اطالعات

 .(4،1)آورد 

و تغییرر زیری     سرنتی  گیرری انردازد  زعیارهای عفض

اندازد گیرری   هایسیستم زقدد طراصی به ررابتی، نیاز

از  اسرت. یکری   کرردد  ها را زطررح عملکرد در ساززا 

اندازد  سیستم ی  به زنظور دستیابی به اب ارهای زوفق

 زترواز    ازتیرازی  عملکررد ددیرد، کرارت    گیرری 

Balanced Scorcard (BSC) روش اسررت. ایرر  

است  ای زواده دددبا استقبال گستردد ارزیابی ازروزد

خصوصری   و چره  دولتری  ها چره ساززا  . همه(7-5)

 در عرصه ررابتی ازروزد توسعه، ردد و پایداری برای

نیراز   ملکررد اثرر بخرش   ع ارزیرابی  سیستم به نوعی به

 اثربخشری  و بتواننرد کرارآیی   آ  در رالر   دارند، کره 

خرود را   انسرانی  ساززا ، فرآینرد و نیرروی   هایبرنازه

 بره  کرارا  هرای رررار دهنرد. سراززا     زرورد سرنقش  

از  کننرد، بلکره  نمری  ها بسندددادد و تیلیل آوریدمع

ها و ترقق رسالرو تی بود ساززا ربه ها برایدادد ای 

عبرارت دیگرر،    به کنند.زی استفادد بردهای ساززا راه

کرد رلر رعم دیریترزر  کرد بره رعملر  ابیرارزی دای به

زترواز  دارای چرارچو     ازتیرازات  پردازند. زردل زی

زفهوزی است که اهداف راهبردی کال  ساززا  را بره  

های رابل سرنقش تبردیل و توزیرع زتعرادلی     داخص

 .(8،7)کند زیهای صیاتی ساززا  برررار زیا  صوزد

کارت ازتیازی زترواز  ابر اری نروی  دهرت تکمیرل      

گیری عملکرد ساززا  اسرت  های سنتی اندازدداخص

که زیا  اهداف استراتژی  و زعیارهرا ارتبراب بررررار    

هررا و همسررو ی ریرر ی، تعیرری  هرردفکررردد و برنازرره

هرردد دارد و دررازل هررای اسررتراتژی  را بررر عپیشرررا 

هررای ارزیررابی عملکرررد  هررایی از درراخصزقموعرره

زرالی، ارتباطرات برا زشرتری،      زختلف دازل عملکررد 

فرآینرردهای داخلرری و ردررد و یررادگیری اسررت. برره   

کارگیری کارت ازتیازی زتواز  به دلیل زیدود کررد   

های کلیدی، صقرم  ها و تمرک  روی داخصداخص

 .(5، 9-12)د دهاطالعات غیر ضروری را کاهش زی

ها از کارت ازتیازی زتواز  به عنوا  بسیاری از درکت

زیر بنایی برای نظام زدیریت راهبرردی خرود اسرتفادد    

کند که کسر   نمایند و ای  ازر به زدیرا  کم  زیزی

-ا راهبردهای ددید در راستای فرصرت و کاردا  را ب

های ردد برر زبنرای انعطراف پر یری بیشرتر، ارزش      

هررا، افرر ودد زیصررو ت و خرردزات و کرراهش ه ینرره

هایی کره ازکرارت ازتیرازی    ساززا (. 1،8)همسوکنند 

کننرد بایرد آ  را برا زیری  خرا       زتواز  استفادد زی

یندهای درونی خود هماهنگ سازند. از خوددا  و فرآ

های زختلفری کره تراکنو  بررای ارزیرابی و      بی  روش

ها زطررح دردد اسرت، زردل     هدایت عملکرد ساززا 

گیرری  کارت ازتیازی زتواز  نه تنها ی  روش انردازد 

عملکرد فراگیر و یکپارچه اسرت، بلکره یر  سیسرتم     

تراتژی  ردیریت اسر رکرد ددیرد زر  رریتی با رویر رزدی

 ی ا منادر  از زتوه کلمرر .(13،11،9،8،1)بادررد زرری
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 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیی عملکرد کتابخانهارزیاب

 

 یسنقهها ادتعددر  از تو نوعی دیقاا به زعنیروش 

 لیو ستا از یابی زتوارز لزنظر زد ربه چها بزربو

 ورا شارررررررررتقربه ز سسااکه بر ستا ی ا رعیتوا

 زهنو، Norton & Kaplan  چو صاص  نازی

و هرررا کرررتدردر  از یابی زتوارز یکثریت سنقههاا

 دارد  صارررختا الیرررز یقههاررربه سنهررا  زازسا

سنقهها  ادبه تعد از صفت زتو، ی ابنابر( %35ودصد)

یر ز تدهااز  از یابی زتوروش ارز بلکه، ددبر نمیگر

و  الیرررز یههاررر  سنقبی از زیکند: تو اربررر از تو

دی رارر خو  لیرر خدا  نفعایذ  رر بی از ورت، الیرغیرز

، تزددکوتاو  تبلندزد افهدا بی  از تو،  زازسا

 .(5،8،14،15) دتابع عملکرو  ها بی داخ از تو

کنرد و هرر   عنوا  یر  سیسرتم عمرل زری     کتابخانه به

د زرترر  خررود را زشرراهدد و بایرر ءسیسررتم برررای بقررا

ارزیابی کند و پیوسته در ارتقای خود بکودد. ترالش  

توانرد  زی ،های زرادعا  به کتابخانهبرای یافت  دیدگاد

هرا  راهی برای ارزیابی و در نهایرت توسرعك کتابخانره   

ها هماننرد یر  زودرود    نظام کتابخانه. (16-18) بادد

زندد نیاززند زراربت، توده و فرراهم نمرود  دررای     

ها به عنوا  عضو پویرای  ردد است. پس باید کتابخانه

دازعه، هموارد زورد زشاهدد و ارزیابی ررار گیرند ترا  

رسرانی  ها درناخته و خردزات  نقاب روت و ضعف آ 

هررای ایرر  زیررا  کتابخانرره زطلررو  ارا رره گررردد. در

دانشگاهی نقش زهمری در تربیرت دوانرا  و زردیرا      

آینرردد دارنررد و بسررتری زناسرر  برررای گسررترش و   

سازی فرهنرگ زطالعره و پرژوهش بره درمار      فرهنگ

روند. با ودود ایر  بره دلیرل زیردودیت زنرابع و      زی

گ اری، توده بره کرارایی و اثربخشری    ظرفیت سرزایه

-24) اهمیرت بسریاری دارد   های دانشرگاهی کتابخانه

کتابخانرره پررور در تیقیقرری برره بررسرری  صررراف .(19

زرک ی دررکت زلری گراز ایررا  برا رویکررد کرارت        

پرداخت و چنی  نتیقه گرفت که ایر    ازتیازی زتواز 

های داخلی وضعیت زناسربی  بُعد فرآیند ها درکتابخانه

رضرایت کلری کراربرا  از کتابخانره زرکر ی      دادته و 

در سرط  بری  زتوسر  و برا       درکت زلی گاز ایرا 

. تیقیقرات نشرا    (25) ( ارزیابی ددد است4و3)بی  

ای دانشرگاهی  های زنطقره دهد در ارزیابی کتابخانهزی

کشور تایوا  با زردل ازتیرازی زترواز  نشرا  داد کره      

های ساختاری زدل ازتیازی زتواز  دازل چشرم  یطهص

های انداز زالی، چشم انداز زشتری، چشم انداز فرآیند

داخلرری و چشررم انررداز ردررد و یررادگیری را برررای   

هررا نیاززنررد بررازبینی و اتخرراذ رویکردهررای  کتابخانرره

ددیدی دهت ارتقای کیفیت خردزات اسرت و زردل    

د زناسبی بررای  تواند رویکرارزیابی ازتیازی زتواز  زی

 .(26،6-33)ای  ازر را فراهم آورد

هرا  کتابخانره  تاکنو  الگوهای زختلفری بررای ارزیرابی   

هررای کمرری یررا ترردوی  درردد کرره برره یکرری از دنبرره 

است. در عری  صرال    ها توده دادتهرسانی آ خدزت

دوی  هرا تر  هنوز اب اری برای ارزیرابی کلری کتابخانره   

زختلف ی  کتابخانه را به صورت  هاینشدد که دنبه

اکثررر تیقیقررات و . هم زررا  زررورد تودرره ررررار دهررد

گرفترره برره زنظررور ارزیررابی   هررای صررورتپررژوهش

در صروز  رضرایت    در کشور های دانشگاهیکتابخانه

سرروکوال   های کیفیت خدزات )نظیرر زرادعا  و زدل

و از برررودد ( Serv Qual & LibQualو لیبکررروال 

ها در سط  کرال   زقولك ارزیابی عملکرد کلی کتابخانه

هررای در ارزیررابی زقموعرره کتابخانرره. خررارا اسررت

هرای  دانشگاد دیراز بر اساس اسرتانداردهای کتابخانره  

 ءدانشگاهی ایرا  نتایج صاکی از آ  است کره بره در    

هرای ایر    های ادواری، زقموعه تمازی کتابخانهنشریه

هرا  اندارد هستند. همچنی ، یافتهدانشگاد زیر سط  است

هرای ایر  دانشرگاد بره     دهد در اکثر کتابخانهنشا  زی
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                                                                                                                       و همکاران صدیقه زابلی

 

 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه

ردد زقموعه زواد غیر چاپی بره انردازد زرواد چراپی     

 .(3،13،21،31،32) توده نشدد است

در ای  پژوهش، با توده به دازع بود  کارت ازتیازی 

یابی عملکرد و کراربرد روزافر و  آ    زتواز  برای ارز

برای زباصث استراتژی  زدیریتی، از چهار دیدگاد بره  

عنوا  زبنایی برای ارزیابی عملکرد کتابخانره اسرتفادد   

ارزیرابی عملکررد    ددد است و هدف  از ای  تیقیرق 

کارگیری زدل زر کور در  های دانشگاهی با بهکتابخانه

لوم پ دکی کرزا  ع دانشگاد ایهای دانشکددکتابخانه

ها و نتایج ایر  تیقیرق رهیافرت رودرنی از     . یافتهبود

ز کور به کتابردارا  و زسرالو      هایعملکرد کتابخانه

 دادد است.ارا ه 

 

 روش بررسی

پژوهش صاضر از نوع توصریفی اسرت کره بره روش     

زیری  پرژوهش در ایر      انقرام دردد اسرت.    زقطعی

شرگاد علروم   ای دانهای دانشرکدد تیقیق کلیه کتابخانه

کتابخانره دانشرکدد    پ دکی درازل کتابخانره زرکر ی،   

زدیریت و اطالع رسانی پ دکی، پرستاری و زازرایی،  

بهدادررت، داروسررازی، دندانپ دررکی و طرر  سررنتی  

 بادد.زی

ها، دازعه آزاری در ای  تیقیق دازل کارکنا  کتابخانه

اسناد و زدارك و اطالعرات زودرود در کتابخانره کره     

لی سا نه کره در کتابخانره نگهرداری    دازل صورت زا

گردد و همچنی  اطالعات زودرود در فرآینردهای   زی

ی و فرآیندهایی که به صورت زستند در کتابخانه داخل

ها در و دانشقویا  و زرادعی  به کتابخانه ودود دارد

دانشگاد علوم پ دکی کرزا  بود. در ای  پرژوهش در  

صرورت روش  گیری به ها، روش نمونهبخش کتابخانه

سردماری بود بدی  صورت که با زرادعه به کتابخانه 

هرای دانشرگاد علروم پ درکی کرزرا  تمررام      دانشرکدد 

کتابدارا  زورد بررسی ررار گرفتند. برای نمونه گیری 

هرا  های دانشکدداز دانشقویا  و زرادعی  به کتابخانه

گیری تصادفی طبقراتی اسرتفادد درد.    به صورت نمونه

گیرری  هرا نمونره  ی کارکنرا  کتابخانره  صقم نمونه برا

ای دانشگاد های دانشکددنشدد و کلیه کارکنا  کتابخانه

کرزا  زورد بررسی رررار  زستقر در دهرعلوم پ دکی 

 گرفتند.  

سازی دردد  ها از پرسشنازه بوزیآوری داددبرای دمع

ارزیابی عملکررد کتابخانره برر اسراس زردل ازتیرازی       

ایر  پرسشرنازه توسر     ( استفادد درد.  BSCزتواز  )

هرای  پور در تیقیقی برا عنروا  ارایره دراخص    صراف

هرای تخصصری ایررا  بررا    ارزیرابی عملکررد کتابخانره   

رویکرد ازتیازی زتواز  بوزی سرازی و طراصری دردد    

بر اساس ای  پرسشرنازه کرارت ازتیرازی     .(25)است 

بُعرد و در زقمروع دارای    4زتواز  در کتابخانه دارای 

بعراد بره سرؤا تی پاسر      سؤال بود. هرر یر  از ا   63

 دهند:زی

هرا چره   هرا: کتابخانره  زیور زنرابع و زیرر سراخت   -1

بُعرد و در   4دهنرد. ایر  بخرش    خدزاتی را ارایره زری  

 سؤال تشکیل ددد است. 17زقموع 

زیررور اسررتفادد از خرردزات: چگونرره خرردزات     -2

بُعد  5دوند. ای  بخش ها زورد ربول وارع زیکنابخانه

 کیل ددد است.سوال تش 17و در زقموع 

: آیا خدزات ارایره دردد بره طرور     زیور اثر بخشی-3

بُعرد و   4دوند. ای  بخش اثربخش و سودزند ارایه زی

 سؤال تشکیل ددد است. 21در زقموع 

های برالقود: آیرا پتانسریل    زیور توسعه و توانمندی-4

کافی برای ردد وتوسرعه در آینردد ودرود دارد. ایر      

 ؤال تشکیل ددد است.س 5بُعد و در زقموع  3بخش 

سازی پرسشرنازه تغییرری در    زم به ذکر است بوزی  

نماید بلکه نوع ابعاد زدل زتواز  عملکردی ایقاد نمی
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 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیی عملکرد کتابخانهارزیاب

 

های زتفاوت با یکدیگر تفراوت دارد.  ابعاد در ساززا 

در ای  تیقیق با توده به تغییرات انردکی کره در ایر     

از  پرسشنازه انقام دد برای تعیری  روایری پرسشرنازه   

بررای  بردی  زنظرور    .استفادد درد  روایی زیتواروش 

سرؤا ت پرسشرنازه، سرؤا ت     ارزیابی روایی زیتوای

هرا اخر    زطالعه و نظررات آ   نظرتوس  افراد صاص 

دررد. سررپس بررا اعمررال نظرررات زتخصصرری  روایرری  

ها بره صرورت زیتروایی زرورد ت ییرد رررار       پرسشنازه

 ات درونیسنقش ثب گرفت. پایایی پرسشنازه به دیود

 از داخص آلفای کرونبرا  در ای  تیقیق . دداستفادد 

درونری   هرای سرنقش ثبرات   یکری از روش به عنوا  

کرارت  پرسشرنازه   13استفادد دد. بدی  زنظور تعداد 

هرای زرورد نظرر    توزیع دد. پرسشنازه ازتیازی زتواز 

، گردآوری و پایایی پرسشنازه بر اساس آلفای کرونبا 

تعیری  درد کره     91/3پرسشنازه  ضری  پایایی درونی

نشا  دهندد پایایی پرسشنازه بود. در ای  تیقیق چ  

لیست )برای بررسری اسرناد و زردارك( بررای تعیری       

هررای تعیرری  درردد و تکمیررل پرسشررنازه در درراخص

 صورت نیاز استفادد دد.

هرای  های ارزیابی عملکررد کتابخانره  تیلیل داددبرای 

برر اسراس کرارت     ای دانشگاد علوم پ درکی دانشکدد

های زورد نظر برا اسرتفادد از نررم    ازتیازی زتواز ، دادد

انقرام درد. ابتردا برا      23نسرخه    SPSS اف ار آزراری 

هرای  هرای آزرار توصریفی، دراخص    اسرتفادد از روش 

هرا در کارکنرا    پراکنردگی نمررد پرسشرنازه    زرک ی و

نمرد زیرانگی    5تعیی  گردید. سپس بر اساس زقیاس 

دد. بدی  ترتیر  کره گ ینره خیلری      سؤا ت زیاسبه

، 3، گ ینه زتوس  نمرد 4، گ ینه زیاد نمرد 5زیاد نمرد 

 1و در نهایت گ ینه خیلی کم نمررد   2گ ینه کم نمرد 

زنظور دد. زیانگی  نمرد زیاسربه درد و در صرورت    

وضررعیت نازناسرر  و  1-5/2کسرر  نمرررد زیررانگی  

وضرعیت زتوسر  و    5/2 -4ضعیف، زیرانگی  نمررد   

وضعیت زناس  و خو  تشخیص  4-5گی  نمرد زیان

دادد دررد. زیررانگی  ازتیررازات ابعرراد در هرکرردام از    

زیورهای چهارگانه زتواز  زیاسبه دد. برای بررسی 

زعنی دار بود  نتایج آززو  در ابعاد زختلف عملکررد  

استفادد دد.   t-testدر زدل ازتیازی زتواز  از آززو  

ها عملکرد کتابخانه تلفابعاد زخ به ای  زنظور ارزیابی

در زدل ازتیازی زتواز  از دیدگاد کتابدارا  از آززرو   

اسمیرنوف برای بررسری نرزرال برود      -کولموگروف

بره عنروا      α=35/3 سط  خطرای   انقام دد. هادادد

 داری آزاری در نظر گرفته دد.سط  زعنی

 

 هایافته
ا  ، بیشتری  فراوانری در زیرا  کارکنر   هابراساس یافته 

 - 35زورد زطالعه زربوب به کتابدارا  در گرود سرنی  

درصرد و   3/33سرال برا فراوانری     43- 35سال و  33

کمتری  فراوانی زربوب بره کتابردارا  در گررود سرنی     

درصد بودد است. برر   4/7سال با فراوانی  45با تر از 

، بیشتری  فراوانری کارکنرا    1 های ددولاساس یافته

زتغیر سابقه کراری زربروب  بره     زورد زطالعه بر اساس

درصرد و   3/33سال برا فراوانری    13-15سابقه کاری 

سرال   15-23کمتری  فراوانی زربوب به سرابقه کراری   

درصرد   1/74، 1های ددول بودد است. بر اساس یافته

از دازعرره زررورد زطالعرره دارای زرردرك تیصرریلی     

درصرررد از آنرررا  دارای زررردرك  9/25کتابرررداری و 

انرد و در بری  افرراد برا     برداری برودد  تیصیلی غیر کتا

تیصرریالت کتابررداری بیشررتری  فراوانرری در زقطررع   

 تیصیلی کاردناسی بودد است.
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                                                                                                                       و همکاران صدیقه زابلی

 

 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه

 1931دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال  ایهای دانشکدهتوزیع فراوانی کتابداران کتابخانه: 1جدول

n درصدفراوانی 
 

 متغیرهای دموگرافیک طبقات فراوانی

24 9/99 3 3/97-91  

 95-3/93 3 9/99 24 سن

24 3/25 4 3/77-71 

 و بیشتر 75 2 7/4 24

  سال3/7-4 2 7/4 24

 

 سابقه کار

 سال 3/3-5 4 9/23 24

 سال3/47-41 3 9/99 24

 سال 3/43-45 4 4/9 24

 سال 3/27-21 9 4/44 24

 سال 91-25 7 4/47 24

  دیپلم 2 7/4 24

 لمفوق دیپ 1 1 24 تحصیالت

 لیسانس 21 4/47 24

 فوق لیسانس و باالتر 5 5/44 24

 تخصص کتابداری و علوم اطالع رسانی 21 4/47 24

 غیر کتابداری 4 3/25 24

 

هرا در  در بی  ابعاد زربوب به زیور زنابع و زیرر سراخت  

هرای علروم پ درکی    ای دانشرگاد های دانشرکدد کتابخانه

هرا برا   زربوب به زقموعره  کرزا ، با تری  زیانگی  ازتیاز

ازتیراز و کمترری  زیرانگی  ازتیراز      33/3± 57/3زیانگی  

کتابخانره بره عنروا  یر  زکرا  یرادگیری و       زربوب بره  

بودد است. در بی   ازتیاز 12/3±85/3زیانگی  با  پژوهش

های ابعاد زربوب به زیور استفادد از خدزات در کتابخانه

کرزرا ، برا تری    های علوم پ دکی ای دانشگاددانشکدد

زیانگی  ازتیاز زربوب به خردزات اطالعراتی برا زیرانگی      

ازتیرراز و کمتررری  زیررانگی  ازتیرراز زربرروب  46/4 94/3±

ازتیراز برودد    92/2±14/1های فرهنگی با زیانگی  فعالیت

هرای پرژوهش از   دهت تست نرزالیتره برود  دادد   است.

اسرمیرنوف بهررد گیرری درد ترا       -آززو  کولمروگروف 

هرای آزراری زشرخص گرردد.     ت نرزال بود  داددوضعی

 های آزاری را ت یید زی نماید.نرزال بود  دادد 2ددول 

اثربخشری  ها، در بی  ابعاد زربوب به زیور براساس یافته

های علروم پ درکی   ای دانشگادهای دانشکدددر کتابخانه

-هرا کرزا ، با تری  زیانگی  ازتیاز زربروب بره پرردازش   

ازتیراز و کمترری  زیرانگی      91/3±48/3نگی  اعتبار با زیا

 93/2±94/3ازتیاز زربوب ه ینه های زقموعه با زیانگی  

توسرعه و  ازتیاز بودد است. در بی  ابعاد زربوب به زیور 

های علوم ای دانشگادهای دانشکدددر کتابخانهها ظرفیت

پ دررکی کرزررا ، بررا تری  زیررانگی  ازتیرراز  زربرروب برره 

ازتیرراز و  65/3±82/3  بررا زیررانگی  خرردزات الکترونیرر

کمتررری  زیررانگی  ازتیرراز زربرروب بوددرره بررا زیررانگی    

   ازتیاز بودد است. 32/1±39/2
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 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیی عملکرد کتابخانهارزیاب

  

 های دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازنهای دانشکده: میانگین امتیازات ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد در کتابخانه1جدول 

 n σ± μ σ± μ ابعاد  محور

 کل

درجه   Tآزمون

 آزادی

df 

P-

value 

 

 هامحور منابع و زیر ساخت

 11/1 29 19/43 24/9 ±53/1 42/9±45/1 24 کتابخانه به عنوان یک مکان یادگیری و پژوهش

 11/1 22 34/24 99/9±54/1 29 هامجموعه

 11/1 29 49/43 22/9±47/1 24 کارکنان

 11/1 29 32/22 25/9±49/1 24 هاامکانات شبکه و زیر ساخت

 

 

 محور استفاده از خدمات

 11/1 27 77/27 94/9 ±99/1 75/9±41/1 25 کلیات

 11/1 25 999/9 94/9±59/1 29 هامجموعه 

 11/1 25 79/43 47/9±4 29 کتابخانه به عنوان یک مکان یادگیری و پژوهش

 11/1 25 49/27 79/7±37/1 29 خدمات اطالعاتی

 11/1 29 29/49 32/2±47/4 24 عالیت های فرهنگیف

 

 محور اثربخشی

 11/1 27 99/29 75/9 ±59/1 99/9±99/1 25 کلیات

 11/1 25 44/45 39/2±37/1 29 های مجموعههزینه

 11/1 27 29/29 94/9±93/1 25 سرعت -هاپردازش

 11/1 29 44/74 34/9±74/1 24 اعتبار -هاپردازش

 

 هاظرفیته و محور توسع

 11/1 25 94/22 35/2 ±31/1 95/9±42/1 29 خدمات الکترونیکی

 11/1 25 44/42 39/2±44/4 29 توسعه کارکنان

 11/1 29 47/4 93/2±92/4 27 بودجه

 

 

به طور کلی نتیقه ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشرگاد  

علوم پ دکی کرزا  بر اساس زدل ازتیرازی زترواز  نشرا     

که با تری  ازتیاز زربوب به بعد اسرتفادد از خردزات و    داد

 هرا اسرت  کمتری  ازتیاز زربوب به بعد توسرعه و ظرفیرت  

 ). 1نمودار(

 

 

 
 بعد کارت امتیازی متوازن 4ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در های دانشکدهمیانگین امتیازات ارزیابی عملکرد کتابخانه :1نمودار 
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                                                                                                                       و همکاران صدیقه زابلی

 

 بر اساس مدل امتیازی متوازن های دانشگاهیارزیابی عملکرد کتابخانه

 
 گیریجهبحث و نتی

های پژوهش در راستای زیور زیور زنابع تیلیل یافته

هرا  ها در زدل ازتیازی زتواز  درکتابخانره و زیر ساخت

هرا در ایر    نشا  داد که ارزیابی کلی عملکرد کتابخانره 

 21/3± 59/3بُعررد بررا زیررانگی  و انیررراف زعیررار کررل 

زتوس  بود و با توده ای  که زیانگی  تمرام ابعراد ایر     

ارزیررابی عملکرررد  بررودد اسررت، 5/2بیشررتر از زیررور 

 کتابخانه در ایر  بُعرد در صرد زتوسر  ارزیرابی درد      

زطالعات دیگر نترایج زشرابهی را نشرا  زری دهرد کره       

هرا و  زشکالت زربوب به زیر سراخت  تری  دلیل رازهم

انرد. از ایر  لیراا ترا     ها بیرا  نمرودد  زنابع در کتابخانه

دد اسررت هررای زررا را ت ییررد نمررو   صرردودی یافترره 

(11،18،25،28،33،33،34)  . 

هرا در  در راستای زیور استفادد از خدزات در کتابخانه

هرا، کتابخانره بره    ابعاد کلیات کتابخانه، کمیت زقموعه

عنرروا  یرر  زکررا  یررادگیری، خرردزات اطالعرراتی و   

های فرهنگی زورد ارزیابی ررار گرفتند. ارزیابی فعالیت

د برا زیرانگی  و   هرا در ایر  بعر   کلی عملکرد کتابخانره 

زتوسر  ارزیرابی درد.     61/3 ±63/3انیراف زعیار کل 

دهد که اسرتفادد از خردزات   نتایج ای  تیقیق نشا  زی

کتابخانه با توده بره نیازهرای تخصصری کراربرا  کره      

بادند بسیار زتنروع برودد   دازل اساتید و دانشقویا  زی

هرا ارایره   هرا در کتابخانره  ترری  چرالش  و یکی از زهرم 

در سطوح زختلف به کراربرا  زتفراوت اسرت    خدزات 

ها و زنابع  دررای  را  که با توده به کمبود زیر ساخت

سازد. ضروری است تا با توده به کاربرا  و ددورا زی

های زتنوعی در ارایره  نیازهای اطالعاتی ایشا  از روش

خدزات استفادد دود تا خدزات بره درکل زطلروبتری    

در زیور اثربخشری در   (.11،25،27،29،35ارایه گردد )

هرا  زدل ارزیابی زتواز  برای ارزیابی عملکرد کتابخانره 

 عیت رهای زقموعه، وضابعاد کلیات اثربخشی، ه ینه

 

هرا بررسری   سرعت و پردازش و درده اعتبار پرردازش 

ها در ای  زیرور برا   دد. ارزیابی کلی عملکرد کتابخانه

 زتوسر    45/3 ±53/3زیانگی  و انیرراف زعیرار کرل    

توا  نتیقه گرفرت کره ابعراد زختلرف     ارزیابی دد. زی

ها با یکدیگر تفراوت دارد و  اثربخشی خدزات کتابخانه

هرای اثربخشری   ای  بردی  زعنری اسرت کره دراخص     

ها در ای  ززینره زتفراوت اسرت در برخری از     کتابخانه

ابعاد وضعیت زناس  و در برخی دررای  و اثربخشری   

ی درد. برر اسراس    زناس  نبود و در صد زتوس  ارزیاب

نتایج ای  تیقیرق و از آنقرا کره اثرر بخشری خردزات       

ای کرزا  در صد زتوس  ارزیابی های دانشکددکتابخانه

های دریرق  سازی و ارایه سنقهتوا  با استاندارددد. زی

هرا را افر ایش داد.   عملکرد اثربخشی خدزات کتابخانره 

هرای عملیراتی و   زدل ازتیازی زتواز  با ارایه دراخص 

تواند اب ار زناسبی بررای ارزیرابی اثرر    نقش پ یر زیس

بخشی خدزات کتابخانه ها از دید زرادعی  ررار گیررد  

(11،26،36.) 

هرررا ابعررراد خررردزات در زیرررور توسرررعه و ظرفیرررت

الکترونیکی، توسعه کارکنا  و وضرعیت بوددره زرورد    

ها همچنی  ارزیرابی  ارزیابی ررار گرفت. بر اساس یافته

هرا در ایر  بُعرد برا زیرانگی  و      خانره کلی عملکرد کتاب

زتوسر  ارزیرابی درد.     95/2 ±93/3انیراف زعیار کل 

هررا در وضررعیت ابعرراد زختلررف توسررعه و ظرفیررت   

هرا تفراوت زعنری داری برا یکردیگر دارد و از      کتابخانه

لیاا خدزات الکترونیکی، بوددره و توسرعه کارکنرا     

های زیرادی برا همردیگر دارنرد. بررای توسرعه       تفاوت

ها باید توسعه در تمرازی ابعراد و بره صرورت     بخانهکتا

هرای اصرلی صرورت    زتواز  باید ارردازات و صمایرت  

 عملکررد  نمرایش سرط    با زتواز  ازتیازی گیرد. کارت

بهبود عملکررد واصرد    را در راستای ها، زدیرا کتابخانه

 در تواز  رازی زررد ازتیراند، رویکررسزی یاری زربوب
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آورد ترا  زری  را فرراهم  ای  ازکا ساززا   دایگاد تعیی 

 هرا بهررد  یرابی کتابخانره  عارضه اب ار برای از ای  بتوا 

 تنها باید سعی کرد تا زعیارهرای  گرفت. در ای  دهت

برررای انرردازد گیررری عملکرررد تعریررف و برره  زناسرربی

و  Hsieh (.5،6،12،33،37،38کارگرفتررررره درررررود )

هرای  ای با عنوا  توسرعه اسرتراتژی  همکارا  در زطالعه

هررای ارزیررابی زرردل ازتیررازی زتررواز  برررای کتابخانرره 

ای دانشگاهی در کشور تایوا  نتیقه گرفرت کره   زنطقه

های دانشگاهی در کشور تایوا  نیاززند اتخراذ  کتابخانه

های ددیدی دهرت ارتقرای کیفیرت خردزات     رویکرد

توانرد  خویش دارند و زدل ارزیابی ازتیازی زتواز  زری 

یر  ازرر را فرراهم آورد. نترایج     رویکرد زناسبی بررای ا 

زطالعه صاضر نی  ت یید کنندد ای  ازر است که رویکررد  

ای نیاززند تغییرر  های دانشکددارزیابی عملکرد کتابخانه

رویکرد است و رویکرد زدل ازتیرازی زترواز  رودری    

 .(39)بادد زناس  برای ارزیابی ای  ازر زی

ها نیاززند اتخراذ  کتابخانه Cox و  Al Hijjiاز دیدگاد 

رویکرررد زناسرر  و دررازعی برررای ارزیررابی عملکرررد  

. ای  ازر با نتایج زقاله صاضر همخروانی  (43)بادند زی

هررای  دارد. اسررتقرار و ارزیررابی عملکرررد کتابخانرره   

دانشگاهی نیاززند آزروزش و فرهنرگ سرازی در ایر      

ززینه است. فرهنگ ارزیابی در ساززا  باید تغییر یابرد  

و ارزیابی به عنوا  زفهوزی در دهرت بهبرود عملکررد    

زشرکالت در   ترری  ساززا  تغییرر یابرد. یکری از زهرم    

هرا برر اسراس زردل ازتیرازی      ارزیابی عملکرد کتابخانه

زتواز  عدم آدنایی و فراهم نبرود  فرهنرگ سراززانی    

ابراز دادرت کره ارزیرابی     Self. (13،23)زناس  است 

هرای دانشرگاهی در ویردینیرا و برر     عملکرد کتابخانره 

  نیاززنررد تغییررر فرهنررگ اسراس زرردل ازتیررازی زترواز  

بادد ساززا  و استقرار فرهنگ زناس  برای ای  ازر زی

 قای  رفید برای ارترواز  اب اری زر. زدل ازتیازی زت(41)

 

های دانشگاهی درناخته دردد اسرت.    عملکرد کتابخانه

Ceynowa یید نمرود و   تیقیق خویش ای  ازر را ت در

هرای دانشرگاهی بایرد از زردل     ادارد دادرت کتابخانره  

ازتیازی زترواز  بره عنروا  اسرتراتژی ارتقرای کیفیرت       

و همکرارا    Hsieh. (42)خدزات خویش بهرد گیرند 

های دیقیتالی در کشرور  زدلی را برای ارزیابی کتابخانه

تایوا  بر اساس زدل ازتیازی زتواز  ارایه  و ضررورت  

. نتیقره  (43)استفادد از ای  زدل را صیراتی بردرمردند   

در بررسرری عوازررل بیرانررری     Kowssarieتیقیررق  

دهد که برای های براوس نشا  زیزوفقیت در کتابخانه

هرای کلیردی   هرا ابتردا بایرد دراخص    زوفقیت کتابخانه

بندی عوازرل  زوفقیت دناسایی دود و سپس با اولویت

ها را بهبرود دارد. ایر    زوفقیت کلیدی عملکرد کتابخانه

تواند اب ار کی  رویکرد ازتیازی زتواز  زیرویکرد با تر

ها زرورد اسرتفادد   زفیدی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه

 .(44)دود 

ها، برای زردیریت  را  زیانی کتابخانهاز سویی دیگر زدی

هرای  هرا و سرنقه  ها نیاززنرد دادرت  دراخص   کتابخانه

زشخص بررای ارزیرابی عملکررد کتابخانره و سرنقش      

 Brownبادرند.از نظرر   زی ا  دستیابی بره اهرداف زری   

زسالولیت اندازد گیری عملکرد و هدایت ازور و ایقراد  

د و انگیرر ش در کتابخانرره بررر عهرردد زرردیرا  ررررار دار

زدیرا  برای ای  عملکردها نیاززند دراخص و سرنقه   

های خویش را برر  گیریبادند که تصمیمهای دریق زی

. زدل ازتیازی زترواز   (45)اساس وارعیات اخد نمایند 

هررای زتررواز  در ارزیررابی عملکرررد بررا ارایرره درراخص

سراس  تواند اب ار زناسبی برای ای  زنظور بادد. برر ا زی

 بایسرتی  هر ساززانی عملکرد زنظورارزیابی به ای  زدل

 کرد ترا از ایر    استفادد زتواز  هایداخص یکسری از

از چهرار   کلری  ادرنگر  عالی بتواننرد یر    زدیرا  طریق

  دتهرگا  الیربادند. در س انی دادتهراززس مهرز نبهد
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ها تغییررات زیرادی دادرته    ش کتابدارا  در کتابخانهرنق

هرای زهرم ارزیرابی    ها و نقشاز زسالولیت است و یکی

ترر  کتابدارا  به زنظور ارایره خردزات بهترر و باکیفیرت    

هرا و  بادد. برای ای  زنظور بایرد دراخص  کتابخانه زی

های ارزیرابی بررای سرنقش پیازردها و خردزات      زدل

 بره  ودود دادته بادد. بر اساس کارت ازتیازی زتواز 

 زتواز  هایخصدا عملکرد از یکسری زنظور ارزیابی

عرالی بتواننرد    زردیرا   تا از ای  طریق نمایدزی استفادد

هرای عملکررد   ها و سرنقه با طراصی و تدوی  داخص

بادرند   ساززانی دادته زهم چهار دنبه از کلی نگاد ی 

(47،46). 

 

 شنهادهایپ

درود ترا برا    های تیقیرق پیشرنهاد زری   با توده به یافته

 

 ابع  ری  زنرچنرها و همترها و زیر ساختوسعه ظرفیت

ها درایطی فراهم دود تا اثربخشری  زودود در کتابخانه

ها افرایش یابد و ازکا  استفادد بیشرتر  عملکرد کتابخانه

 ای کاربرا  فراهم دود.از زنابع زودود بر

 

 سپاسگزاری

نازه کاردناسی اردرد برا عنروا     ای  زقاله صاصل پایا 

ای دانشگاد علوم های دانشکددارزیابی عملکرد کتابخانه

پ دکی دهر کرزا  بر اساس زدل ازتیرازی زترواز  در   

دانشگاد آزاد اسالزی واصرد علروم و تیقیقرات کرزرا      

یق بر خود  زم زی بودد است. پژوهشگرا  در ای  تیق

از کلیه همکارا  کتابخانه هرای دانشرگاد علروم     داند تا

 .آیدپ دکی کرزا  تشکر به عمل زی
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Abstract  

 
Introduction: Performance assessment process is aimed to assess the degree of 

predetermined objectives' achievement of the organizations including information on 

performance, customer satisfaction and achievements, and organizational effectiveness. BSC 

model is a toolto make a connection between the strategic objectives and the criteria.  It also 

includes a group of performance assessment indices such as financial performance, costumer 

relationship, internal processes, growth, and learning. BSC is not only a comprehensive and 

integrated approach to performance measurement, but also a management system with a new 

approach to strategic management. This study aimed to asses the performance of faculty 

libraries affiliated with Kerman university of medical sciences using balanced scorecard 

model. 

Method: This study was a descriptive and analytical study which was conducted in a cross-

sectional method. Faculty libraries affiliated with Kerman University of medical sciences 

have formed the research setting. The faculty staff as well as the faculty students comprised 

the study population. Questionnaires were conducted to collect data. Validity and reliability of 

the questionnaire was determined using content validity and Cronbach's alpha (reliability 

coefficient of thequestionnaire was 0.91), respectively. Data analysis was done using the 

descriptive statistics, average score calculation on the basis of five, doing the Kolmogorov - 

Smirnov test, and t-test using SPSS version 20 software. 

Results: These findings showed that the mean score and the standard deviation of 

performance assessment of the libraries affiliated with Kerman university of medical sciences 

in dimension of resources and infrastructures was 3.21±0.59, the mean score of the dimension 

of services was 3.61± 0.63, the mean score of effectiveness dimension was 3.45± 0.53, and 

the mean score of the dimension of development and capacity was 2.95±0.90. Based on the 

performance assessment using balanced score model, the situation of libraries affiliated with 

Kerman university of medical sciences was as moderate. 

Conclusion: Balanced Scorecard model is a useful tool to improve the performance of 

academic libraries. Balanced Scorecard strategic alignment model using a library function can 

have a large impact on librariesperformance improvement. 
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