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  :چکیده

متوازن  امتیازی تکار مدل از استفاده با رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد ارزیابی ،پژوهش این انجام از : هدفهدف پژوهش

(BSCمی).گردد.های دانشگاه رازی تعیین میعملکرد کتابخانه ضعف و قوت نقاطهمچنین در این پژوهش  باشد  

کلیه  پژوهش این وصیفی انجام شده است. جامعه آماریت -به روش پیمایشیپژوهش حاضر از نوع کاربردی است و  شناسی:روش

 فعال کاربر نفر  8۰۰۰ و کارمند14 و مدیر ۷ باشد که در مجموع شاملهای دانشگاه رازی میمدیران، کارکنان و کاربران کتابخانه

 فرمول کوکران از ستفادها با و برای کاربران شماریسر روش است. حجم نمونه برای مدیران و کارمندان با رازی دانشگاه هایکتابخانه

قق ساخته سنجش عملکرد ها از سه نوع پرسشنامه)مدیران، کارکنان، و کاربران( محنفر تعیین شد. برای گردآوری داده  366به تعداد

. در این پژوهش شده است ای استفادهابعاد مختلف رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، مالی و مشتری در طیف لیکرت پنج گزینه

 تی توصیفی و آزمون های پژوهش با استفاده از آماراستفاده شده است. همچنین داده سادهتصادفی  گیریاز روش سرشماری و نمونه

 ای و با استفاده از نرم افزار اس. پی . اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نمونه تک

 داراست. دو را توازن سطح مالی بهترین منظر از آن بعد و توازن، سطح باالترین مشتری منظر دهای پژوهش نشان دایافته ها:یافته

 سطح ترینر پاییندهای دانشگاه رازی است داخلی که مربوط به سطح عملکرد کارکنان کتابخانه فرایندهای و و یادگیری رشد منظر

  .دارند عملکرد قرار

 هک معنی این به است، نامتوازن داخلی و فرایندهای یادگیری و رشد بُعد در رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد گیری:نتیجه

 عملکرد. اما، کند ملع مطلوب صورت به و موفق خود کارکنان توانمندسازی و خدمات ارائه در نتوانسته رازی دانشگاه هایکتابخانه

 مالی منابع رازی، انشگاهد هایکتابخانه مدیران که معنی این به است، قبول قابل و متوازن مالی بُعد از رازی دانشگاه هایکتابخانه

 و قبول قابل مشتری دبُع در رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد همچنین کنند.می هزینه مطلوب و مناسب ایشیوه به را کتابخانه

 کافی رضایت بخانهکتا منابع بودن روز به از دانشجویان پژوهش، این از حاصل نتایج طبق که است ذکر به الزم اما است، متوازن

 .است زیاد اطالعاتی هایپایگاه در شانناموفق جستجوهای درصد و ندارند

 .(BSC)متوازن امتیازی کارت رازی، کتابخانه های دانشگاهی، مدل دانشگاه عملکرد، ارزیابی کلیدی:واژگان
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 مقدمه

-خص در محیطهای خود باالمیزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت هر سازمان به منظور آگاهی از    

ام ارزیابی و کنترل های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظ

ردد که گدر یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می

 در هاانشگاهامروزه، د دنیای (. در1384)عادلی،  تاً مرگ سازمان استپیامدهای آن کهولت و نهای

 جوامع از ریبسیا در دلیل همین به. کنندمی ایفا حیاطی و کلیدی جامعه، نقش تعالی و رشد جهت

 نیکنعا)شود می برداشته بسیاری هایقدم عالی، آموزش مراکز کیفی و کمی گسترش برای

 .(1396نسب،

 راس در و یعلم امکانات دارد، بسیار اهمیتی هادانشگاه توسعه جهت در که مواردی از یکی     

 آینده سازان جامعه که دانشجویان مسائل و هانیازمندی به توجه. است هادانشگاه هایکتابخانه ها،آن

 بارها و بارها خود، تحصیل دوران در دانشجویان که آنجا از. است ضروری دهند،می تشکیل را

 برای عاتیاطال هایپایگاه و گوناگون نشریات مجالت، ها،کتاب علمی، منابع به رجوع نیازمند

علمی و  مکاناتا به مجهز باید هادانشگاه هایکتابخانه بنابراین هستند، خود هایپژوهش آموزش و

 پاسخگوی که شدبا ایگونه به دانشگاهی باید هایکتابخانه عملکرد و باشند روزی به و جدید منابع

 .باشد کاربران اطالعاتی و علمی نیازهای

 با که است دانش تولید در جامعه یک کشورها، سهم یافتگی توسعه اصلی هایشاخص از یکی     

 اهمیتی ها،آن ارتقای بالطبع و هاکتابخانه عملکرد ارزیابی روند، این در هاکتابخانه نقش به توجه

 در باکیفیت، خدمات اهمیت به توجه با (.1389دیگران، و میراحمدی) است یافته روز افزون

 خدمات، کیفیت سطح ارتقای خدمات بهتر، دریافت برای کاربران تقاضای افزایش و هاکتابخانه

 تمرکز طریق از کوشندمی هامدیران کتابخانه رود.می شمار به ها کتابخانه مهم هایچالش از یکی

 کیفیت تعالی به دستیابی هایزمینه های آنان،خواسته به صحیح پاسخگویی و مشتریان نیازهای بر

(. از آنجا که 49؛ ص1999، 1لینگس و بوتچن ،کنند )بروکس فراهم را خود کتابخانة خدمات

_______________________________________________________________ 
1- Brooks, Lings & Botschen 
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گردد لذا مدیران و ارزیابی عملکرد هر سازمان موجب کشف نقاط قوت و ضعف آن مجموعه می

گیری از نقاط قوت و ضعف سازمان، تمرکز تقویت و بهره توانند از طریقریزان سازمانی میبرنامه

و تالش بیشتری جهت برطرف کردن و بهبود نقاط ضعف آن مجموعه گشته و در نهایت موجب 

رشد و تعالی اهداف مدیریتی گردد. یکی از ابزارهای موثر برای ارزیابی عملکرد سازمان، کارت 

ه گروه اصلی تاثیرگذار در هر سازمان )یعنی مدیران، امتیازی متوازن است که بر اساس آن، دیدگاه س

های سازمان را کارمندان و کاربران( مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در نهایت وضعیت و فعلیت

 های مختلف و کیفیت عملکرد مشخص کند.   از جنبه

 در .نمودند ارائه زنمتوا امتیازی کارت نام به عملکرد ارزیابی برای ابزاری ،1نورتون و کاپالن     

 پیاده برای چارچوبی و بوده عملکرد ارزیابی برای ابزار یک از فراتر متوازن امتیازی کارت واقع

. (1386 ،طالبی حداد و اصل نیکنام،) آوردمی فراهم را سازمان کالن هایاستراتژی و اهداف سازی

 و است سازمان عملکرد گیریاندازه سنتی هایشاخص تکمیل جهت ابزاری متوازن، امتیازی کارت

 ،مشتری با ارتباطات مالی، عملکرد شامل عملکرد ارزیابی هایشاخص از هاییمجموعه شامل

 بنابراین جنبه های .(1394 زابلی، و نژاد سلیمانی ،زابلی) است رشد و یادگیری و داخلی فرایندهای

 :است زیر شرح به متوازن کارت امتیازی

 ایهتالش نتایج که است مدتمیان  و بلند مدت اهداف آن دسته شامل مشتری: وجه 

 گیرد؛می در بر را خارجی مشتریان و کاربران برای نتایج های گزارش و گذشته

 هایفعالیت اب بوده، هزینه( )درآمد، مالی نتایج دهندهنشان مالی، وجه مالی: اهداف وجه 

 دارند؛ قرار ردیف یک در بندیبودجه فرآیند

 یفتوص را سازمان جاری عملکرد و داخلی فرآیندهای داخلی: اهداف فرآیندهای وجه 

 کند؛می

 بوده، آینده عملکرد برای محرکی یادگیری و رشد وجه یادگیری: اهداف و رشد وجه 

 را کارکنان و تکنولوژی نوآوری، در گذاریسرمایه طریق از ارزش ایجاد چگونگی

 .(2۰۰5، 2)کتونن و کانتوالکند می توصیف

_______________________________________________________________ 
1- Kaplan and Norton 
2- Kettunen and Kantola 
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 ارزیابی کشور، هر در آنها تأثیرگذاری و های دانشگاهیکتابخانه تأثیرگذاری نقش و به باتوجه     

 های دانشگاهی ازکتابخانه مندنظام یابد. ارزشیابیمی اهمیت هاکتابخانه خدمات این و عملکرد

 ضروری بسیار بوده انتظارات با مطابق عملکردش اینکه از برای اطمینان خود سازمانی کارآیی

های دانشگاه رازی چگونه است؟ سوال اصلی پژوهش حاضر، این است که عملکرد کتابخانه .است

های مختلف مالی، مشتری های دانشگاه رازی از جنبهشود عملکرد کتابخانهدر این پژوهش سعی می

رت امتیازی متوازن مورد مطالعه )کاربر(، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی با استفاده از مدل کا

 قرار گیرد. 

 ضمن با به کارگیری مدل کارت امتیازی متوازن، است آن صدد در حاضر پژوهش بنابراین     

 کند شناسایی را هاکتابخانه در موجود مسایل و ، مشکالتهاکتابخانه عملکرد و کیفیت سنجش

های به بررسی آنچه کتابخانه پژوهش ایندر  دهد. ارادئه آنها مشکالت حل برای راهکارهایی و

دانشگاه رازی جهت ارائه خدمات و پاسخگویی به نیاز مراجعان انجام می دهند می پردازد تا دریابیم 

اند؟ نتایج حاصل از پژوهش که آیا این کتابخانه، رسالت خود را به خوبی و درحد مطلوب انجام داده

هایی تواند به تبیین و به کارگیری شیوهای دانشگاه رازی، میهحاضر عالوه بر تعیین عملکرد کتابخانه

و در نتیجه  آنها کردن متوازن جهت در استراتژی ارائه و عملکرد نامتوازن منظرهای برای شناسایی

 ها، بینجامد. افزایش سطح رضایت از عملکرد و کارایی کتابخانه

 اهداف پژوهش

 مدل از استفاده با  رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد ارزیابی ،تحقیق این اجرای از اصلی هدف

 باشد. اما اهداف جزئی این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:می متوازن امتیازی کارت

 . یادگیری و رشد منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه . تعیین وضعیت عملکرد1

 داخلی. فرایندهای منظر از یراز دانشگاه هایکتابخانه . تعیین وضعیت عملکرد2

  .(کاربر) مشتری منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه . تعیین وضعیت عملکرد3

 مالی. منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه . تعیین وضعیت عملکرد4

 پژوهش هایسوال

 است؟ چگونه یادگیری و رشد منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه وضعیت عملکرد .1

 است؟ چگونه داخلی فرایندهای منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه وضعیت عملکرد. 2

  است؟ چگونه (کاربر) مشتری منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد . وضعیت3
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 است؟ چگونه مالی منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد . وضعیت4

 

 

 

 

 پژوهش پیشینه

 داخلی هایپژوهش الف.پیشینه

 کل دارها عملکرد ارزیابی عنوان تحت پژوهشی در ،(1391پور )خانی مومنی و کیوی، زادهنبی

 ارزیابی به متوازن امتیازی کارت مدل اساس بر ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه رسانی اطالع

 15۰۰ و نفر ۷4 شامل مربوطه اداره کارکنان تمامی ،پیمایش این آماری جامعه که است. آن پرداخته

 مدیران از نفر 8 و کارکنان بین از نفر 5۷ و کاربران بین از نفر 3۰6 تعداد. است آن فعال کاربر نفر

 برای اخته ومحقق س پرسشنامه از هاداده آوری جمع برای. اند شده انتخاب مورگان جدول اساس بر

 ها یافته هک شده استفاده ای نمونه تی تک آزمون از پژوهش های پرسش به ها و پاسخ داده تحلیل

 توازن سطح هترینب داخلی، فرایندهای منظر از آن از بعد و سطح باالترین در( کاربر) مشتری منظر از

 .دداشتن قرار خود سطح ترین پایین در مالی و یادگیری و رشد منظر دو و بوده دارا را

-تابخانهک عملکرد ارزیابی هایشاخص ارائه عنوان تحت تحقیقی در ،(1392پور )صراف حریری و

 اجرای منظور به که اند، پرداخته ارزیابی به متوازن، امتیازی کارت رویکرد با ایران تخصصی های

 هایتابخانهک عملکرد ارزیابی هایشاخص ای،کتابخانه مطالعات طریق از ابتدا در پژوهش این

 توانمندی و رشد کارایی، ها،زیرساخت و منابع) متوازن امتیازی کارت وجه چهار در ایران تخصصی

 متخصصان از نفر 15 نظرات ایمرحله دو دلفی مطالعه یک طریق از سپس و شد گردآوری(  بالقوه

 طیف با ایپرسشنامه قالب در هاشاخص از یک هر اهمیت میزان مورد در رسانی اطالع و کتابداری

 هایابخانهکت عملکرد ارزیابی برای شاخص 48 تعداد نهایت در. شد گردآوری ایگزینه پنج لیکرت

 سیاهه کی قالب در و شد انتخاب و سازی بومی متوازن، امتیازی کارت رویکرد با ایران تخصصی

 .گردید ارایه وارسی
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 با ،1بی اس سی مدل مبنای بر ایران بیمه عملکرد ارزیابی عنوان تحت تحقیقی در ،(1393) اردستانی

 فرعی اهداف و ایران بیمه در روش کارت امتیاز متوازن از استفاده با عملکرد ارزیابی اصلی هدف

 آماری جامعه. است داخلی فرایندهای و یادگیری و رشد مالی، مشتری، منظر از عملکرد ارزیابی آن

 آوریجمع ابزار. باشدمی نفر ۷6 شامل ای نمونه حجم با ایران بیمه ستادی پژوهش، کارکنان این

 و توصیفی آمار از هاداده تحلیل برای که بوده ایران بیمه شرکت مدارک و اسناد پرسشنامه، ها،داده

 ارزیابی مطلوب سازمانی، عملکرد تحقیق، از حاصل نتایج در. است شده استفاده spss افزار ترم

 .گردید

-دانشکده هایانهکتابخ عملکرد ارزیابی عنوان تحت تحقیقی در ،(1394زابلی ) نژاد وسلیمانی زابلی،

 مطالعه ردمو جامعه که متوازن امتیازی کارت مدل اساس بر کرمان شهر پزشکی علوم دانشگاه های

 نیاز مورد العاتاط و دادند تشکیل آن هایدانشکده دانشجویان و هاکتابخانه کارکنان را تحقیق این

 محاسبه و توصیفی آماری روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای شد، گردآوری پرسشنامه وسیله به

 ها یافته اساس بر .شد انجام ،2۰ نسخه spss افزار نرم از استفاده با و 5 مبنای بر امتیازات میانگین

 .گردید ارزیابی متوسط حد در متوازن امتیازی کارت مدل اساس بر عملکرد ارزیابی

بی  مدل اساس بر سازمانی عملکرد ارزیابی معیارهای عنوان تحت تحقیقی ، در(1395) طلبروزی

 این ماریآ جامعه. است پرداخته( فارس استان شعب) نوین اقتصاد بانک موردی مطالعه به اس سی

 نفر 6۰ هنمون حجم با بی اس سی  حوزه نظران صاحب و اساتید و مشتریان مدیران،: شامل تحقیق

 بر موضوع، انخبرگ با مصاحبه طریق از ایشان، پژوهش اولیه ارزیابی معیارهای استخراج که بودند،

 از آمده، دست به معیارهای تاییدی عاملی تحلیل برای و گرفته صورت بی اس سی مدل اساس

 شده استفاده  88 لیزرل افزار نرم کارگیری به با لیکرت ای مرتبه پنج مقیاس قالب در و پرسشنامه

 " بانک رشد" سنجه مالی، منظر از: است آمده دست به عاملی تحلیلی آزمون از که ای نتیجه. است

 مشتری نظرم از ترتیب به و آمد شمار به سازمانی عملکرد ارزیابی در عامل موثرترین عنوان به

 "داخلی دهایفراین" منظر از و " کارکنان انگیزش" یادگیری و رشد منظر از "مشتریان رضایتمندی"

 وثرترینم عنوان به "بانکی شبکه بین ارتباط قطع از ناشی دهی سرویس در توقفات کاهش میزان

 . شدند انتخاب سنجه

 خارجی های پژوهش پیشینه ب.

_______________________________________________________________ 
1. Balanced Scorecard (BSC) 
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(، در پژوهش خود تحت عنوان کارت امتیازی متوازن، پیوستن برنامه ریزی 2۰۰3) 1کریب و هوگان

راهبردی به سنجش و ارتباط به بحث در مورد موضوعات و راهبردها در اجرای روش کارت امتیازی 

پرداختند. های راهبردی در کتابخانه یک دانشگاه خصوصی متوازن به منظور تسهیل برنامه ریزی

کند. در های خود استفاده میاز کارت امتیازی متوازن جهت سنجش عملکرد کتابخانه دانشگاه باند

-تواند پیوستن برنامهاین پژوهش بحث شده است که چگونه استفاده از کارت امتیازی متوازن می

ریزی راهبردی به سنجش را در یک کتابخانه دانشگاهی تسهیل بخشد و همچنین در این تحقیق 

های عملکرد در پیوند کارت امتیازی متوازن کتابخانه به کل دانشگاه توصیف خصفرایند تعیین شا

های عملکرد و پیوند اهداف کلی کتابخانه و اهداف دانشگاه آزمایش شده و روابظ بین شاخص

شده است. نهایتاٌ اطالعات مربوط به عوامل اجرای موفقیت آمیز کارت امتیازی متوازن در کتابخانه، 

 ست.فراهم شده ا

(، در پژوهشی، طرح و اجرای سیستم اطالعات مدیریت گسترده پردیس 2۰۰5) 2کتونن و کانتوال

ها نشان داد که روش ریزی سخت، توصیف کردند. یافتهفنالند را با استفاده از یک روش برنامه

اطالعات ریزی سیستم ای بلکه در برنامهکارت امتیازی متوازن نه تنها در تحقق اهداف راهبرد موسسه

های سودمندی برای مدیران آموزشی، مدیران پروژه و توسعه مدیریت مفید است. این مطالعه یافته

های راهبردی بین ها کارت امتیاز متوازن، آگاهیدهندگان نرم افزار فراهم نمود. با توجه به این یافته

گیرد و نهایتا به کار می آورد و راهبردهای واحدهای مختلف مدیریتی راافراد سازمان به وجود می

کند. تجربیات حاصل از این پژوهش، کاربرد ها و اهداف ملموس ترجمه میراهبرد را به شاخص

 کارت امتیازی متوازن را به عنوان اساس اطالعات مدیریت پردیس فنالند مورد تایید قرار داد.

  پژوهش پیشینه بندی جمع

 هایارگان و هاها وضعیت عملکرد سازمانبیشتر پژوهشهای گذشته نشان داد که مطالعه پژوهش    

مورد بررسی قرار  سازمان موفقیت میزان ارزیابی جهت متوازن امتیازی کارت با استفاده از مختلف

ها بر اساس کارت امتیازی ها به بررسی عملکرد کتابخانهاند و فقط در تعداد محدودی از پژوهشداده

ها استفاده از کارت امتیازی های قابل مشاهده در این پژوهشی از خالءمتوازن پرداخته شده است. یک

_______________________________________________________________ 
1 - Cribb؛ Hufgan 
2- Kettunen,J, Kantol 
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باشد، در حالی که با توجه به محیط رقابتی های دانشگاهی میمتوازن برای ارزیابی عملکرد کتابخانه

های دانشگاهی از نظر کیفیت امروز تنها بر اساس بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه و سنجش کتابخانه

ها به عنوان نهادی فعال توان اطالعات کافی در خصوص عملکرد کلی کتابخانهات آن، نمیو امکان

-ها از بخشهای دانشگاه رازی همچون دیگر سازماندر آموزش و پژوهش به دست آورد. کتابخانه

ها های مختلف )مدیریت، کارکنان و مشتریان( تشکیل شده است، که ارزیابی تک تک این بخش

تواند نشان دهنده های دانشگاه رازی میهای آنان در خصوص وضعیت کتابخانهگاهو بررسی دید

 بتوانیم و برده پی منظر هر از مشکالت وجود به تردقیق طور به عملکرد کلی سازمان باشد. تا

 .دهیم ارائه مشکالت این رفع جهت در موثری هایاستراتژی و راهکارها

 مدل مفهومی

پیشینه پژوهش در اين بخش به توضیح الگوي مفهومي پژوهش و اجزاي آن با مرور ادبیات و 

کنید در اين الگو متغیرهاي مستقل ابعاد کارت امتیازي پردازيم. همانگونه که مشاهده ميمي

هاي متوازن شامل مشتريان، رشد و يادگیري، مالي و فرايندهاي داخلي به صورت کلي و مؤلفه

هاي ابعاد متغیرهاي تحقیق در شکل باشند. شاخصورت جزئي ميها به صهر کدام از فعالیت

اند. در اين مدل عملکرد کتابخانه را بر اساس مولفه هاي کارت امتیازي متوازن زير ذکر شده

 ايم. مورد بررسي قرار داده

 
 : مدل مفهومی)پژوهشگر ساخته(1شکل شماره 

 شناسی پژوهش روش

 توصیفی -پیمایشی و به لحاظ روش اجرا به روش. است پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی      

های دانشگاه کلیه مدیران، کارکنان و کاربران کتابخانه پژوهش این آماری جامعه. است گرفته انجام

 هایکتابخانه فعال کاربر نفر 8۰۰۰ و کارمند14 و مدیر ۷ باشد، که در مجموع شاملرازی می

 با و برای کاربران سرشماری روش است. حجم نمونه برای مدیران و کارمندان با رازی دانشگاه
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-نمونه روش از استفاده با کاربران نفر مشخص شده است، 366به تعداد فرمول کوکران از استفاده

تعداد  های توزیع شده در بین کاربراناز تعداد پرسشنامه .اندشده انتخاب ایتصادفی طبقه گیری

پرسشنامه  3ها از آوری گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری دادهپرسشنامه تکمیل و جمع 36۰

متوازن  امتیازی کارت از محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه اول جهت سنجش جنبه مالی

-ش جنبهای و پرسشنامه دوم جهت سنجسوال در طیف لیکرت پنج گزینه 1۰شامل مربوط به مدیران

 18های رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی از کارت امتیازی متوازن مربوط به کارمندان شامل 

 ای و همچنین پرسشنامه سوم جهت سنجش جنبه مشتری)کاربر( ازسوال در طیف لیکرت پنج گزینه

ای سوال در طیف لیکرت پنج گزینه 19شامل  متوازن مربوط به کاربران کتابخانه امتیازی کارت

همچنین تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده آمار  .است گرفته قرار بررسی مورد

  آماری نرم افزارای( و با کمک و آمار استنباطی)آزمون تی تک نمونه توصیفی)فراوانی و درصد(

SPSS.ن ترتیب که گزینه د. بدیشاسبه محت السؤا میانگین هنمر 5قیاس مسپس بر اساس  انجام شد

ینه زو در نهایت گ 2 هینه کم نمرز، گ3 هنمر متوسطنه زی،گ4 هینه زیاد نمرز،گ5 هزیاد نمرخیلی 

 2کمتر از  ه میانگیننمر بصورت کس  درمیانگین نمره محاسبه شد و . شد نظورم 1 هخیلی کم نمر

وضعیت  5-5/3 میانگین نمرهو متوسط وضعیت  5/3-2 میانگین نمرهو ضعیف،  بناسموضعیت نا

ختلف عملکرد در منتایج در ابعاد  نعنی دار بودمبرای بررسی  داده شد.تشخیص  مطلوبو  مناسب

اسمیرنوف برای  -کولموگروف نوماز آز .دش هاستفاد  test-t موناز آز نتوازمتیازی مدل ام

اری در مداری آ عنیم حسط نعنوابه  α =۰5/۰ خطای  حد. سطشام جها انهداد نال بودمبررسی نر

نشان داد که متغیرها از  اسمیرنوف -کولموگروف نومآز. الزم به ذکر است، نتایج دشنظر گرفته 

برای روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته سنجش عملکرد توزع نورمالی برخوردار هستند. 

 بررسی )نظرات متخصصین(. برایهای دانشگاه رازی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده کتابخانه

درصد  88درصد )مدیران(،  86کرونباخ، به ترتیب  آلفای محاسبه طریق از ها پرسشنامه این پایایی

پایایی مناسب و از نشان داد که این ابزار  اند کهدرصد )کاربران( محاسبه شده ۷۰)کارمندان( و 

 ی برخوردار می باشند.مطلوب
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 یافته های پژوهش

 1396.توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی در سال  1ه جدول شمار

 متغیر
 مدیران کارمندان دانشجویان)کاربران(

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 جنسیت
 5۷/28 2 28/64 9 3/56 2۰2 زن

 42/۷1 5 ۷1/35 5 ۷/43 158 مرد

 تحصیالت

 ۰ ۰ 14/۷ 1 9/3 14 دیپلمفوق 

 ۰ ۰ 85/42 6 4/۷6 2۷5 لیسانس

فوق 

 لیسانس
52 4/14 6 85/42 3 85/42 

 14/5۷ 4 14/۷ 1 3/5 19 دکتری

 1۰۰ ۷ 1۰۰ 14 1۰۰ 36۰ جمع کل

درصد  3/56نشان می دهد که، دانشجویان)کاربران( از نظر جنسیت  1یافته های جدول شماره  

نفر  2۷5باشند. بیشتر پاسخ دهندگان نفر( می 158درصد مذکر) ۷/43نفر( و  2۰2مونث)

درصد( مربوط به مقطع تحصیلی  3/5نفر ) 19درصد( در مقطع کارشناسی و کمترین فروانی 4/۷6)

درصد( مونث  28/64نفر ) 9دکتری هستند. همچنین وضعیت کارمندان مورد بررسی از نظر جنسیت 

نفر  6باشند. از نظر تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس درصد( مذکر می ۷1/35نفر ) 5و 

درصد( هستند. وضعیت مدیران مورد بررسی از نظر جنسیت،  42/85نفر معادل ) 6و فوق لیسانس 

باشند. همچنین از نظر تحصیالت مدیران مورد بررسی درصد( مذکر می 42/۷1نفر) 5بیشتر مدیران 

درصد( دارای مدرک دکترای  14/5۷نفر ) 4رک فوق لیسانس و درصد( دارای مد 85/42نفر ) 3

 تخصصی هستند.

 آمار استنباطی
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 چگونه یادگیری و رشد منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد : وضعیت1پرسش شماره 

 است؟

 

 رازیهای دانشگاه رشد و یادگیری در کتابخانه منظر تعیین وضعیت برای اینمونه تک t . آزمون2جدول 

 میانگین فراوانی شاخص ها

میانگین 

مقایسه 

 شده

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 دار

 نتیجه

عالقه به 

 حرفه
 متوازن ۰۰۰/۰ 13 94/4 86/۰ 14/1 14/4 14

رضایت از 

 سرپرستی
 متوازن ۰۰2/۰ 12 86/3 86/۰ 92/3 92/۰ 13

ایجاد 

 انگیزش
 نامتوازن 583/۰ 13 563/۰ 42/1 21/۰ 21/3 14

رضایت از 

تفویض 

 اختیار

 نامتوازن 54۷/۰ 13 613/۰ -86/۰ -84/۰ 85/2 14

سنجش 

قابلیت و 

توانایی 

 کارکنان

 نامتوازن 583/۰ 13 563/۰ 94/۰ 14/۰ 14/3 14

بهبود فرایند 

 پیشرفت
 نامتوازن 111/۰ 13 ۷1/1 93/۰ 42/۰ 42/3 14

امتیاز کل 

بعد رشد و 

 یادگیری

 نامتوازن 111/0 13 67/14 78/3 01/0 01/3 14

 است. چنانچه مالحظه شده تعیین یادگیری و رشد منظر هایشاخص وضعیت ،2جدول شماره  در

های عالقه به حرفه و رضایت از سرپرستی در بین کارمندان شاخص برای آزمون نتایج شود،می

میانگین  بین دهدمی نشان است، کهدار درصد معنی 95های دانشگاه رازی با سطح اطمینان کتابخانه

با توجه به اینکه  .دارد وجود داریمعنا تفاوت آماری لحاظ از مقایسه شده میانگین و محاسبه شده
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ها به طور معناداری درحد زیاد و مطلوبی وجود دارد. دهد این شاخصمثبت است، نشان می tمقدار 

اختیار، سنجش قابلیت و توانایی کارکنان  های ایجاد انگیزش، رضایت از تفویضو همچنین شاخص

ها مثبت دیده شده که در این شاخص tدار نیستند، اما با توجه به مقدار و بهبود فرایند پیشرفت معنی

های دانشگاه رازی وجود های مذکور در حد متوسط در کتابخانهتوان گفت، که شاخصاست می

، ۰5/۰امتیاز کل، بعد رشد و یادگیری بیشتر از  دارد. به طورکلی با توجه به سطح معناداری در

(111/۰sig=است، که نشان می ) دهد این منظر دارای تفاوت معناداری نبوده است و در حد قابل

-کتابخانهعملکرد  گفت باید پژوهش پرسش به پاسخ در بنابراینباشد. قبولی نیست و نامتوازن می

 .قبول نیست قابل و نامتوازن منظر رشد و یادگیری از های دانشگاه رازی

 چگونه داخلی فرایندهای منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد : وضعیت2پرسش شماره

 است؟
 های دانشگاه رازیدر کتابخانه "فرایند داخلی" منظر تعیین وضعیت برای اینمونه تک t . آزمون3جدول 

 میاینگین فراوانی شاخص ها

 میانگین

 مقایسه

 شده

 انحراف

 استاندارد

 مقدار

 تی

 درجه

 آزادی

 سطح

 معنی

 دار

 نتیجه

کارآمد بودن 

فعالیت 

 عملیاتی

 متوازن ۰12/۰ 13 92/2 91/۰ ۷1/۰ ۷4/3 14

کیفیت ارائه 

 خدمت
 متوازن ۰۰2/۰ 13 89/3 96/۰ ۰۰/1 ۰۰/4 14

ابداع و 

 نوآوری
 نامتوازن 5۰2/۰ 12 693/۰ 8۰/۰ 15/۰ 15/3 13

استفاده از 

 فکری قابلیت
 نامتوازن 263/۰ 13 1۷۰/1 91/۰ 28/۰ 28/3 14

آگاهی از 

 چشم اندازها
 نامتوازن ۰55/۰ 13 11۰/2 63/۰ 35/۰ 35/3 14

امتیاز کل بعد 

فرایندهای  

 داخلی

 نامتوازن ۰5/۰ 13 62/13 24/3 ۰9/۰ ۰9/3 14

فرایندهای داخلی در های منظر قابل مشاهده است، وضعیت شاخص 3همانطور که از نتایج جدول

های کارآمد بودن های دانشگاه رازی بررسی و تعیین شده است. آزمون برای شاخصکتابخانه
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 دهدمی نشان کهدار است، معنیدرصد  95با سطح اطمینان فعالیت عملیاتی و کیفیت ارائه خدمت 

با  .دارد وجود داریمعنا تفاوت آماری لحاظ از مقایسه شده میانگین و میانگین محاسبه شده بین

ها به طور معناداری درحد زیاد و مطلوبی دهد این شاخصمثبت است، نشان می tتوجه به اینکه مقدار 

های فکری، آگاهی از های ابداع و نوآوری، استفاده ازقابلیتوجود دارد. و همچنین آزمون شاخص

توان ها مثبت دیده شده است میشاخص که در این tدار نیستند، و با توجه به مقدار چشم اندازها معنی

های دانشگاه رازی وجود دارد. به طورکلی های مذکور در حد متوسط در کتابخانهگفت، شاخص

( است که =۰5/۰sig) ۰5/۰با توجه به سطح معناداری در امتیاز کل بعد فرایندهای داخلی بیشتر از 

ت و در حد قابل قبول و متوازن نمی باشد. دهد این منظر دارای تفاوت معناداری نبوده اسنشان می

منظر  از های دانشگاه رازیکتابخانهعملکرد  گفت باید پژوهش پرسش به پاسخ در بنابراین

 .قبول نیست قابل و نامتوازن بوده است فرایندهای داخلی

 است؟ چگونه "مالی منظر" از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد : وضعیت3پرسش شماره 
 های دانشگاه رازیمالی در کتابخانه منظر تعیین وضعیت برای اینمونه تک t . آزمون4جدول 

 میانگین فراوانی شاخص ها
میانگین 

مقایسه 

 شده

انحراف 

 استاندارد
مقدار 

 تی
درجه 

 آزادی

سطح 

معنی 

 داری
 نتیجه

رشد 

 درآمد
 نامتوازن 182/۰ 6 -5۰/1 1/25 -2۷/۰ 82/2 ۷

مدیریت بر 

 دارایی ها
 متوازن ۰۰5/۰ 6 38/4 69/۰ 14/1 14/4 ۷

کاهش 

 هزینه ها
 متوازن ۰1۰/۰ 5 ۰۰/4 81/۰ 33/1 33/4 6

افزایش 

 کیفیت
 متوازن ۰3۰/۰ 6 82/2 53/۰ 5۷/۰ 5۷/3 ۷

کفایت 

 بودجه
 نامتوازن 28۰/۰ 6 -18/1 2۷/1 -5۷/۰ 42/2 ۷

امتیاز کل 

 بعد مالی
 متوازن ۰۰۰/۰ 6 46/16 91/1 35/۰ 35/3 ۷
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های های منظر مالی در کتابخانه، قابل مشاهده است وضعیت شاخص4همانطور که در جدول شماره 

ها، های مدیریت بر داراییدهد، آزمون برای شاخصدانشگاه رازی تعیین شده است. نتایج نشان می

دهد دار است و نشان میهای دانشگاه رازی معنیها و افزایش کیفیت خدمات کتابخانهکاهش هزینه

 بین میانگین محاسبه شده و میانگین مقایسه شده تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار 

tها، کاهش ها )مدیریت بر داراییدهد که این شاخصبرای هر سه شاخص مثبت است نشان می

های برای شاخصها و افزایش کیفیت( در حد زیادی تحقق یافته و متوازن هستند. اما آزمون هزینه

های دانشگاه رازی معنی دار نیست و با توجه به اینکه مقدار رشد در آمد و کفایت بودجه کتابخانه

t های رشد در آمد و کفایت بودجه برای هر دو شاخص مذکور منفی است، به این معنی که شاخص

 tدار و مقدار زمون معنیدر حد قابل قبولی نمی باشند و نامتوازن هستند. در امتیاز کل منظر مالی آ

دهد به طور کلی این شاخص در حد زیاد و مطلوبی قابل قبول و متوازن مثبت است، که نشان می

 منظر از های دانشگاه رازیکتابخانهعملکرد  گفت باید پژوهش پرسش به پاسخ در بنابراین است.

 .است قبول قابل و متوازن مالی

 
 چگونه( کاربر) مشتری منظر از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد : وضعیت4پرسش شماره 

  است؟
 های دانشگاه رازیمشتری)کاربر( درکتابخانه منظر تعیین وضعیت برای اینمونه تک t . آزمون5جدول 

 میاینگین فراوانی شاخص ها

 میانگین

 مقایسه

 شده

 انحراف

 استاندارد

 مقدار

 تی

 درجه

 آزادی

 سطح

 معنی

 دار

 نتیجه

استفاده ار 

 کتابخانه
 متوازن ۰۰6/۰ 359 ۷5/2 89/1 2۷/2 2۷/3 36۰

روز آمدی 

 منابع
 متوازن ۰۰۰/۰ 359 -9/4 94/۰ -24/۰ -24/۰ 36۰

درصد 

 جستجو
 متوازن ۰۰۰/۰ 359 ۰/6 95/۰ 3۰/۰ 3۰/3 36۰

کیفیت 

 خدمات
 متوازن ۰19/۰ 359 34/2 94/۰ 11/۰ 11/3 36۰

سرعت 

خدمات 

 رسانی

 متوازن ۰۰۰/۰ 358 1۷/5 96/۰ 26/۰ 26/3 359
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تامین 

نیازهای 

 علمی

 نامتوازن 666/۰ 358 -433/۰ 9۷/۰ -/22۰ 9۷/2 359

خالقیت در 

 چیدمان
 نامتوازن ۰65/۰ 356 -185/1 14/1 -11/۰ 88/2 35۷

کیفیت و 

کمیت 

فعالیت 

 فرهنگی

 متوازن ۰12/۰ 356 53/2 91/۰ -12/۰ 8۷/2 35۷

هزینه 

 عضویت
 متوازن ۰۰۰/۰ 358 21/26 96/۰ 33/1 33/4 359

رضایت 

 کلی
 متوازن ۰۰۰/۰ 355 84/4 88/۰ 22/۰ 22/3 356

کافی بودن 

ساعات 

 کاری

 متوازن ۰۰۰/۰ 358 96/11 95/۰ 6۰/۰ 6۰/3 359

جذب و 

حفظ 

 کاربران

 نامتوازن 2۰1/۰ 358 28/1 98/۰ ۰6/۰ ۰6/3 359

امتیاز کل 

 بعد کاربر

 )مشتری(

 متوازن ۰۰1/۰ 359 ۰/1۰9 ۷2/5 21/۰ 21/3 36۰

-های منظر مشتری تعیین شده است، همانگونه که مشاهده می، وضعیت شاخص5در جدول شماره 

های استفاده ار کتابخانه، روز آمدی منابع، درصد جستجو، کیفیت خدمات، شود آزمون شاخص

کلی و کافی سرعت خدمات رسانی، کیفیت و کمیت فعالیت فرهنگی، هزینه عضویت، رضایت 

دهد بین میانگین محاسبه شده و میانگین (، که نشان می>۰5/۰sigبودن ساعات کاری معنی دارست )

های استفاده ار در شاخص tمقایسه شده تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار 

یت کتابخانه، درصد جست و جو، کیفیت خدمات، سرعت خدمات رسانی، کیفیت و کمیت فعال

دهد این فرهنگی، هزینه عضویت، رضایت کلی و کافی بودن ساعات کاری مثبت است، نشان می
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ها به طور  معناداری در حد زیادی وجود داشته است و متوازن می باشند. همچنین با توجه شاخص

دهد این شاخص به (، نشان می =t-9/4برای شاخص روز آمدی منابع منفی است ) tبه اینکه مقدار 

های تامین نیازهای علمی، خالقیت طور معناداری در حد کم وجود دارد. اما آزمون برای شاخص

های در شاخص tدار نیست و همچنین از آنجا که مقدار در چیدمان و جذب و حفظ کاربران معنی

 باشند. در امتیاز کلها در حد قابل قبول و متوازن نمیدهد این شاخصمذکور منفی است، نشان می

دهد به طور کلی این شاخص مثبت است، که نشان می tدار و مقدار منظر مشتری)کاربر( آزمون معنی

عملکرد  گفت باید پژوهش پرسش به پاسخ در در حد زیاد و مطلوبی تحقق یافته است. بنابراین

 .است قبول قابل و متوازن منظر مشتری از های دانشگاه رازیکتابخانه

 گیری بحث و نتیجه

عملکرد هر سازمان نشان دهنده کیفیت و کارایی سازمان می باشد و آگاهی از وضعیت عملکرد       

ریزان برای مدیران سازمان اهمیت ویژه دارد. زیرا بر اساس عملکرد سازمان است که مدیران و برنامه

پژوهش کنند. سازمانی که در های سازمان تالش میجهت بهبود خدمات و ارتقای سطح فعالیت

باشد. با توجه می 96های دانشگاه رازی در سال حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت، عملکرد کتابخانه

های به محیط رقابتی امروز تنها بر اساس بررسی دیدگاه کاربران کتابخانه و سنجش کتابخانه

توان اطالعات کافی در خصوص عملکرد کلی دانشگاهی از نظر کیفیت و امکانات آن، نمی

های دانشگاه رازی ها به عنوان نهادی فعال در آموزش و پژوهش به دست آورد. کتابخانهکتابخانه

های مختلف )مدیریت، کارکنان و مشتریان( تشکیل شده است، ها از بخشهمچون دیگر سازمان

های های آنان در خصوص وضعیت کتابخانهها و بررسی دیدگاهکه ارزیابی تک تک این بخش

 تواند نشان دهنده عملکرد کلی سازمان باشد. بنابراین حاصل پژوهش حاضر،رازی میدانشگاه 

است. نتایج به دست  متوازن امتیازی کارت رویکرد دانشگاه رازی با هایکتابخانه عملکرد ارزیابی

 دهد:  آمده در این پژوهش نشان می

نامتوازن است، به این معنی که  یرشد و یادگیر بُعد در رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد      

های دانشگاه رازی نتوانسته در ارائه خدمات و توانمندسازی کارکنان خود موفق و به کتابخانه

ای که در ایجاد انگیزش در بین کارکنان، رضایت از تفویض صورت مطلوب عمل کند. به گونه

 ت، عملکرد ضعیفی دارند.اختیار، سنجش قابلیت و توانایی کارکنان و بهبود فرایند پیشرف

های دانشگاه رازی در بُعد فرایندهای داخلی نامتوازن است. با توجه همچنین عملکرد کتابخانه      

در بخش فعالیت عملیاتی و کیفیت ارائه  های دانشگاه رازیبه نتایج به دست آمده کارکنان کتابخانه
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زمینه ابداع و نوآوری، استفاده  رکنند، اما دخدمات به استفاده کنندگان کارآمد و مناسب عمل می

است. در نتیجه مدیران  نکرده و متوازن عمل مطلوب های فکری، آگاهی از چشم اندازها،از قابلیت

توانند در جهت تحقق بیشتر می های دقیق و کاربردیریزیو مسئوالن کتابخانه با استفاده از برنامه

پور  مومنی وخانی کیوی، زادهژوهش با نتایج پژوهش نبیاین بخش از پ این منظر تالش کنند.

 ناهمخوان است. (1391)

به این معنی که مدیران  است، متوازن و قابل قبول مالی بُعد از رازی دانشگاه هایکتابخانه عملکرد     

د. و در کننای مناسب و مطلوب هزینه میهای دانشگاه رازی، منابع مالی کتابخانه را به شیوهکتابخانه

ها و افزایش کیفیت به صورت متوازن و قابل قبول ها، کاهش هزینههای مدیریت بر داراییشاخص

 و درآمد رشد در رازی دانشگاه هایکتابخانه که داشت توجه هم نکته این به باید کنند. اماعمل می

 برای بخش این به یافته اختصاص بودجه نتایج، طبق همچنین و اندبوده ناموفق کتابخانه درآمدزایی

با پژوهش  نتایج این بخش از پژوهش نیست. کافی کاربران اطالعاتی و علمی نیازهای به پاسخگویی

 ناهمخوان است. (1391پور ) مومنی وخانی کیوی، زادهنبی

 الزم اما است، متوازن مشتری قابل قبول و بُعد رازی در دانشگاه هایکتابخانه همچنین عملکرد      

 رضایت کتابخانه منابع بودن روز به از دانشجویان ،پژوهش این از حاصل نتایج طبق که است ذکر به

 توجه باید همچنین. است زیاد اطالعاتی هایپایگاه در شانناموفق جستجوهای درصد و ندارند کافی

 از نیز و نیست زیاد چندان هم فرهنگی هایفعالیت کیفیت و کمیت از دانشجویان رضایت که کرد

توان به طورکلی می .است آمده میان به سخن آن چیدمان و کتابخانه فضای تزئین در خالقیت نبود

 ارزیابی مطلوب مشتری و مالی بعد دو در رازی دانشگاه هایکتابخانه گونه تبیین نمود که عملکرداین

رازی را مدیریت و  های دانشگاههای کتابخانهشده است، به این معنی که مدیران به خوبی هزینه

تر بکنند، هرچند مدیران برای تحقق هرچه بیشتر به اهداف و رسیدن به عملکرد مطلوسازماندهی می

زایی این سازمان تالش بیشتری داشته باشند. الزم های دانشگاه رازی باید در جهت درآمدکتابخانه

ان در اولویت قرار دارد و متوازن ها رضایت مشتریهایی مانند کتابخانهبه ذکر است که در سازمان

های دانشگاه رازی است. اگرچه این بودن در این بخش نشان دهنده عملکرد نسبتاً مطلوب کتابخانه

تر است که توان نادیده گرفت که سازمانی در ارائه خدمات به کارمندان خود موفقنکته را نمی

باشند، و در انجام وظایف خود که همان کارمندان آن احساس آرامش و امنیت شغلی بیشتری داشته 
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کنند، که ارائه خدمات و پاسخگویی به نیاز کاربران است با رضایت و موفقیت بیشتری عمل می

منجر به ارتقاء عملکرد مشتری و توازن بیشتر این شاخص)مشتری( خواهد شد. نتایج این بخش از 

مخوانی دارد. همچنین نتایج پژوهش با ( ه1395پژوهش روزیطلب ) هایپژوهش تا حدودی با یافته

همسو است که نشان داد اداره کل  (1391پور ) مومنی وخانی کیوی، زادهپژوهش نبی هاییافته

سنایی  و با نتایج پژوهشکتابخانه ملی در شاخص مشتری)کاربر( متوازن و در سطح مطلوب است. 

 مورد بررسی همخوانی ندارد.مبنی بر تاثیر منفی وجه مشتری بر عملکرد جامعه  (1392)

 با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

های ایجاد انگیزش، رضایت از تفویض در بُعد رشد و یادگیری، با توجه به نامتوازن بودن شاخص

 گردد:اختیار، سنجش قابلیت و توانایی کارکنان و بهبود فرایند پیشرفت، پیشنهاد می

و  تقویت های دانشگاه رازیکتابخانه اهداف به رسیدن جهت در کارکنان هایهنگیزا -

 .شود هدایت

-کتابخانه مدیران و کارمندان و کتابداران جهت تخصصی آموزشی هایدوره برگزاری -

 های دانشگاه.

های های کتابداران و کارمندان در کتابخانهارائه گزارش از عملکرد و سنجش توانایی -

تر برای استفاده های قویهای ضعیف و هدایت بخشدانشگاه رازی جهت تقویت بخش

 هایشان جهت ارتقا کیفیت عملکرد کتابخانه.مطلوب از توانایی

 .کتابخانه استراتژیک هایگیریتصمیم در کارکنان افزایش مشارکت -

ابداع و نوآوری، استفاده از های همچنین در بُعد فرایندهای داخلی با توجه به نامتوازن بودن شاخص

 گردد:های فکری، آگاهی از چشم اندازها، پیشنهاد میقابلیت

تشویق کارکنان و پرداخت پاداش به کارکنانی خالقی که جهت ارائه بهتر خدمات و  -

 های تازه و کارآمدتری ارائه دهند.عملکرد کتابخانه، پیشنهاد

 کارکنان اختیار در را های دانشگاهکتابخانه هایبرنامه و راهبردی اهداف انداز،چشم -

 اهداف به دستیابی جهت در و کرده پیدا آگاهی کتابخانه هایبرنامه از آنها بگذارند تا

 .کنند تالش
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های رشد در آمد و کفایت بودجه، پیشنهاد همچنین در بُعد مالی با توجه به نامتوازن بودن شاخص

 گردد:می

 های دانشگاه رازی.از امکانات جانبی کتابخانهدریافت هزینه جهت استفاده  -

های های آموزشی مورد نیاز برای کاربران، کارکنان و مدیران بخشبرگزاری دوره -

 مختلف جهت درآمدزایی در کتابخانه ها.

 ها.ریزی مالی مناسب جهت دریافت بودجه و صرف هزینهبرنامه -

علمی، خالقیت در چیدمان و جذب و حفظ های تامین نیازهای در نهایت نامتوازن بودن شاخص

 گردد:کاربران، در بُعد مشتری پیشنهاد می

 تجهیزات و الکترونیکی و چاپی از اعم مختلف منابع خرید جهت مناسب بودجه اختصاص -

 کامپیوتری(. های سیستم و چاپگر ، اسکنر) نیاز مورد

 خدمات از دانشجویان بیشتر استفاده و عضویت خصوص در بیشتر تبلیغات و معرفی -

 .کتابخانه

های مختلف ها و بخشسازی، خالقیت و توجه بیشتر به فضا و چیدمان قفسهشاداب -

 های دانشگاه رازی. کتابخانه

 مناسب برای کاربران. آموزشی ارائه خدمات فرهنگی و -

های دانشگاه رازی، و همچنین دریافت ریزی دقیق و مرتب جهت وجین کتابخانهبرنامه -

 ها و منابع مورد نیاز کاربران لیستی از کتاب

روز ساختن همچین با پیشرفت علم و افرایش روز افزون اطالعات و دانش بشری، با به -

های مختلف، موجب افزایش میزان استفاده از منابع و امکانات منابع مربوط به رشته

 گردد. های دانشگاه رازی و درنتیجه افزایش سطح رضایت کاربرانکتابخانه

ای برای رفع نیاز استفاده کنندگان، توان از طریق راه اندازی سیستم امانت بین کتابخانهمی -

 موجب رضایت و حفظ کاربران شد.   

 

 منابع 
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 اساس بر عملکرد ارزیابی (.1395 احمدرضا) نژاداصفهانی، مکی و سیدمحسن موسوی، شهال؛, حجازی -

 شوش، شهرستان مافی نظام بیمارستان استراتژیهای سازی پیاده جهت BSC متوازن امتیازی کارت مدل

 کارین، قابل دسترس در :  همایش سرآمد موسسه تهران، مدیریت، نخبگان المللی بین کنفرانس

https://www.civilica.com 

 ایران تخصصی های کتابخانه عملکرد ارزیابی های شاخص ارائه(. 1392)سحر پور،صراف و نجال حریری، -

  دوره(.   اطالعات فناوری و رسانی اطالع و کتابداری علوم) شناسی دانش. متوازن امتیازی کارت رویکرد با

 . 42 - 31 ص ، 2۷  شماره ، ۷

(. ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران با مدل 138۷کاشف، مهدی و صادقی، فواد )حقیقی -

 .125-1۰۷، ص، 58، شماره 15دوره  مدیریت بهبود و تحول،فصلنامه مطالعات کارت امتیازی متوازن، 

 ای دانشکده های کتابخانه عملکرد ارزیابی(. 1394)اله روح زابلی، و عادل نژاد، سلیمانی صدیقه؛ زابلی، -

 محور، سالمت پژوهشهای علمی فصلنامه. متوازن امتیازی مدل براساس کرمان شهر پزشکی علوم دانشگاه

 .59-4۷ ص ، 1 شماره ، 1 جلد

: تهران. متوازن امتیازی کارت مدل براساس میاندوآب شهرداری عملکرد ارزیابی(. 1392) علی سنایی، -

 . رپایدا توسعه و شهرسازی ،جغرافیا ملی همایش اولین. طوبی نور مجازی انتفاعی غیر عالی آموزش موسسه

 نهمین متوازن، امتیازی کارت مدل با تهران مترو برداری بهره شرکت عملکرد ارزیابی(. 1386) فواد صادقی، -

 .صنعت و علم دانشگاه ریلی، نقل و حمل انجمن: تهران،. ریلی نقل و حمل همایش

 و امنیت نظم برقراری در ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی عملکرد ارزیابی(. 1384) علیرضا عادلی، -

 .انتظامی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. بم شهرستان

 اداره کل عملکرد ارزیابی (1392) رضا ملکی، و رضا پور، خانی مومنی، عصمت؛ سهیال؛ کیوی، زادهنبی -

 فصلنامه (. BSC) متوازن امتیازی کارت مدل براساس ایران جمهوری اسالمی ملی کتابخانه رسانی اطالع

  . 23 -6 ص:(4) 24 اطالعات، و سازماندهی کتابداری ملی مطالعات

 و اطالعات فناوری واحد عملکرد ارزیابی(. 1386) حسین طالبی، و احمد حداد، اصل شادی؛ نیکنام، -

 ارتباطات و اطالعات فناوری واحد: تهران. متوازن امتیازی کارت مدل از استفاده با سازمانها در ارتباطات

 .ایران نفت ملی شرکت
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