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چکیده :ارزیابی کارایی یکی از مباحث مهم در مدیریت هر سازمان و یا نهادی است که درصدد ارتقای سطح کارایی
و یا عملکرد وضعیت موجود سازمان خود است .رویکردهای مختلفی برای ارزیابی کارایی وجود دارد .یکی از رویکردها
یا الگوهای ارزیابی کارایی« ،تحلیل پوششی دادهها» است که روشی ناپارامتریک و مبتنی بر دادههایی است که از
شاخصهای ورودی و خروجی به دست میآید .هدف پژوهش حاضر تعیین شاخصهای مناسب ارزیابی کارایی ،میزان
کارایی  ،کارآمد یا ناکارآمد بودن و رتبهبندی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ایران ،با توجه به این رویکرد
است .این پژوهش از نوع توصیفی است و برای جمعآوری دادهها از روش پیمایش و از دو پرسشنامه استفادهشده و
برای اجرای ارزیابی کارایی کتابخانههای مرکزی ،از مدل  BCCکه یکی از الگوهای تحلیل پوششی دادهها است و
همچنین از مدل دیگری بانام مدل وزنهای مشترک استفاده گردید .ارزیابی کارایی  41کتابخانه مرکزی دانشگاهی
دولتی در ایران نشان داد که تنها یک کتابخانه بهعنوان کتابخانه کارآمد و در سطح عالی ،هشت کتابخانه در سطح
خیلی خوب 13 ،کتابخانه در سطح خوب ،هفت کتابخانه در سطح متوسط و  12کتابخانه در سطح ضعیف قرار دارند.

کلیدواژهها :ارزیابی کارایی ،کارایی ،کتابخانه دانشگاهی ،ایران ،تحلیل پوششی دادهها.

1.Data Envelopment Analysis
2.Common Set of Weight
 .3نویسنده مسئولali.isfandyari@gmail.com :
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مقدمه
نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد و کارایی بهعنوان یکی از فرایندهای مدیریتی نقش برجستهای در کمک به
تحقق اهداف و رسالتهای هر سازمان دارد .این امر در حوزههایی که با افراد و جامعه و الگوهای آنان در
ارتباط است ،اهمیت بیشتری مییابد .در همین راستا کیفیت مدیریت و ارزیابی عملکرد و کارایی
کتابخانههای دانشگاهی ،از دغدغههای مدیران این نهاد اجتماعی است .مباحث مربوط به ارزیابی و
اندازهگیری به دلیل ارائه یک بازخورد از نحوه عملکرد واحدها و نیز سعی دریافتن مشکالت
و رسیدن به سطح عملکرد مطلوب همواره از توجه و اهمیتی خاص برخوردار بوده و یکی از
حوزههایی که مدیریت منابع در آن از اهمیت باالیی برخوردار است ،حوزه کتابخانههای دانشگاهی است.
امروزه جنبههای مدیریتی در کتابخانهها ،بیش از گذشته نمود پیداکرده است .در این راستا ،سنجش عملکرد
و کارایی کتابخانهها با استفاده از تحلیل شاخصهای مختلف ،موردتوجه بسیاری است (ریچمن )20041و
کتابخانههای دانشگاهی نیز بهطور فزایندهای توجه خود را بر روی ارزیابی عملکرد و کارایی متمرکز کرده و
کوشش می کنند که همکاری خود را برای اهداف و مقاصد سازمانی که متعلق به آن هستند و به آنها
خدمت می کنند (سازمان مادر) ،نشان دهند که هم توانایی خود را در استفاده از منابع و هم در کارایی و
اثربخشی نشان دهند (شاپاال.)20122
یکی از ابزارهای مفید در بهبود ارزیابی عملکرد و کارایی یک سازمان ،تعیین معیار و یا روشی است که
بتوان سازمان را با آن ارزیابی نمود .روشها یا رویکردهای مختلفی در ارزیابی وجود دارد ،یکی از مهمترین
روشها ،روش غیر پارامتریک است که به بهترین نحو ممکن برای معیار سنجی بکار میرود و تحلیل پوششی
دادهها که روشی غیر پارامتریک است ،با ترکیب چند مسیر و بهطور یکپارچه ،به تجزیهوتحلیل کارایی یک
سازمان میپردازد (استروبانتز و بوکارت .)20143در رویکرد تحلیل پوششی دادهها که در اکثر پژوهشها
نیز به آن اشارهشده است ،الزم است به دو موضوع مهم ،یکی تعیین شاخصهای ارزیابی و دیگری واحدهای
تصمیمگیرنده 4توجه شود .اولین موضوع در رویکرد تحلیل پوششی دادهها به دست آوردن شاخصهای
ارزیابی کارایی است و الزم است بهترین و مناسبترین شاخصها انتخاب شوند ،زیرا با توجه به این
شاخصها ،نتایج کارایی واحدهای تصمیمگیرنده به دست میآید .منظور از واحدهای تصمیمگیرنده که
دومین موضوع در این رویکرد است ،مراکزی هستند که مورد ارزیابی قرار میگیرند (ضروری است مراکز
مورد ارزیابی ،همسان و همگن باشند) که در این پژوهش ،کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع دولتی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران را شامل میشود .این پژوهش با استفاده از این روش (تحلیل پوششی
دادهها) و مدلهای وابسته ،باهدف محاسبه و ارزیابی کارایی نسبی و رتبهبندی  41کتابخانه مرکزی
دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،انجامشده است.

1.Reichmann
2.Shupala
3.Stroobants and Bouckaert
)4.Decision Making Unit (DMU
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مسئله پژوهش
کتابخانهها در تعاریف مختلف نهادهای اجتماعی معرفیشدهاند که با گردآوری ،سازماندهی و نگهداری
دانش مدون بشر ،امکان رشد اندیشه ،شکوفایی استعدادها و باروری ذهن خالق انسانهای پویا و جستجوگر
را فراهم میکنند .از سوی دیگر در اکثر متون کتابداری و اطالعرسانی بهدفعات آمده است که کتابخانهها
بهعنوان سازمانهایی زنده و پویا هستند .از دیدگاه کتابداری ،زمانی یک کتابخانه بهصورت زنده و پویا عمل
خواهد کرد که انعطاف پذیری و انطباق با شرایط جدید و تحوالت را داشته باشد و در محیطی رقابتی
فعالیتهای خود را بهخوبی ادامه دهد .هدف نهایی از فعالیتهای کتابخانه ،ارتقای کارایی ،بهبود مستمر و
ارتقای سطح پژوهش و آموزش دانشجویان و به دنبال آن ارتقای دانشگاه و درنهایت ارتقای سطح علمی
یک کشور است .یکی از شاخصهای اصلی سنجش توسعهیافتگی کشورها مربوط به سهم آن جامعه یا کشور
در تولید دانش است که با توجه به نقش کتابخانهها در این روند ،مشخص میگردد؛ بنابراین کتابخانههای
دانشگاهی در جوامع مختلف ،بر ارتقای کیفیت آموزش عالی و توسعه همهجانبه کشورها نقش بسزایی دارند.
الزمۀ بهبود مستمر و ارتقای کیفیت سطح عملکرد و کارایی کتابخانهها ،ارزیابی کارایی آنها و ارائه الگوی
مناسب با فعالیتهای آنها است .مسئله اصلی این پژوهش نیز بهبود مستمر و ارتقای سطح کیفیت کارایی
(خدمات) کتابخانههای دانشگاهی با فراهم آوردن شرایطی واقعی و مقایسهای است .بدین معنی که اگر
ارزیابی در یک محیط رقابتی و همسان صورت گیرد و این ارزیابی منجر به رتبهبندی کتابخانهها گردد،
میتواند در بهبود ارتقای سطح کیفیت کارایی آنها منجر شود .یکی از مبانی تصمیمگیری برای مدیران،
ارزیابی عملکرد و کارایی است که آنان را درگرفتن تصمیم هدایت میکند .چنانچه ارزیابی عملکرد به روش
علمی انجامگرفته باشد ،راهنمای مؤثری برای مدیران در تصمیمگیریها است (میرغفوری و رودپشتی
 .)1386سازمانها (واحدهای تصمیمگیرنده) زمانی میتوانند به مأموریت ،رسالت ،اهداف و چشماندازی که
دارند برسند که مورد ارزیابی قرار گیرند و یا خود را ارزیابی نمایند و این ارزیابی اگر بهصورت مستمر،
صحیح و فرایندی انجام شود باعث ارتقاء و باال رفتن سطح کیفیت خدمات خواهد شد .ارزیابی عبارت از
توانایی کتابخانهها در تبدیل ورودیها (منابع) به محصوالت خروجی (خدمات) است ،بدین معنی که سازمان
زمانی کارآمد است که بتواند با استفاده بیشتر از ورودیهای موجود ،خروجیها را افزایش داده و بازدهی یا
همان کارایی را باال ببرد و یا یک واحد (سازمانی) زمانی کارآمد به نظر میرسد که در بین گروهِ رقابتی
همسانِ خود بتواند تولید بیشتری با سطح تعیینشدهای از ورودیها داشته باشد و یا تولیدش را باکم کردن
سطح ورودیها ،در همان سطح باقی نگه دارد .پس کارایی مقیاسی از توانایی یک واحد برای تغییر ورودیها
یا منابع به خروجیها یا خدمات است (شیم20031؛ کوپر ،سیفورد و ژو .)20112ارائه راهکارها و رویکردهای
صحیح بهمنظور بهبود عملکرد و یا کارایی یک واحد تصمیمگیرنده ،یکی از مهمترین اجزای فرایند ارزیابی
کارایی است (کتابی ،میراحمدی و کریمپورآذر  .)1390روش یا رویکرد «تحلیل پوششی دادهها» یکی از
روشهایی است که در این زمینه میتوان جهت ارزیابی کارایی ،از آن بهره برد .زیرا تحلیل پوششی دادهها
با استفاده از الگوهای متنوع و گوناگون و شاخصهای ارزیابیِ (ورودی و خروجی) واحدهای تصمیمگیرنده،
1.Shim
2.Cooper, Siford, and Zhu
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میزان کارایی آنها را بهخوبی تجزیهوتحلیل مینماید ( لیو ،ژو ،لیو و شن )2015 1و بهعنوان رویکردی
متفاوت ،اندازهگیری نسبی کارایی یک واحد ،نسبت به سایر واحدهای همگن 2و یکسان را با توجه به
شاخصهای ارزیابی که در این رویکرد بهعنوان شاخصهای ورودی و خروجی شناخته میشوند ،موردمطالعه
قرار میدهد (پنگ19983؛ اوکران.)20014

سؤاالت پژوهش
-1
-2
-3
-4
-5

شاخصها مناسب (ورودی و خروجیها) برای ارزیابی کارایی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
جامع ایران با توجه به الگوی تحلیل پوششی دادهها کدماند؟
میزان کارایی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع ایران ،بر اساس تحلیل پوششی دادهها در
چه سطحی است؟
کارآمدترین و ناکارآمدترین کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع ایران ،برحسب شاخصهای
ورودی و خروجی منتخب تحقیق ،بر اساس الگوی پوششی دادهها کدماند؟
عوامل مؤثر بر کارایی و ناکارایی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای جامع ،بر اساس الگوی تحلیل
پوششی دادهها کدماند؟
کدام کتابخانهها نسبت به کتابخانههای همسان خود ،بر اساس الگوی تحلیل پوششی دادهها و
وزنهای مشترک از رتبه باالتری برخوردار هستند؟

مبانی نظري پژوهش
کارایی
در هر سازمان ،ازجمله کتابخانهها ،آگاهی از وضعیت کارایی بخشهای مختلف را میتوان بهعنوان یکی از
اصول مهم مدیریت بهحساب آورد .عملکرد همه کتابخانهها همانند دیگر سازمانها شامل دو بعد است:
اثربخشی و کارایی .بهعبارتدیگر اصطالح کارایی به دو مفهوم اساسی برمیگردد .جنبه اول میتواند به
کارایی تخصیصی تعریف شود که سودمندی حاشیه ای توانایی کتابخانه در انتقال منابع به خدمات مساوی
با هزینه کم را نشان میدهد و جنبه دوم به کارایی فنی برمیگردد که سودمندی توانایی کتابخانه در تولید
6
سطح معینی از خروجی را با حداقل مقدار ورودی نشان میدهد (شوان و کابا20135؛ شیم 2003؛ ویتالیانو
 .)1998کارایی به معنای تلف نکردن منابع (آذر و ترکاشوند  )1385و خوب کار کردن (جهانشاهلو ،لطفی
و نیکومرام  )10 ،1389است .اگر کارایی را ازلحاظ عملیاتی و کاربردی در نظر بگیریم ،کارایی ،کاربردی
است برای افزایش بهکارگیری ورودیها و /یا افزایش خروجیهای مربوطه با استفاده از ورودیها .این جمله
1.Liu, Zhou, Liu, and Shen
2. Homogeneous
3. Peng
4. Avkiran
5. Shahwan and Kaba
6. Vitaliano

110

مدیریت اطالعات /دوره  ،3شماره – 1شماره پیاپی ،4بهار و تابستان1396

بدین معنا است که سازمان وقتیکه بتواند با استفادۀ بیشتر از ورودیهای موجود خروجیها را افزایش داده
و بازدهی یا همان کارایی را باال ببرد ،کارآمد بهحساب میآید .و یا یک واحد (سازمانی) زمانی کارآمد به
نظر میرسد که در بین گروه رقابتی همسانِ خود بتواند تولید بیشتری با سطح تعیینشدهای از ورودیها
داشته باشد و یا تولیداتش را باکم کردن سطح ورودیها ،در همان سطح باقی نگه دارد .پس کارایی مقیاسی
از توانایی یک واحد برای تغییر ورودیها یا منابع به خروجیها یا تولید است (شیم 2003؛ کوپر ،سیفورد و
ژو .)2011

شاخصهاي ارزیابی (ورودي و خروجیها)
یکی از کارهای مهم در تحلیل پوششی دادهها انتخاب شاخصهای ارزیابی است .بهتر است کتابخانهها
ارزیابی کارایی خود را با شاخصهای محلی و در مقیاسهای رقابتی انجام دهند و درصدد این باشند که
چگونگی کارآمدی و اثربخشی منابع مورداستفاده خود و چگونگی کارآمد بودن خود را با کتابخانههای گروه
همسان ،نشان داده و یا مقایسه نمایند (شیم  .)1999واگنر و شیمشک نیز در این خصوص اظهار داشتهاند
1
که از مهمترین گامها ،در کاربرد مدل (رویکرد) تحلیل پوششی دادهها -که میتوان آن را گام خردمندانه
نامید -انتخاب شاخصهای ارزیابی است که در انتخاب شاخصها باید «صرفهجو» 2بود ،اما بهتر است
خردمندانه انجام شود (واگنر و شیمشک .)20073به همین دلیل انتخاب شاخصها باید هوشیارانه و با دقت
باشد زیرا تعیین متغیرهای ورودی و خروجی پایه و اساس موفقیت تجزیهوتحلیل در پژوهش خواهند بود.
بنابراین شناسایی ورودیها و خروجیها مرحله کلیدی در تحلیل پوششی دادهها است .ورودی و
خروجیهای انتخابشده بایستی انعکاسی از منابع بکار رفته و خروجیهای تولیدشده و همچنین محیطی
که هر واحد تصمیمگیرنده در آن عمل میکند ،باشد ( .آوکران 2001؛ واگنر و شیمشک  .)2007به عقیده
نو 4،شاخصهای ارزیابی کتابخانه ،مطابق با نوع کتابخانه ممکن است متفاوت باشد و در زمانهای مختلف،
شاخصهای متفاوتی انتخاب شود و همچنین اولویتبندی شاخصها نیز متفاوت است .منظور از اولویت
بندی این است که احتمال دارد شاخصی در یک پژوهش بهعنوان ورودی و در پژوهش دیگر بهعنوان
خروجی انتخاب گردد و برعکس (نو .)2012

تحلیل پوششی دادهها
روشهای مختلفی برای ارزیابی کارایی وجود دارد که یکی از این روشها تحلیل پوششی دادهها است.
تحلیل پوششی دادهها یا  DEAمخفف یا آغازه کلمات  Data Envelopment Analysisاست و یک الگوی
برنامهریزی خطی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرندهای است که با چندین ورودی و
خروجی به ارزیابی کارایی واحد تصمیمگیرنده میپردازد .تحلیل پوششی دادهها برای نخستین بار توسط

1. Stepwise
2. Parsimonious
3.Wagner and Shimshak
4.Noh
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«چارنز1و همکاران» بهعنوان یک روش برنامهریزی خطی برای تحلیل کارایی از چگونگی کارایی واحدهای
مختلف درون عملیات یک سازمان و همچنین برای مقایسه کارایی چندین سازمان رقابتی درون یک صنعت،
معرفی گردید .درواقع این روش با جامعیت بخشیدن به روش «فارل ،»2بهگونهای که ویژگی فرایند تولید
(نهاده) و چند محصول (ستاده) را در برگیرد ،به الگوهای اقتصادی اضافه شد (چارنز و همکاران .)1978
فارل ( )1957با در نظر گرفتن یک فناوری ،معیار مشخصشده بهوسیله فرض بازده به مقیاس ثابت ،با
ساخت یک مدل برنامهریزی خطی که از دادههای واقعی ورودی -خروجی مربوط به واحدها استفاده میکرد،
کارایی هر واحد را محاسبه کرد .بدین معنی که فارل در مدل خود تنها از یک ورودی و یک خروجی برای
ارزیابی کارایی استفاده کرد اما در تحلیل پوششی دادهها بهجای یک ورودی و یک خروجی از چند ورودی
و چند خروجی استفاده میشود .تحلیل پوششی دادهها ،یک برنامهریزی خطی غیرپارامتریک (ناپارامتریک)
فنی است که پژوهشگران را قادر می سازد تا تعداد زیادی از متغیرها را برای تجزیهوتحلیل در تصمیمگیری،
معیار سنجی و هر طرحی برای ارزیابی ،ترکیب نمایند (کوپر ،سیفورد و ژو  .)2011تحلیل پوششی دادهها
فرصت مقایسه واحدهای تصمیمگیرنده را بر اساس تعدادی از ورودی و خروجیها که در همه واحدها
مشترک هستند را میدهد (مان .)19973از مزیتهای اصلی تحلیل پوششی دادهها ایجاد «گروه مرجع»
یا الگو در بین واحدهای تصمیمگیرنده است .منظور از گروه مرجع مجموعهای از واحدهای تصمیمگیرنده
است که ورودی و خروجیهای یکسانی دارند و وزن ورودی و خروجیهای آنها صفر نیست و کارایی آنها،
صد درصد یا یک است (میدال و کیکاس .)2009 4بدین معنی که با تعیین واحدی الگو از کتابخانههای
کارآمد ،انتظار میرود که کتابخانه های ناکارآمد با الگو قرار دادن آن کتابخانه ،خود را به واحدی کارآمد
نزدیک نمایند .در این ارزیابی ،باید واحدهای تصمیمگیرنده ،همگن5و یکسان باشند و در آنها از ورودیهای
همسان برای رسیدن به خروجیهای همسان استفاده شود (پنگ  .)1998این روش که عمدتاً بهعنوان یک
روش اندازهگیری کارایی در جهان شناختهشده است ،در حین اندازهگیری کارایی نوع بازده نسبت به
مقیاس6را نیز ارائه مینماید و محاسبه کارایی با توجه به مقدار خروجی مورد انتظار یا استاندارد با استفاده
از نسبت زیر تعریفشده است (ریچمن:)20047
مجموع وزن ورودیها /مجموع وزن خروجیها = کارایی
𝑚

𝑠

𝑀𝑎𝑥 𝑍𝑗 = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 / ∑ vi xij
𝑖=1

𝑟=1

1.Charles
2.Farel
3.Mann

4.Miidla and Kikas
5. Homogeneous
6. Return to scale
7. Reichmann
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فرمول )(1
 =Xijمیزان ورودی iام برای واحد تصمیمگیری jام ()i=1, 2… m
 =Yrjمیزان خروجی rام برای واحد تصمیمگیری jام ()j=1, 2… s
 =Urوزن دادهشده به خروجی rام
 =Viوزن دادهشده به ورودی iام.

مجموعه وزنهاي مشترك
مجموعه وزنهای مشترک در تحلیل پوششی دادهها به این خاطر است که با حل الگوهای تحلیل پوششی
دادهها اوزان متفاوتی برای متغیرهای واحدهای تصمیمگیرنده محاسبه میشود ،این انعطافپذیری ورودی
و خروجی در محاسبه مقادیر امکان مقایسه واحدهای مختلف را به خطر میاندازد .محاسبه مجموعه
مشترکی از اوزان برای متغیرهای ورودی و خروجی کلیه واحدها شیوهای برای رفع این مشکل است (حاتمی
ماربینی1و همکاران  .)2015امیری و همکاران در پژوهش خود اظهار داشتهاند که ،ایده مجموعه وزنهای
مشترک برای اولین بار توسط کوک2و همکاران مطرح و سپس توسط رول3و همکاران تکمیل شد ،پسازآن
نیز تاکنون دانشمندان زیادی برای به دست آوردن مجموعه وزنهای مشترک به روشهای گوناگون و
ایجاد تغییرات در الگوهای پایه اقدام کردهاند (امیری ،علیمی و ابطحی  .)1386در کل هدف از ایجاد
وزنهای مشترک این است که تنها یک وزن برای هر یک از شاخصهای ورودی و خروجی به دست آید و
نسبت به محاسبه و مقایسه کارایی واحدها بر مبنایی مشترک اقدام شود (صدقیانی و همکاران .)1388

الگوهاي تحلیل پوششی دادهها
تحلیل پوششی دادهها دارای الگوها یا مدلهای مختلفی است که معروفترین و پرکاربردترین آنها عبارتاند
از:
 الگو یا مدل  :CCRدر سال  1978چارنز 4،کوپر5و رودز6این مدل را ارائه کردند (کوا و وونگ.)20117هدف این مدل اندازهگیری و مقایسه کارایی نسب واحدهای سازمانی مانند مدارس ،دانشگاهها ،بیمارستانها،
شعب بانکها ،شهرداری ها و  ...است که دارای چندین ورودی و چندین خروجی شبیه به هم هستند
(بوالین.)19988

1.Hatami-Marbini
2.Kook
3.Roll
4.Chrnes
5.Cooper
6.Rhodes
7.Kuah and Wong
8.Bowlin
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 الگوي BCC؛ در سال  1984بنکر ،چارنز و کوپر 1با تغییر در الگوی  ،CCRالگوی جدیدی را عرضهنمودند که به الگوی  BCCشهرت یافت (طلوع و تیچی20152؛ بوالین  .)1998این مدل زمانی بکار میرود
که یک متغیر بازده به مقیاس رابطه بین ورودی و خروجی را به عهده دارد .مدل  BCCکارایی فنی را
اندازهگیری مینماید (لی و یانگ.)20143

پیشینه پژوهش
در این زمینه پژوهشهای زیادی انجامشده است که در جدول زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
جدول  .1پیشینه پژوهش
پدیدآورنده
(گان)

عنوان

ورودي

جامعه آماري

یافتهها و نتایج

ساندرز4

کارایی هزینه
در کتابخانههای
دانشگاهی
ARL

 1ورودی و 6
خروجی

 88کتابخانه عضو انجمن
کتابخانههای تحقیقاتی

 32کتابخانه با  100-91درصد کارایی
در مرز کارایی هستند و متوسط کارایی
 80/6درصد بود و نکته مهم این بود که
محقق دریافت که کتابخانههای ناکارآمد
با کم کردن هزینهها میتوانند به مرز
کارایی برسند.

استنچوا و
آنجلوا5
()2004

اندازهگیری
کارایی کتابخانه
های دانشگاه با
استفاده از داده
تحلیل پوششی

 6ورودی و 3
خروج

 5کتابخانه دانشگاهی در
سال  3و 2002

سه کتابخانه در مرز کارایی بودند و دو
کتابخانه ناکارآمد بودند که علت
ناکارآمدی آنها کمبود منابع و برخی
ویژگیهای دیگر مانند استفاده نامناسب
از منابع موجود و هزینه کم ،که این دو
کتابخانه داشتند.

هاموند6

کارایی در ارائه
خدمات عمومی:
تحلیل پوششی
داده در
کتابخانههای
عمومی
انگلستان

 4ورودی و
 3خروجی

 99کتابخانه عمومی
انگلستان

بیش از  %55از کتابخانهها ،کارایی نسبتاً
باالیی معادل  %91را داشتهاند.
بااینحال کمترین کارایی کتابخانههای
ناکارآمد  %46و باالترین آنها  %80بوده
است؛ و اگر متوسط کارایی فنی ،بین
 %80تا  %94در نظر گرفته شود ،حدود
 70کتابخانه به کتابخانه کارآمد
بهحساب خواهند آمد .درنهایت ،بهبود
در کارایی سیستمهای کتابخانه عمومی

()2003

()2010

1.Banker, Charnes, and Cooper
2.Toloo and Tichý
3.Li and Yang
4.Saunders
5.Stancheva and Angelova
6.Hammond
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پدیدآورنده

عنوان

ورودي

جامعه آماري

دوکاروالو1و
همکاران
()2012

مدیریت عملکرد
کتابخانه در
کتابخانه
دانشگاهی
ریودوژانیرو،
برزیل :کاربرد
DEA

 3ورودی و
 4خروجی

 37کتابخانه از دانشگاه
فدرال در ریودوژانیرو

 16کتابخانه کارآمد و  14کتابخانه
ناکارآمد بودند و کارآمدی در سیر نزولی
داشته و چهار کتابخانهای که در سال
 2006کارآمد بودهاند ،به کتابخانه
ناکارآمد تبدیلشدهاند و سه کتابخانه
دیگر نیز در کارایی خود بهبود ایجاد
نموده و جزو کتابخانههای کارآمد
مشخصشدهاند .کتابخانهها پتانسیل
خوبی برای افزایش خروجیهای خود
دارند.

هوانگ ،شیه و
هسیه2
()2012

استفاده از
تحلیل پوششی
دادهها برای
ارزیابی
پایگاههای
اطالعاتی
الکترونیکی
کتابخانه

 2ورودی و
 3خروجی

 12پایگاه اطالعاتی
کتابخانه دانشگاهی تایوان

از بین دوازده پایگاه اطالعاتی چهار
پایگاه اطالعاتیIEEE, ACS, ،
 ACMو  ProQuestبیشترین کارایی
را دارند و این چهار پایگاه از کارایی یک
برخوردار هستند؛ و هشت پایگاه دیگر
کارایی کمتر از یک را دارا بودند .با توجه
به قیمت پایگاههای اطالعاتی مسئله
بودجه برای خرید آنها از مسائل حیاتی
و ضروری است.

لی ،کاک و
گارت3
()2013

یک ارزیابی
مقایسهای
کارایی مؤثر در
کتابخانههای
تحقیقاتی
دانشگاهی
ایاالتمتحده:
یک رویکرد
DEA

 4ورودی و
 4خروجی

 25کتابخانه تحقیقاتی
دانشگاهی ایاالتمتحده

 12کتابخانه بهعنوان کتابخانه کارآمد و
 13کتابخانه بهعنوان کتابخانه ناکارآمد
هستند و نکته قابلتوجه این بود که
کتابخانههای کارآمد از منابع یا ورودی
کمتری برای کارآمدی استفاده کرده
بودند .بدین معنی که الگوی DEA
نشان داد که کتابخانههای کارآمد
کارایی بهتری در خدمات عمومی و
امانت بینکتابخانهای داشتهاند و این دو
خدمات بیشتر بر روی مراجعان بیرونی
و توسعه کتابخانه تمرکز داشتند که
یکی از مأموریتهای مهم کتابخانه
است .الگوی  DEAفرصتی را برای باال

(گان)

یافتهها و نتایج
انگلستان نیاز به سازماندهی مجدد
حوزههای خدمات کتابخانه دارد.

1.De Carvalho
2.Hwang, Shieh and Hsieh
3.Won Lee, Kwak and Garrett
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عنوان

ورودي

جامعه آماري

یانگ1

ارزیابی عملکرد
کتابخانههای
عمومی در
ایاالتمتحده
آمریکا با
استفاده از
تحلیل پوششی
دادهها

 2ورودی و
 5خروجی

 51کتابخانه عمومی
ایاالتمتحده آمریکا

کتابخانههای عمومی ایاالتمتحده
نسبتاً کارآمد هستند و نمره متوسط
کارایی فنی  %96است و هیچ نمرهای
کمتر از  %80نبود .از تعداد  51کتابخانه
 20کتابخانه کارآمدتر از بقیه بودند.
نتیجه بعدی این بود که برای کارآمدتر
شدن کتابخانهها باید هزینههای اجرایی
و نیروی کار کم شود .کتابخانههای
کارآمد را بهعنوان الگو در نظر داشته
باشند.

استروبانتز و
بوکارت2
()2014

معیار سنجی
کتابخانههای
عمومی محلی با
استفاده از
روشهای مرز نا
پارامتری :فالندر
از سال  2006تا
2009

 1ورودی و
 1خروجی

 13کتابخانه عمومی
مرکزی

در طی این دوره ،سه کتابخانه بیشترین
کارایی را بدون هیچگونه تغییر دارا
بودند و یک کتابخانه نیز با توجه به
پایین آوردن یکی از شاخصهای ورودی
یعنی هزینهها ،توانسته بود نمره کارایی
یک یا  %100را به خود اختصاص دهد.
بقیه کتابخانهها نمرات متفاوتی در طی
دوره موردمطالعه داشتند .این
پژوهشگران دریافتند که با ثابت
نگهداشتن شاخصهای ورودی ،میتوان
در چند دوره متوالی خروجی یکسان
داشت.

 37کتابخانه دانشگاهی

با استفاده از الگوی تحلیل پوششی
دادهها ،هیچیک از کتابخانهها کارآمدی
خوبی از خود نشان ندادهاند ،اما از طریق
مدل شبکهای تحلیل پوششی دادهها ،با
توجه به باال بودن نمرات کارایی آنها،
ده کتابخانه از کارآمدی خوبی برخوردار
بودند.

 6کتابخانه دانشگاهی

با استفاده از دو روش  CCRورودی گرا
و  CCRخروجی گـرا و همچنـین

(گان)

یافتهها و نتایج
بردن بینش مدیران جهت طراحی بهتر
و بهبود فرایند خدمات ایجاد نمود.

لی و
()2014

لی و
ورثینگتون3

()2016

میرغفوری و
شفیعی

مدل شبکهای
تحلیل پوششی
دادهها با
محوریت کمیت
و کیفیت تولید،
دانشگاههای
استرالیا
رتبهبندی
کتابخانههای
دانشگاهی بر

 3ورودی و
 1خروجی

 5ورودی و
 3خروجی

1.Li and Yang
2.Stroobants and Bouckaert
3.Lee and Worthington
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پدیدآورنده
(گان)

عنوان

رودپشتی
()1386

اساس سطح
عملکرد با
استفاده از
تکنیکهای
تحلیل پوششی
دادهها و بردا
کتابخانههای
دانشگاه یزد

میرغفوری و
صادقی آرانی
()1389

بررسی و
ارزیابی کارایی
کتابخانهها در
بهکارگیری
مدیریت دانش و
نوآوری بهمنظور
بهبود کیفیت
خدمات ،با
استفاده از مدل
DEA
دومرحلهای
مطالعه موردی:
کتابخانههای
عمومی و
دانشگاهی
شهرستان یزد

ورودي

جامعه آماري

یافتهها و نتایج
بُردا1،

کاراترین کتابخانهها،
روش
کتابخانههای علوم پایه ،منابع طبیعی و
علوم انسانی بودند .بر اساس این یافتهها
ه مدیران کتابخانهها بخواهند با سـطح
ورودی کمتـری به سطح ستاده قبلی
دست یابند و یا با حفظ همین سطح
داده قبلی به سـتاده بیـشتری دسـت
برسند ،میتوانند از دادهها و ستادهها و
عملکرد سه کتابخانه باال الگوبرداری
کنند .همچنین با استفاده از روش
 DEAجمعی ،کاراترین کتابخانهها،
کتابخانههای منابع طبیعی ،معماری و
علوم پایه هستند.
 2ورودی و
 2خروجی

 11کتابخانه عمومی و
دانشگاهی

در مرحله اول کتابخانههای عمـومی
شهرستان یزد از کتابخانههای
دانشگاهی در ایـن زمینـه کارایی
بیـشتری دارنـد .بهعبارتدیگر ،از میان
کتابخانههای دانشگاهی شهرسـتان
اسـتان یـزد ،تنهـا کتابخانـۀ دانـشگاه
علـوم پزشکی شهید صدوقی و دانشگاه
آزاد کارا بودهاند .در مرحله دوم نیز
کتابخانههای عمومی شهرستان یزد
کاراتر از کتابخانههای دانشگاهی
کارآمدتر بودهاند .از میان کتابخانههای
دانشگاهی شهرستان استان یزد ،تنها
کتابخانۀ جهـاد دانشگاهی یـزد کـارا
بوده است .در رتبهبندی نهایی
کتابخانههای شهرستان یزد در
بهکارگیری مدیریت دانش و نوآوری
بهمنظور بهبود کیفیت خدمات ،با
استفاده از مدل  DEAدومرحلهای
عمـومی ،نیـز کتابخانههای عمومی بر
پیشی
دانشگاهی
کتابخانههای
گرفتهاند.

 . 1روش بُردا ،بر اساس «قاعده اکثریت» استوار است .با روش بردا  ،گزینهها دو به دو با هم مقایسه میشوند .درکل بردا روشی
است که چندین رتبهبندی متفاوت را با شیوۀ خاصی به رتبه نهایی تبدیل میکند.
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عنوان

ورودي

جامعه آماري

یافتهها و نتایج

کتابی،
میراحمدی و
کریمپورآذر
()1390

ارزیابی عملکرد
کتابخانههای
عمومی استانها
توسط تکنیک
تحلیل پوششی
دادهها

 7ورودی و
 3خروجی

کتابخانههای عمومی 30
استان

بر اساس مدل  CCRتعداد 15
کتابخانه و بر اساس مدل  BCCتعداد
 19کتابخانه کارا بودند ،بدین معنی که
نسبت به بقیه واحدها ،بهطور نسبی
استفاده بهتری از منابع خود نموده و
نتایج بهتری کسب کردند؛ و بر طبق
مدل اندرسون -پیترسون از بین
واحدهای تصمیمگیری موردبررسی،
استان ایالم رتبه نخست و استانهای
تهران و چهارمحال و بختیاری رتبههای
بعدی کارآمدی را به خود اختصاص
دادند؛ و در بین استانهای ناکارا نیز
استانهای بوشهر ،قم و کردستان با کم
ترین امتیاز در رتبه انتهایی
قرارگرفتهاند.

مروتی
شریفآبادی و
همکاران
()1390

ارزیابی یک
مدل
برنامهریزی
آرمانی برای
ارزیابی عملکرد
کتابخانههای
عمومی
استانهای
کشور

 6ورودی و 3
خروجی

 1706کتابخانه عمومی
در  30استان کشور

میانگین نمره کارایی کتابخانههای
عمومی استانهای کشور در سال
 ،1387معادل  %67بود؛ و از مجموع 30
استان کشور ،کتابخانههای عمومی 3
استان کشور ،یعنی استانهای خراسان
جنوبی و خراسان شمالی و مازندران
دارای کارایی یک بودهاند؛ و ازنظر
رتبهبندی اندرسون و پیترسون استان
خراسان شمالی رتبه یک و به ترتیب
استانهای خراسان جنوبی و مازندران
در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
بهعبارتدیگر  %10از کتابخانههای
استان کارا و  %90ناکارآمد تشخیص
داده شدند.

علیزاده زوارم
و آقاجانی
()1392

ارزیابی عملکرد
کتابخانهها بر
اساس کارایی با
استفاده از
رویکرد تحلیل
پوششی دادهها
)(DEA
(موردمطالعه:
کتابخانههای

 2ورودی و
 3خروجی

 53کتابخانۀ عمومی در
شهر مشهد (سال )1390

از  9کتابخانه مورد بررسـی در ایـن
گـروه ،فقـط  4کتابخانه و به عبارتی
 %44آنها دارای کارایی نسبی (1یک)
بود (کتابخانـههـای کـارا) و بیش از
نیمی از این کتابخانههـا  %56ناکـارا
بودند .میـزان متوسـط کارایی فنّـی
کتابخانههای این گروه با فرض بازدهی
متغیر نسبت به مقیاس که معادل %84
بود و ظرفیت ارتقای کارایی در این گروه

(گان)
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پدیدآورنده
(گان)

عنوان

ورودي

جامعه آماري

عمومی شهر
مشهد)

یافتهها و نتایج
از کتابخانـههـا ،بدون هیچگونه افزایشی
در هزینهها و با بهکارگیری همان میزان
نهادهها ،بهصورت افزایشی و در سایر
کتابخانهها بهصورت کاهشی است.

شاهطهماسبی،
اسماعیلی
گیوی و
شمس الهی
()1392

بررسی و
مقایسه روند
کارایی
کتابخانههای
نهادی کشور در
مقیاس استانی؛
رویکرد
سیستمی به
پردازش
ورودیها
()1390-1387

 6ورودی و 3
خروجی

قربان پور
()1393

ارزیابی کارایی
نسبی
کتابخانههای
عمومی استان
مازندران

 3ورودی و
 1خروجی

در طی این سالها ،تغییرات قابلتأملی
در تعداد کتابخانههای کارا و ناکارا
دیدهشده که نشاندهنده رو به رشد
بودن ماهیت مدیریت در کتابخانههای
استانها است .بیشترین تعداد استان
های کارآمد در سال  1388بوده است و
کمترین اختالف کارایی بین بیشترین و
کمترین ارقام کارایی مربوط به سال
 1390است .توزیع منابع ورودیها،
رویکرد دستهبندی بر اساس
شاخصهای مناسب و عملکرد محور و
در بررسی خروجیها ،استفاده از
شاخصهای بلندمدت و رویکرد
استراتژی محور ،برای بهبود کارایی
پیشنهادشده است.
 53کتابخانه عمومی و
مشارکتی استان مازندران

سه کتابخانه دارای کارایی فنی کامل
بودند و بقیه کتابخانهها دارای ناکارایی
فنی بودند؛ و برای افزایش کارایی (فنی)
کتابخانههای ناکارا مراجعه به واحدهای
(مرجع) الگو پیشنهادشده است.

نکاتی که از پژوهشهای انجامشده در این زمینه میتوان به دست آورد تا حدودی حول محور سؤاالت
پژوهش حاضر است و میتوان گفت شباهتهایی در این زمینه باهم دارند.
نکته اول؛ در اکثر پژوهشها شاخصهایی برای ارزیابی تعیین نمودهاند ،منظور این است که بدون داشتن
شاخصی مشخص احتمال ارزیابی صحیح و مناسب دشوار است.
1
نکته دوم؛ در برخی از پژوهشها مانند ساندرز ( ،)2003استنچوا و آنجلوا ( ،)2004لی و یانگ (،)2014
علیزاده زوارم و آقاجانی ( )1392و شاهطهماسبی و همکاران ( )1392به عواملی مانند منابع ،هزینه که باعث
کارآمدی یا ناکارآمدی میشود ،اشارهای داشتهاند.
نکته سوم؛ میزان سطح کارایی و کارآمدی یا ناکارآمدی واحدهای تصمیمگیرنده است که اکثر پژوهشگران
بخصوص مروتی شریفآبادی ،طحاریمهرجردی و باباییمیبدی ( ،)1390ساندرز ( ،)2003هاموند ()2009
1.Stancheva and Angelova
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به آن پرداختهاند؛ و مسئله رتبهبندی را نیز میتوان در پژوهشهای میرغفوری و شفیعیرودپشتی (،)1386
میرغفوری و صادقیآرانی ( ،)1389کتابی ،میراحمدی و کریم پور آذر ( )1390و مروتی شریفآبادی،
طحاریمهرجردی و باباییمیبدی ( )1390مشاهده نمود .آنچه پژوهش حاضر را با پژوهشهای دیگر میتواند
متمایز نشان دهد این است که در پژوهش حاضر برای تعیین شاخصها ،تالش بر این بوده است که جنبههای
مختلفی از کتابخانههای مرکزی دانشگاهی ،بهعنوان شاخص ارزیابی انتخاب شود تا ارزیابی بهتری ارائه
گردد و به همین دلیل شاخصهای این پژوهش بیشتر از پژوهشهای موردمطالعه است .میتوان گفت که
یکی از مزیتهای تحلیل پوششی دادهها آزاد بودن پژوهشگر در انتخاب شاخصهای ارزیابی است .موضوع
بعدی عمق و دامنه ارزیابی در این پژوهش وسیعتر و جامعتر است و سعی شده است که کتابخانههای
دانشگاهی در سطح کشور مورد ارزیابی قرار گیرند.

روششناسی پژوهش
این پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش ،توصیفی است و از پیمایش برای جمعآوری
دادهها استفادهشده است .در این پژوهش ،کارایی  41کتابخانۀ مرکزی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت و چون کتابخانههای مرکزی دانشگاههای مطرح وابسته
به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مدنظر بود از سرشماری استفاده شد و نمونهگیری خاصی انجام نگرفت.
از الگوی تحلیل پوششی دادهها برای اندازهگیری کارایی واحدهای تصمیمگیرنده استفاده شد .تحلیل
پوششی دادهها یک برنامهریزی خطیِ غیرپارامتریک (ناپارامتریک) است که پژوهشگران را قادر میسازد تا
با تعداد زیادی از متغیرها (شاخصها) ،ارزیابی نسبی را برای تصمیمگیری و معیار سنجی برای واحدهای
موردمطالعه انجام دهند (کوپر ،سیفورد و ژو  .)2011به همین دلیل روشی برای سنجش و ارزیابی کارایی
نسبی واحدهای تصمیمگیرندۀ مشابه به شمار میرود (امیری و همکاران  .)1388از مدلهای مختلف این
روش میتوان استفاده نمود که در این پژوهش ،از الگوی  BCCاستفادهشده است .در سال  1984بنکر،
چارنز و کوپر با تغییر در مدل  CCRمدل جدیدی را ارائه نمودند که با توجه به حرف اول نام آنها به مدل
 BCCمعروف گردید .مدل  BCCمدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی دادهها است که در ارزیابی کارایی
نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس میپردازد (طلوع و تیچی 2015؛ بوالین  .)1998این الگو
مبتنی بر نسبت شاخصهای خروجی ،به شاخصهای ورودی است .در پژوهش حاضـر بـرای مـشخص
نمـودن شاخصهای ورودی و خروجی ،پژوهشهای انجامشده پیشین در این زمینه موردبررسی قرار گرفت
و مجموعهای از متغیرها برای ارزیابی کارایی کتابخانههای مرکزی دانشگاهی با استفاده تحلیل پوشـشی
دادههـا شناسـایی گردیـد .پس از شناسایی این شاخصها ،برای اعتبار روایی و پایایی آنها از روش دلفی
و ازنظر و تخصص متخصصان این حوزه استفاده شد .کاربرد روش دلفی با مشارکت افرادی انجام پذیرفت
که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص بوده و این افراد با عنوان پنل دلفی شناخته شدند.
بر این اساس ،اعضای پنل برای این پژوهش افرادی بودند که دارای یک یا چند ویژگی زیر بودند:
 .1مدیر گروه تخصصی علم اطالعات و دانش شناسی در دانشگاههای دولتی.
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 .2اعضای هیئتعلمی گروههای علم اطالعات و دانششناسی دانشگاههای دولتی کشور که حداقل
دارای پنج سال سابقه فعالیت در گروه را داشتند.
 .3متخصصین و خبرگان در این حوزه که در دانشگاهها و مراکز علمی در گروه علم اطالعات و
دانششناسی مشغول بودند.
با توجه به روش و موارد فوق ،پرسشنامهای شامل شاخصهای تعیینشده ،تهیه و برای افراد خبره حوزه
کتابداری و علم اطالعات و متخصصان این حوزه ارسال شد و از متخصصان و خبرگان تقاضا گردید که
شاخصها را تائید یا رد نمایند؛ و در ضمن در پایان پرسشنامه مجدد تقاضا شده بود که اگر شاخصی بهغیراز
شاخصهای آورده شده در پرسشنامه ،برای ارزیابی کارایی کتابخانهها مفید میدانند را ذکر نمایند .الزم به
ذکر است که پرسشنامهها بهصورت آنالین و الکترونیکی تهیهشده بود و از طریق رایانامه (ایمیل) برای آنها
ارسال گردید .بعد از توزیع پرسشنامهها بین  26نفر از خبرگان و متخصصان کتابداری 18 ،نفر پرسشنامهها
را تکمیل و ارسال نمودند .با توجه به پاسخها و نتیجهای که در این مرحله به دست آمد و با توجه به برخی
پیشنهادهای ارائهشده توسط برخی از متخصصان ،در این مرحله سؤاالت موردبررسی قرار گرفت و برخی از
سؤاالت حذف و سؤاالتی نیز به پرسشنامه اضافه گردید .الزم به ذکر است که پرسشنامه مذکور شامل بیش
از  40شاخص بود که از بین آنها و بر اساس میزان درصد تائید شاخصها ،توسط متخصصان ،شاخصهای
اصلی اولویتبندی شد و این اولویتبندی بر اساس میزان درصد تأییدیه اعضای پنل دلفی یا همان
متخصصان و خبرگان موضوعی ،صورت گرفت .بعد از تعیین اولویت شاخصها و اعتبارسنجی آنها از سوی
متخصصین حوزه ،درنهایت با ادغام شاخصهای مرتبط باهم ،شاخصها (ورودی و خروجیها) به ترتیب زیر
معین شدند؛ بنابراین ،برای انتخاب ورودیها و خروجیهای این پژوهش ،سه نکتۀ مهم در کانون توجه
قرارگرفته است:
 .1شاخصهای بهکاررفته در مطالعات قبلی ارزیابی کارایی کتابخانههای دانشگاهی در جهان؛
 .2امکان دسترسی و جمعآوری دادهها در خصوص شاخصهای پژوهش؛
 .3استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان علم اطالعات و دانش شناسی.
شاخصهاي ورودي (نهادهها) عبارتاند از:
 تعداد کل کتابهای چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد کل نشریات چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد کل کتابهای الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد پایگاههای اطالعاتی داخلی (ملی) و خارجی اشتراک ساالنه، نرمافزار کتابخانه دیجیتالی، متراژ کل کتابخانه مرکزی، تعداد رایانههای مورداستفاده در بخش اطالعرسانی، تعداد کارکنان تماموقت کتابخانه مرکزی، -ساعات کاری کتابخانه،
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 کل هزینههای مربوط به خرید منابع چاپی (کتاب ،نشریات و  )...و منابع الکترونیکی (کتاب ،پایگاهها و .)...شاخصهاي خروجی (ستادهها) عبارتاند از:
 تعداد عضویتهای کتابخانه مرکزی، تعداد کل امانت به اعضاء (گردش منابع)، تعداد استفاده از کل منابع، تعداد سؤاالت مرجع پاسخدادهشده، تعداد دانلودهای تمام متن از مقاالت مجالت ،کتابهای الکترونیکی تعداد اعضای کتابخانهها.برای به دست آوردن دادههای (ورودیها و خروجیها) این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار لینگو ( )lingoاستفاده شد.

مدل پژوهش
پس از جمعآوری دادههای واحدهای تصمیمگیرنده (کتابخانههای مرکزی دانشگاهی) در تحلیل پوششی
دادهها بایستی از مدل مربوط به کارایی مناسبی استفاده میشد تا بتوان به نتایج مناسب و بهینهای
دستیافت  .به همین خاطر و با توجه به اینکه از ابتدای این پژوهش بنا بر استفاده از مدل  BCCبود ،از
فرمولهای این مدل استفاده شد.
𝑠

𝑤 𝑀𝑎𝑥 𝑍0 = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟0 +
𝑟=1
1

مشروط به اینکه:

m

∑ vi xi0 = 1
i=1
m

)𝑛 (𝑗 = 1, … ,

𝑠

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟0 − ∑ vi xij + 𝑤 ≤ 0
i=1

𝑟𝑢

𝑟=1

, vi ≥ 0

فرمول( )2مدل BCC

𝑟 :uوزن خروجیrام  :yrjمقادیر عددی متغیر rام واحد jام

1.St: Subject to
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𝑖 :vوزن ورودی iام  :xijمقادیر عددی متغیر iام واحدjام (امیری و همکارن .)1394
در تحلیل پوششی دادهها معموالً ایرادی که وجود دارد این است که با اجرای مدلهای ارزیابی برای هر
واحد ،اکثر واحدهای تصمیمگیرنده با کارایی باال (یک) نشان داده میشوند و این ایراد باعث میشود که
نتوان بهراحتی میزان کارایی واحدها را مشخص کرد و گاهی این سؤال مطرح میشود کدام وزن مناسبتر
است (مان  .)1997روشهای مختلفی برای رفع این ایراد وجود دارد که در همین راستا ،نورا1و همکاران
( )2012اظهار داشتهاند یکی از روشهای موردعالقه اکثر پژوهشگران ،برای ارزیابی و رتبهبندی واحدهای
تصمیمگیرنده ،روش مجموعه وزنهای مشترک ( )CSWاست .در این روش برای مشخص کردن عملکرد
و یا کارایی واحدهای تصمیمگیرنده مجموعه وزنهای مشترک به دست میآید ،سپس واحدهای تصمیم
گیرنده مطابق با نمره کارایی که بهوسیله مجموعه وزنهای مشترک بهدستآمده است رتبهبندی میشوند
سپس هر واحد تصمیمگیرنده در بهترین شرایط ارزیابی میشود و واحدهای تصمیمگیرنده به دو گروه
تقسیم میشوند:
 .1واحدهای کارآمدی که نمره کارایی آنها  1است
 .2واحدهای ناکارآمدی که دارای نمره کارایی کمتر از  1هستند.
بنابراین واحدهای تصمیمگیرنده بر اساس نمرههای کارایی بهدستآمده از مدل وزنهای مشترک ،آنها
رتبهبندی میشوند (نورا و همکاران .)2012
فرمول به دست آوردن وزن مشترک اولیه برای خروجیها
𝑛∑
𝑗=1 𝑢𝑟𝑗 ∗ej
𝑛∑
𝑗=1 ej

= 𝑟𝑢′

فرمول ()3
فرمول به دست آوردن وزن مشترک اولیه برای ورودیها

∑𝑛𝑗=1 𝑣𝑖𝑗 ∗ ej
= 𝑖𝑣′
∑𝑛𝑗=1 𝑒j
فرمول ()4
مدل آرمانی برای به دست آوردن وزن مشترک واحدها بهصورت زیر است.
s

m

) + d r ) + ∑(p− i + p+ i

+

i=1

−
𝑟

min = ∑(d
r=1

1.Noora
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n

s

∑ u′′𝑟 ∗ yrj − ∑ v′′i ∗ xij ≤ 0
i=1

r=1

𝑟𝑢′′𝑟 + d− r − d+ 𝑟 = 𝑢′
𝑖𝑣′′𝑖 + p− 𝑖 − p+ i = 𝑣′
𝑜 ≥ 𝑗𝑟𝑦 𝑖 = 1 … . 𝑛 𝑗 = 1 … . . 𝑚 𝑥𝑖𝑗,
𝑑𝑟 , 𝑝𝑖 , , 𝑢′′𝑟 , 𝑣′′𝑖 ≥ 0
فرمول ()5
𝑗 :eکارایی واحد jام

𝑟 :uوزن خروجیrام

 :yrjمقادیر عددی متغیر rام واحدjام

𝑖 :vوزن ورودی iام

 :xijمقادیر عددی متغیر riم واحدjام

𝑟 :𝑢′وزن مشترک اولیه خروجی متغیر rام

𝑖 :𝑣′وزن اولیه مشترک ورودی متغیر iام

𝑟:𝑢′′وزن مشترک ایدئال خروجی rام

𝑖:𝑣′′وزن ایدئال ورودی iام
𝑟  :d−انحرافات منفی وزن خروجی ایدئال از وزن مشترک اولیه
𝑟  d+انحرافات مثبت وزن ایدئال خروجی از وزن مشترک اولیه
𝑖  :p−انحراف منفی وزن ورودی مشترک ایدئال از وزن مشترک اولیه

𝑖  :p+انحراف مثبت وزن ورودی مشترک ایدئال از وزن مشترک اولیه
بهرهگیری از این مدل تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک ،این امکان را برای تصمیمگیرندگان
فراهم میکند تا با یکپارچگی ،دقت و واقعنگری کامل ،به محاسبه کارایی نسبی و ارزیابی واحدها بپردازند
(امیری و همکاران .)1394

یافتهها و نتایج پژوهش
یافتهها و نتایج بر اساس سؤاالت پژوهش:
یکی از سؤاالت این پژوهش تعیین و مشخص کردن شاخصهای ارزیابی کتابخانههای دانشگاهی بود .پس
از استخراج و اولویتبندی این شاخصها ،در کل ،سه متغیر اصلی که هرکدام دارای شاخصهای مربوطه
بودند تعیین گردید:
اول :متغیر مجموعه که شامل هفت شاخص به ترتیب زیر بود:
 .1تعداد کل کتابهای چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)،
 .2تعداد کل نشریات چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)،
 .3تعداد کل کتابهای الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)،
 .4تعداد پایگاههای اطالعاتی داخلی (ملی) و خارجی اشتراک ساالنه،
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 .5نرمافزار کتابخانه دیجیتالی،
 .6متراژ کل کتابخانه مرکزی،
 .7تعداد رایانههای مورداستفاده در بخش اطالعرسانی.
دوم :متغیر جامعه کاربران و خدمات که شامل هفت شاخص به ترتیب زیر بود:
 .1تعداد کارکنان تماموقت کتابخانه مرکزی،
 .2ساعات کاری کتابخانه،
 .3تعداد اعضای کتابخانه مرکزی،
 .4تعداد کل امانت به اعضاء (گردش منابع)،
 .5تعداد استفاده از کل منابع،
 .6تعداد سؤاالت مرجع پاسخدادهشده،
 .7تعداد دانلودهای تمام متن از مقاالت مجالت ،کتابهای الکترونیکی.
سوم :متغیر هزینهها که شامل یک سؤال بود:
 .1کل هزینههای مربوط به خرید منابع چاپی (کتاب ،نشریات و  )...و منابع الکترونیکی (کتاب ،پایگاهها
و .)...
با در نظر گرفتن شاخصهای فوق ،درنهایت ،ده شاخص اصلی بهعنوان ورودی و پنج شاخص اصلی نیز
بهعنوان خروجی برای به دست آوردن میزان کارایی کتابخانههای مرکزی مشخص و انتخاب گردید.
جدول  .2شاخصهای ورودی و خروجی
وروديها

خروجیها

تعداد کل کتابهای چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)

تعداد عضویتهای کتابخانه مرکزی

تعداد کل نشریات چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)

تعداد کل امانت به اعضاء (گردش منابع)

تعداد کل کتاب های الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزی (به
نسخه)

تعداد استفاده از کل منابع

تعداد پایگاه های اطالعاتی داخلی (ملی) و خارجی اشتراک ساالنه

تعداد سؤاالت مرجع پاسخدادهشده

نرمافزار کتابخانه دیجیتالی

تعداد دانلودهای تمام متن از مقاالت
مجالت ،کتابهای الکترونیکی

متراژ کل کتابخانه مرکزی
تعداد رایانههای مورداستفاده در بخش اطالعرسانی
تعداد کارکنان تماموقت کتابخانه مرکزی
ساعات کاری کتابخانه
کل هزینههای مربوط به خرید منابع چاپی (کتاب ،نشریات و  )...و
منابع الکترونیکی (کتاب ،پایگاهها و )...
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پس از مشخص شدن شاخصها (جدول  ،)2دادههای کتابخانههای مرکزی از طریق پرسشنامه جمعآوری
گردید .دادههای این پژوهش بر اساس شاخصهای مشخصشده و برای دوره زمانی یکساله از کتابخانههای
دانشگاهی موردمطالعه دریافت گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در رویکرد تحلیل پوششی دادهها ،الزم
بود که از فرمولها و مدل های مربوط به این رویکرد استفاده گردد که در این پژوهش برای اجرای بهتر و
جامعتر از مدل  BCCاستفاده شد .پس از گردآوری دادههای خام و ورود آنها در نرمافزار مربوطه (لینگو)
و تجزیهوتحلیل دادهها ،مقدار وزنهای ورودی و خروجیها و همچنین میزان کارایی هر واحد نشان داده
میشود.
با توجه به یافتههای بهدستآمده از اجرای مدل  BCCو با توجه به یکسان بودن اکثر این کاراییها
(جدول شماره  ،3ستون میزان کارایی) ،نمیتوان ارزیابی خوبی از عملکرد و کارایی کتابخانهها نشان داد،
بنابراین ،از مدل وزن های مشترک استفاده شد تا بتوان تفکیکی در میزان ارزیابی کتابخانهها نشان داد تا
درنهایت رتبهبندی کتابخانههای مرکزی را مشخص گردد.

نتایج مدل وزن مشترك اولیه
با به دست آمدن کارایی هر یک از کتابخانهها با مدل  BCCوزن مشترک نهایی ،آنها را نیز از طریق فرمول
و مدلِ اجراشده توسط امیری و همکاران که در بخش مدل پژوهش به آن اشاره شد ،محاسبه شد که در
جدول  2نتایج آن آورده شده است.
جدول  .3وزنهای مشترک اولیه ورودی و خروجیها

v10

v9

v8

v7

v6

v5

v4

v3

v2

v1

u5

u4

U3

U2

U1

ورودی
/
خروجی

0

0.01

0

0.002

3E05

0.397

0.008

3E05

6E05

1E07

4E06

4E05

1E06

2E06

1E05

وزن
مشترک
اولیه

با اجرای مدل وزنهای مشترک و جایگزینی وزنهای بهدستآمده از ورودی و خروجیها در نرمافزار لینگو،
میتوان وزنهای واحدهای تصمیمگیرنده را به دست آورد و رتبهبندی کتابخانهها را انجام داد که در جدول
 4ارائهشده است.
جدول  .4رتبهبندی کتابخانههای مرکزی دانشگاهها
میزان کارایی وزن

میزان کارایی
BCC
1

1

1

همدان

1

0/9103742

2

کرمانشاه

1

0/9099254

3

نام دانشگاه
امام صادق

 Wمشترك

رتبه
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میزان کارایی وزن

میزان کارایی
BCC
1

0/8507272

4

شیراز

1

0/8538378

5

مشهد

1

0/8469428

6

تهران

1

0/8412076

7

سیستان و بلوچستان

1

0/7450282

8

نام دانشگاه
سمنان

 Wمشترك

رتبه

تربیت مدرس

1

0/6903472

9

اهواز

1

0/6431021

10

علم و صنعت

1

0/6144076

11

کردستان

1

0/5632316

12

قم

1

0/5570256

13

شهید بهشتی

1

0/5481362

14

شریف

1

0/5416826

15

امیرکبیر

1

0/5400537

16

تبریز

1

0/5337979

17

عالمه طباطبائی

0/996121

0/5309099

18

شاهد

1

0/5119808

19

بجنورد

1

0/4171369

20

کرمان

1

0/4145163

21

یزد

1

0/4115177

22

قزوین

1

0/3911268

23

الزهرا

1

0/380309

24

گیالن

1

0/3653832

25

خوارزمی

0/826051

0/3644071

26

شهرکرد

1

0/3578548

27

اصفهان

1

0/3568672

28

هرمزگان

1

0/3313666

29

اردبیل

1

0/2755086

30

زنجان

1

0/2501723

31

اراک

0/826051

0/2448798

32

لرستان

1

0/2364788

33

مازندران

1

0/2356782

34

ارومیه

1

0/2348636

35

هنر

1

0/2319677

36
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میزان کارایی وزن

میزان کارایی
BCC
1

0/2123717

37

بوشهر

1

0/1623058

38

یاسوج

1

0/1537476

39

ایالم

1

0/1398098

40

بیرجند

1

0/99993002

41

نام دانشگاه
گلستان

 Wمشترك

رتبه

با توجه به یافتهها و نمرههایی (وزنها) که کتابخانهها به خود اختصاص دادهاند و با توجه به تعداد زیاد
کتابخانههای موردمطالعه و نمرههای بهدستآمده و نزدیک بودن نمرهها به هم و همچنین به درازا کشیده
شدن رتبهبندی کتابخانهها ،ازنظر و رأی خبرگان موضوعی ،استفاده و تصمیم به سطحبندی نمرهها ،برای
رتبهبندی کتابخانهها گرفته شد و قرار بر این شد که نمرهها در پنج سطح رتبهبندی شوند .جهت روشن و
واضح نشان دادن میزان کاراییها ،همانطور که در جدول شماره  5آمده است از پنج سطح کارایی عالی،
خیلی خوب ،خوب ،متوسط و ضعیف استفاده شد .از نتایج بهدستآمده از مدل وزنهای مشترک و
سطحبندی میزان کاراییها تنها یک ( )1کتابخانه بهعنوان کتابخانه کارآمد و در سطح عالی مشخص شد و
هشت کتابخانه در سطح خیلی خوب 13 ،کتابخانه در سطح خوب ،هفت کتابخانه در سطح متوسط و 12
کتابخانه در سطح ضعیف قرار داشتند.
جدول  .5سطح کارایی کتابخانهها
کتابخانه مرکزي دانشگاه

نمره کارایی با مدل وزن مشترك

سطح کارایی

امام صادق

1

عالی

همدان

0/9103742

کرمانشاه

0/9099254

سمنان

0/8507272

شیراز

0/8538378

مشهد

0/8469428

تهران

0/8412076

سیستان و بلوچستان

0/7450282

تربیت مدرس

0/6903472

اهواز

0/6431021

علم و صنعت

0/6144076

کردستان

0/5632316

قم

0/5570256

شهید بهشتی

0/5481362

شریف

0/5416826

خیلی خوب

خوب
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کتابخانه مرکزي دانشگاه

نمره کارایی با مدل وزن مشترك

امیرکبیر

0/5400537

تبریز

0/5337979

عالمه طباطبائی

0/5309099

شاهد

0/5119808

بجنورد

0/4171369

کرمان

0/4145163

یزد

0/4115177

قزوین

0/3911268

الزهرا

0/380309

گیالن

0/3653832

خوارزمی

0/3644071

شهرکرد

0/3578548

اصفهان

0/3568672

هرمزگان

0/3313666

اردبیل

0/2755086

زنجان

0/2501723

اراک

0/2448798

لرستان

0/2364788

مازندران

0/2356782

ارومیه

0/2348636

هنر

0/2319677

گلستان

0/2123717

بوشهر

0/1623058

یاسوج

0/1537476

ایالم

0/1398098

بیرجند

0/99993002

سطح کارایی

متوسط

ضعیف
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بحث و نتیجهگیري
این پژوهش برای ارزیابی کارایی  41کتابخانه مرکزی دانشگاههای دولتی ایران ،با رویکرد تحلیل پوششی
دادهها و با ده ورودی و پنج خروجی ،انجام گرفت که میتوان با توجه به سؤاالت پژوهش به مباحث و نتایج
زیر اشاره نمود:
سؤال اول :شاخصهاي مناسب (ورودي و خروجیها) براي ارزیابی کارایی کتابخانههاي مرکزي
دانشگاههاي جامع با توجه به الگوي تحلیل پوششی دادهها کدماند؟
با توجه به رویکرد تحلیل پوششی دادهها ،یکی از مهمترین مرحله کاری در اجرا و انجام پژوهش با رویکرد
تحلیل پوششی دادهها ،مانند هر رویکرد دیگری که به ارزیابی عملکرد و یا کارایی میپردازند ،تعیین و یا
مشخص کردن شاخصهای ارزیابی است .برای ارزیابی کارایی کتابخانهها شاخصهای خاصی وجود دارد که
ممکن است برای رویکردهای مختلف بکار رود ،اما در اکثر پژوهشها ،پژوهشگران با هر رویکرد و یا روشی
که به ارزیابی میپردازند سعی میکنند شاخص های بهتر ،بیشتر و یا متناسب با آن رویکرد را نیز به دست
آورد .در این پژوهش نیز پژوهشگران در ابتدای کار ،با توجه به پژوهشهایی که در این زمینه با این رویکرد
انجامگرفته بود ،شاخصهای ارزیابی را که در رویکرد تحلیل پوششی دادهها به دو نوع کلی «ورودیها» و
«خروجیها» تقسیم میشوند را شناسایی نمود و با توجه به کاربردی بودن و متناسب بودن و با استفاده از
روش دلفی و نظر خبرگان و متخصصان این حوزه برخی از این شاخصها حذف و یا شاخصهای دیگری
اضافه گردید و یا برخی باهم ادغام شدند .درنهایت  10شاخص ورودی شامل:
 تعداد کل کتابهای چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه) تعداد کل نشریات چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه) تعداد کل کتابهای الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه) تعداد پایگاههای اطالعاتی داخلی (ملی) و خارجی اشتراک ساالنه نرمافزار کتابخانه دیجیتالی متراژ کل کتابخانه مرکزی تعداد رایانههای مورداستفاده در بخش اطالعرسانی ساعات کاری کتابخانه کل هزینههای مربوط به خرید منابع چاپی (کتاب ،نشریات و  )...و منابع الکترونیکی (کتاب ،پایگاهها و )...و  5شاخص خروجی شامل:
 تعداد عضویتهای کتابخانه مرکزی تعداد کل امانت به اعضاء (گردش منابع) تعداد استفاده از کل منابع تعداد سؤاالت مرجع پاسخدادهشده تعداد دانلودهای تمام متن از مقاالت مجالت ،کتابهای الکترونیکی برای این پژوهش مشخص گردید.این شاخصها ،شاخصهای کاربردی هستند و میتوانند در پژوهشهای آینده و توسط پژوهشگران دیگر
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نیز بکار روند .در انتخاب این شاخصها سعی شده است که پیشرفتها و فناوریهای امروزی نیز در نظر
گرفته شود؛ بنابراین ،مسائل و تحوالت جدید کتابخانهها نیز در این شاخصها لحاظ شده است.
سؤال دوم و سوم :میزان کارایی کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي جامع موردمطالعه ،بر اساس
تحلیل پوششی دادهها در چه سطحی است؟ کارآمدترین و ناکارآمدترین کتابخانههاي مرکزي
دانشگاههاي جامع ،برحسب شاخصهاي ورودي و خروجی منتخب تحقیق ،بر اساس الگوي
تحلیل پوششی دادهها کدماند؟
در این پژوهش به سؤاالت دوم و سوم با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی دادهها و فرمولهای آن پاسخ
داده شد و کارایی کتابخانهها مشخص گردید .مدل  BCCکه یکی از مدلهای رویکرد تحلیل پوششی
دادهها است ،در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت .ازآنجاییکه نتایج کارایی به دست آمده با این مدل،
در اکثر کتابخانهها یکسان و با کارایی «یک» بودند ،از مدل دیگری به نام مدل وزنهای مشترک که قبالً
توسط امیری و همکاران ( )1388طراحیشده بود ،استفاده شد و در این مدل نتایج متفاوتی به دست آمد.
اصل و پایه مدل وزنهای مشترک نیز بر این است که برای واحدهای مختلف و ورودی و خروجهای مختلف،
وزنهای متفاوتی ارائه دهد .با توجه به یافتهها و نمرههایی که کتابخانهها به خود اختصاص دادهاند و با
توجه به اینکه تعداد کتابخانههای موردمطالعه و نمرههای بهدستآمده ،میتوان آنها را در چند سطح
رتبهبندی نمود .جهت روشن و واضح نشان دادن میزان کاراییها ،همانطور که در جدول شماره  5آمده
است از پنج سطح کارایی عالی ،خیلی خوب ،خوب ،متوسط و ضعیف برای میزان کاراییها استفاده شد.
بدین معنی که اگر بخواهیم به سؤاالت دوم و سوم پژوهش پاسخ دهیم باید خاطرنشان کرد که با توجه به
جدول ،باالترین نمره کارایی یک بود و نمرههای باالی  0/7296034نیز بیشترین میزان کارآمدی را نشان
میدهند و اگر مالک را از «سطح خوب» به باال در نظر بگیریم ،نمرههای  0/4115177به باال نیز جزو
نمرههای کارآمد بهحساب میآیند و این کتابخانهها کارآمد هستند؛ و کمترین نمره که جزء کتابخانههای
ناکارآمد میتوان به شمار آیند ،نمره  0/99993002است؛ بنابراین میزان کارآمدی در سطح خوب به باال
 54%بوده است و از کل کتابخانهها یعنی  22کتابخانه در سطح خوب تا عالی قرار دارند ،این بدین معنی
است که اکثر کتابخانهها با توجه به ورودیهای خود ،خروجیهای قابل قبولی که همان ارائه خدمات به
مراجعان است ارائه نمودهاند .میزان کارایی در سطح متوسط  %17بوده یعنی هفت کتابخانه و میزان کارایی
ضعیف  %29یعنی هشت کتابخانه بود .در کل کتابخانههای کارآمد بیشتر از کتابخانههای ناکارآمد هستند.
سؤال چهارم :عوامل مؤثر بر کارآمدي و ناکارآمدي کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي جامع ،بر
اساس الگوي تحلیل پوششی دادهها کدماند؟
با توجه به نمرههای بهدستآمده از وزن و یا نمره ورودی و خروجیهای مشخصشده ،دو خروجی «تعداد
کل امانت» و « تعداد استفاده از کل منابع» بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند که این نشاندهنده
آن است که این دو خروجی در کتابخانههای دانشگاهی میتوانند بهعنوان عوامل اصلی در باال بردن میزان
کارایی شناخته شوند .البته خروجیهای دیگر نیز در ارزیابی کارایی دخالت دارند اما با توجه به میزان وزن
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(نمره) ،این دو خروجی از اولویت بیشتری برخوردار بودند .همچنین دو ورودی «تعداد کل منابع چاپی» و
«تعداد پایگاههای اطالعاتی» بیشترین وزن (نمره) را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به این عوامل الزم
است که کتابخانههای ناکارآمد جهت باال بردن کارایی خود آنها را در نظر داشته باشند.
سؤال پنجم :کدام کتابخانهها نسبت به کتابخانههاي همسان خود ،بر اساس الگوي تحلیل
پوششی دادهها و وزنهاي مشترك از رتبه باالتري برخوردار هستند؟
در رتبهبندی کتابخانهها باید گفت که کارایی بیشتر کتابخانههای مرکزی با توجه به مدل وزنهای مشترک
کمتر از ( %100یک) شد و تنها یک کتابخانه نمره ( %100یک) را به خود اختصاص داد و دو کتابخانه دیگر
در حد کارایی و نمرههای آنها نزدیک به مرز کارایی بود ،به ترتیب رتبه اول تا سوم را به کسب نمودند که
عبارتاند از :کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق ،کتابخانه مرکزی دانشگاه همدان و کتابخانه مرکزی
دانشگاه کرمانشاه؛ و بر این اساس کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند کمترین نمره کارایی را به خود اختصاص
داده است و در رتبه آخر قرارگرفته دارد؛ اما در سطحبندی میزان کارایی که در بخش یافتهها به آن اشاره
شد ،در کل از نتایج بهدستآمده از مدل وزنهای مشترک و سطحبندی میزان کاراییها ،تنها یک کتابخانه
بهعنوان کتابخانه کارآمد و در سطح عالی ،هشت کتابخانه در سطح خیلی خوب 13 ،کتابخانه در سطح
خوب ،هفت کتابخانه در سطح متوسط و  12کتابخانه در سطح ضعیف قرار گرفتند.
درنهایت این نکته قابلذکر است که نتایج بهدستآمده از تحلیل پوششی دادهها همانطور که در بخش
ادبیات نظری نیز ذکر شد کارایی نسبی است یعنی کارایی بهدستآمده بههیچعنوان نمیتواند مطلق و یا
قطعی باشد .رتبهبندی انجامشده کتابخانههای مرکزی نیز با توجه به همین موارد صورت گرفته است و این
نیز قطعیت ندارد و در مقطع زمانی مختلف امکان تغییر دارد.

محدودیتهاي پژوهش
به علت عدم دسترسی به اطالعات کمّی واحدهای تصمیمگیری ،از روش پیمایش برای گردآوری اطالعات
استفاده شد .با افزایش واحدهای تصمیمگیری ،پیمایش و جمعآوری اطالعات با مشکالت بیشتری روبرو
بود و گردآوری اطالعات واحدهای تصمیمگیری نیز بهسختی صورت گرفت .در مدل تحلیل پوششی دادهها
با افزایش تعداد واحدهای تصمیمگیری امکان مقایسه و ارزیابی بهتر عملکرد میسر میشود اما با توجه به
اینکه برخی از کتابخانهها اطالعات خود را در مقایسه با کتابخانههای دیگر و مقایسهای فرض میکردند از
دادن اطالعات خودداری مینمود و یا حتی اطالعات را آنچنانکه به واقعیت نزدیک باشد اعالم نمینمودند
که اینیکی از مهمترین محدودیت در این پژوهش بود به همین دلیل ،عدم همکاری در پاسخگویی به
پرسشنامه و یا شفاف نبودن اطالعات دادهشده از محدودیتهای این پژوهش به شمار میآید.

پیشنهادها
اجرایی:
 -1با توجه به یافتههای پژوهش شاخصهای ورودی عبارت بودند از:
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 تعداد کل کتابهای چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد کل نشریات چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد کل کتابهای الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد پایگاههای اطالعاتی داخلی (ملی) و خارجی اشتراک ساالنه، نرمافزار کتابخانه دیجیتالی، متراژ کل کتابخانه مرکزی، تعداد رایانههای مورداستفاده در بخش اطالعرسانی، ساعات کاری کتابخانه، کل هزینههای مربوط به خرید منابع چاپی (کتاب ،نشریات و  )...و منابع الکترونیکی (کتاب ،پایگاههاو  ،)...لذا مسئولین کتابخانههای دانشگاهی در راستای کاهش شاخصهای ورودی تااندازهای که
خروجی ثابت بماند میتوانند کارایی کتابخانۀ خود را ارتقاء دهند .بهعبارتدیگر با ورودی کمتر به
سطح خروجی کنونی دستیافت و کارایی افزایش پیدا نماید.
 -2با توجه به یافتههای پژوهش شاخصهای خروجی به شرح زیر شناختهشده است:
 تعداد عضویتهای کتابخانه مرکزی، تعداد کل امانت به اعضاء (گردش منابع)، تعداد استفاده از کل منابع، تعداد سؤاالت مرجع پاسخدادهشده، تعداد دانلودهای تمام متن از مقاالت مجالت ،کتابهای الکترونیکی ،لذا مسئولین با تمرکز برافزایشخروجیها با ثابت ماندن ورودیها میتوانند کارایی کتابخانههای خود را ارتقاء دهند .به عبارتی با
خروجی بیشتر و بدون تغییر در ورودیها به سطح کارایی بیشتری دستیافت.
 -3مسئولین کتابخانهها دقت داشته باشند که همزمان با کاهش ورودیها ( تعداد کل کتابهای چاپی
موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)
 تعداد کل نشریات چاپی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد کل کتابهای الکترونیکی موجود در کتابخانه مرکزی (به نسخه)، تعداد پایگاههای اطالعاتی داخلی (ملی) و خارجی اشتراک ساالنه، نرمافزار کتابخانه دیجیتالی، متراژ کل کتابخانه مرکزی، تعداد رایانههای مورداستفاده در بخش اطالعرسانی، ساعات کاری کتابخانه، کل هزینههای مربوط به خرید منابع چاپی (کتاب ،نشریات و  )...و منابع الکترونیکی (کتاب ،پایگاههاو  ،)...خروجیها (تعداد عضویتهای کتابخانه مرکزی)،
 تعداد کل امانت به اعضاء (گردش منابع)، -تعداد استفاده از کل منابع -تعداد سؤاالت مرجع پاسخدادهشده،
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 تعداد دانلودهای تمام متن از مقاالت مجالت ،کتابهای الکترونیکی) افزایشیافته و عملکرد کتابخانهنیز به میزان قابلتوجهی ارتقاء پیدا مینماید.
 -4با توجه به نتایج پژوهش ،کتابخانه دانشگاه امام صادق ازنظر کارایی باالترین کارایی نسبی را داشته و
بهعنوان کتابخانه مرجع (الگو) شناختهشده است ،لذا توصیه میشود سایر کتابخانهها با الگو قرار دادن
کتابخانه مذکور و شناسایی شاخصهای آن ،برای ارتقاء و باال بردن کارایی کتابخانه خود تالش نمایند.
تحقیقاتی:
-1

-2

-3

-4

در این پژوهش از مدل  BCCاز مدلهای تحلیل پوششی دادهها برای به دست آوردن کارایی
استفاده گردید ،پژوهشگران در آینده میتوانند از مدلهای مختلف تحلیل پوششی دادهها و یا
از مدلهای ترکیبی آن ،در پژوهش خود استفاده نموده و یک ارزیابی تطبیقی یا مقایسهای با
توجه به مدلها ارائه نمایند.
در پژوهشهای آینده میتوان شاخصهای ارزیابی را با توجه به تعداد واحدهای تصمیمگیرنده و
همچنین عملکردهای جدید و امکانات و تجهیزات موجود ،کم و یا زیاد نمود و یا حتی جای
شاخصهای ورودی و خروجی را تغییر داد.
جامعه آماری این پژوهش کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی بود ،در پژوهشهای آینده،
پژوهشگران میتوانند از روش تحلیل پوششی دادهها ،برای ارزیابی کتابخانههای غیردولتی،
عمومی و یا هر نوع کتابخانه دیگری استفاده نمایند.
پژوهشگران میتوانند ارزیابی کارایی یک کتابخانه و یا کتابخانههای مختلف را در چند سال مورد
ارزیابی قرار دهند و یک ارزیابی مقایسهای داشته باشند.
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Abstract: Performance appraisal is a key issues of managing any organization or
institution seeking for improvement of its performance level or performance of its status
quo. There are different approaches to evaluate performance. One of these approaches
or performance evaluation patterns is the »Data Envelopment Analysis« approach,
which is a nonparametric method based on data obtained from input and output indices.
Purpose of this study is to determine appropriate indicators for assessing efficiency,
efficiency, and inefficiency of central libraries of Iranian universities, according to
mentioned approach. This research is descriptive. Survey method is used for data
collection, and two questionnaires are used. BCC model is one of the patterns of data
envelopment analysis. As well, model of common weights is used for performance
evaluation of central libraries. Evaluation of the effectiveness of 41 central government
academic libraries in Iran indicates that only one single library is an efficient and
excellent library, 8 libraries are very good, 13 libraries are good, 7 libraries are mediumlevel, and 12 libraries are at poor levels.
Keywords: Academic Library, Common Set Weight, DEA, Efficiency, Iran,
Performance Measurement
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