
 

 

 

های عمومی  بندی کتابخانهارزیابی عملکرد و اولویت

رویکرد تلفیقی  کارگیریبههای استان فارس با شهرستان

 ها ریزی آرمانی و تحلیل پوششی دادهبرنامه

 3، محمد ضیائیان 2، فرزانه عفیفیان 1پیام شجاعی 

 شناسیمطالعات دانش 

 62تا  39، ص 99، تابستان  23، شماره هفتمسال 

 06/98/ 30تاريخ دريافت: 

 12/98/ 19تاريخ پذيرش: 
 چکیده

های استان فارس منتهی به سال  های عمومی شهرستانبندی کتابخانه پژوهش ارزيابی عملکرد و اولويت هدف اين 

بوده است. اين پژوهش بر اساس    هاداده ريزی آرمانی و تحلیل پوششی  رويکرد تلفیقی برنامه  با استفاده از  1396

تحلیلی بوده   -ماهیت از نوع توصیفی ها وآوری داده های کاربردی بوده و ازنظر روش جمعهدف از نوع پژوهش 

اخذ گرديد. بر اين    1396های عمومی استان فارس منتهی به سال  های مورداستفاده از اداره کل کتابخانه است. داده 

های خطی موردنظر برای  های موردنیاز به دست آمد و پس از ايجاد مدل شهرستان استان فارس، داده  29اساس از 

های ارسنجان و  های پژوهش، شهرستان ها استخراج شد. بر اساس يافته افزار لینگو، يافتهنرم هر شهرستان از طريق  

پترسون    -ناکارا بودند. با استفاده از رويکرد ابرکارايی اندرسون   کارا بود و ديگر شهرها ازجمله شیراز  خرم بید 

بندی صورت گرفته به ترتیب  يتمشخص شد که خرم بید نسبت به ارسنجان کاراتر است. درنهايت بر اساس اولو

  حائز   ترين رتبه بودند. نکتهيین پابید، ارسنجان و فیروزآباد حائز باالترين رتبه و فراشبند، سپیدان و رستم دارای  خرم 

  داراب   شهرستان  با  مشترک  چهارم  جايگاه  در   استان  مرکز   عنوانبه   شیراز  گرفتن  قرار   پژوهش،  اين  نتايج   در  اهمیت

  اما   است،  باالتر  فارس  استان  هایشهرستان  ساير  از  شیراز   امکانات  میزان  ورودی،  هایشاخص   اساس  بر  اگرچه.  بود 

  نشان  فازی  دهیوزن   کارگیریبه  نتايج  ديگر سوی  از.  است  نبوده  شدهيعتوز   امکانات  با  متناسب  هاخروجی   میزان

 است.   خروجی  ترينمهم  کل مراجعین تعداد و ورودی  ترينمهم   موجود نسخ کل تعدادکه  داد

های عمومی،  ها، کتابخانهتحلیل پوششی داده  ریزی آرمانی،استان فارس، برنامه  :ی کلیدیهاواژه 

 دهی فازی وزن
 

 pshojaei@shirazu.ac.ir شیراز، ایران. دانشگاه شیراز، ،مدیریت گروهاستادیار  .1

2.  اطالعات و دانشدانش علم  اموآموخته دکتری  دانشگاه شیراز،  شناسی کارشناس مسئول  ر پژوهشی و مدرس 

 fafif@rose.shirazu.ac.ir شیراز، ایران.
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 مقدمه

ها  پوشریده نیسرت. کتابخانه   کس هیچها در پیشررفت بشرر امروزی بر  نقش و اهمیت کتابخانه

های  و نگهداری دانش مدون زمینه  دهیسرازماننهادهای اجتماعی هسرتند که با گردآوری، 

کنند. از طرف ديگر امکان دسرترسری به انبوه دانش  رشرد و شرکوفايی اسرتعدادها را فراهم می

ها  ( کتابخانه 1390پورآذر،  بشررری و تبادل افکار را میسررر سرراختند ،کتابی، احمدی و کريم

شروند که قلب جريان  رسرانی در جامعه محسروب میترين مراکز اطالعاز مهميکی    عنوانبه

هرای عمومی يکی از نهرادهرای فرهنگی در  هسرررتنرد، در اين میران کترابخرانره  وپرورشآموزش

ای در ارتقاء  ای را در جامعه ايجاد کرده، سرررهم عمدهباشرررند و ارتباس گسرررتردهجامعره می

آبادی، زون جوامع بر عهده دارد ،مروتی شررري فرهنگ و آگاهی جامعه و پیشرررفت روزاف

های عمومی در  از سرويی ديگر، وعرعیت کتابخانه  (.1390مهرجردی و بابايی میبدی،طحاری

آيد. های رشد و توسعه از منظر سازمان ملل متحد به شمار میترين شاخصهر کشور از مهم

عمومی عامل   یهاابخانهکت منشرررور مشرررترک ايفال و يونسرررکو اعالم نموده که    کهطوریبه

اصرلی پرورش صرلو و سرالمت روز از طريق انديشره زنان و مردان اسرت و نیروی جاودان  

 (.1388باشند ،پارسازاده و شقاقی،برای آموزش، فرهنگ و اطالعات می

کتابخانه مطلوب  آموزشی،  عملکرد  توسعه  در  زيربنايی  نقش  که  کشور  عمومی  های 

 روندهش ی پامعه ايرانی بر عهده دارند، نه تنها در تحوالت  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ج

بسیار    شکل خواهد گرفت  دهيدمیتعلامروز بلکه در تحوالت آينده کشور که به مدد مردمانی  

های عمومی  (. با توجه به اهمیت کتابخانه1397باارزش است ،اکبرنژاد، نوکاريزی و ديانی،  

نیز مدتی است    هاآنو جايگاه آن در اعتالی فرهنگ هر کشور، موعوع سنجش عملکرد  

ای پیدا کرده و ارائه راهکاری که بتوان به شکلی صحیو  که در حوزه کتابداری جايگاه ويژه

واحد کتابخانه ارزيابی يک  را  فرآيند  است    قرار دهد،  موردسنجش ای  يافته  اهمیت  بسیار 

می  کريم،کتابی،  و  آذر،  راحمدی  کم1390پور  داليل  از  يکی  توفیق  (.  عدم  و  توجهی 

های اين مراکز  ها عدم استفاده از معیارهای مناسب برای سنجش و ارزيابی فعالیتکتابخانه

قادر   هاکتابخانهمديريت  ها وجود نداشته باشد،گیری فعالیتاست. تا زمانی که امکان اندازه
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و   راهبردها  طراحی  ،  مشیخطبه  بود  نخواهند  اسمعیلیطهماسبیشاهمناسب  و  ،  گیوی 

علیزاده1392الهی،  شمس   .)، آقاجانی  و  مهم  (1392زوارم  از  ناکارآمدی نیز  داليل  ترين 

های عمومی کشور را نبود يا اجرای ناقص نظام جامع ارزيابی عملکرد مبتنی بر همه  کتابخانه

های  ن کردند. از طرف ديگر استفاده از روشمتغیرها هم در سطو فردی و هم سازمانی عنوا

تواند به سازمان در رفع نقاس عع  و  دستیابی به عملکرد بهتر می منظور بهاصولی و پیشرفته 

توانايی از  حداکثری  ارزيابی  استفاده  نظام  يک  وجود  بدون  رساند.  ياری  قوت  نقاس  و  ها 

مؤثر   بی  منظوربهفعالیتی    هرگونهعملکرد  عملکرد  بودبهبود  خواهد  ،مروتی    فايده 

های عمومی جهت توسعه  (. کتابخانه1390مهرجردی و بابايی میبدی،    آبادی، طحاریشري 

و گسترش خدمات خود و حفظ و ثبات و همچنین بقاء در عرصه ناپايدار و متغیر امروزی 

های فعالیتی  و جنبه  ها شاخصنیازمند پايش و ارزيابی عملکرد کامل خود در تمام جزئیات و  

های  نهگذشته برای ترسیم راه آينده کتابخا  جانبههمههستند و هدف ارزيابی عملکرد بررسی  

ها در  اهمیت کتابخانه  بنابراين با توجه به؛  (1395چمازکتی و مختاری،عمومی است ،بابايی

ارزيابی عملکرد   علم  به توسعه  امر آموزش و کمک  به توسعه، نقش حمايتی در  دستیابی 

به دلیل ارائه    های عمومیاهمیت ارزيابی در خصوص کتابخانه  عروری است و  هاکتابخانه

به کل می  خدمات  دوچندان  اجتماعی  رفاه  به  و کمک  عمومی  کتابخانه  شود.جامعه  های 

ها متحول  های اطالعاتی به کتابخانهکنند و با ورود فناوریامروزه خدمات متنوعی ارائه می

حفظ  اندشده نیز عرورت  اين  جايگاه    که  تثبیت  می  هاآنو  بیشتر  ترديد را  بدون  و  کند 

مؤثر است. بنا به اين   هاآنمچنین شناسايی نقاس عع  و قوت  ثبات و ارتقاء و ه ارزيابی در

ارزيابی عملکرد در سطو کتابخانه  داليل نظام  عدم وجود يک  به  توجه  با  های عمومی  و 

 سودمند باشد. تواندیماستانی، استفاده از يک روش کارا و اثربخش 

ست. کارايی  های ارزيابی عملکرد واحدها به شکل عام سنجش کارايی ايکی از روش

دو دسته روشرا می به  ناپارامتریتوان  و  پارامتری  نمود. روش  1های  پارامتری تقسیم  های 

 رندی گیمداگالس( را در نظر  -که ابتدا يک تابع خاص تولیدی ،مانند کاب   هايی هستندروش

 

1. parametric & nonparametric 
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محاسبه می را  کارايی  و  برآورد کرده  را  تابع  پارامترهای  به  و  دلیل  همین  به    ها آننمايند. 

شود در روش ناپارامتری نیازی به برآورد تابع تولید نبوده و با چند ورودی  پارامتری گفته می

  صورت بهنمود هرچند کارايی حاصله    گیریاندازهتوان کارايی واحدها را  و چند خروجی می

،امامی میبدی،    استناپارامتری    ی هاروشها يکی از  بی است. روش تحلیل پوششی دادهنس

1384 .) 

عملکرد   ارزيابی  معیارهای  شناسايی  عمن  که  است  آن  پژوهش  اين  هدف  بنابراين 

از طريق  کتابخانه مناسب،  کارگیریبههای عمومی  اين واحدها    مدل    موردسنجشکارايی 

آرمانی استفاده   ريزیبرنامه ها ووش تلفیقی تحلیل پوششی دادهقرار گیرد. به اين منظور از ر

تا برخی    سازدیماين رويکرد يکپارچه تلفیقی اين قابلیت را فراهم    کارگیریبهخواهد شد.  

 ها نیز مرتفع گردد.از نقاس عع  موجود در روش تحلیل پوششی داده

 هاتحلیل پوششی داده

ايجاد گرديد و در   1978در سال  1چارنز، کوپر و رودز   وسیلهبهها روش تحلیل پوششی داده

بکار گرفته شد و در    ونقلحملهای مختلفی مانند بهداشت و درمان، مالی، آموزش،  حوزه

گرفت   قرار  استناد  مورد  مناسبی  به شکل  عملیات  در  پژوهش  و  اقتصاد  موعوعی  ادبیات 

نژاد  (.2003،  2،شیم  امروزی  پژوهش  به  توجه  موعوعی  2008،  با  ادبیات  بررسی  به  که   )

پژوهش با   4000انجام پذيرفته، بیش از    2008ها تا سال  پیرامون بحث تحلیل پوششی داده

 ها و کتب مختل  بکار گرفته شده است.اين روش در ژورنال کارگیریبه

برنامه بر  مبتنی  اساس آن میاين روش  بر  از  ريزی خطی است و مدير  استفاده  با  تواند 

گیری  قرار دهد. دو جهت  موردسنجش عملکرد بهترين واحد برای ديگر واحدها کارايی را  

در مدل ورودی محور و تمرکز بر   های ورودتمرکز بر    ها شاملکلی در تحلیل پوششی داده

مدل    (.1389تبريز، فرجی و سعیدی،  در مدل خروجی محور وجود دارد ،عالم  هایخروج

 

1. Charnes, Cooper, Rohdes 

2. Shim 
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ريزی آرمانی گیری و تلفیق با برنامهکه اساس شکل  استورودی محور    CCR  زير يک مدل 

 آيد.در اين پژوهش به حساب می

 

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

 

St: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 = 1

𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑠

𝑟=1

𝑥𝑖𝑗   ≤ 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0 

 هاریزی آرمانی و تحلیل پوششی دادهمدل تلفیقی برنامه
معموالً دو    ها ( تحلیل پوششی دادهCCRهای  های کالسیک ،مدل مدل  کارگیری بهدر  

دهد. اولین مشکل مربوس به عع  قدرت تفکیک است و زمانی ظهور پیدا  مشکل رخ می

ورودی  کندمی با جمع  مقايسه  در  کافی  اندازه  به  ارزيابی  تحت  واحدهای  تعداد  و  که  ها 

اين شرايطخروجی نباشد. در  بزرگ  از واحدها کارا خواهند شد. دومین    ها  تعداد زيادی 

به ورودی به توزيع غیرواقعی وزن  اين  های مدل میها و خروجیمشکل مربوس  باشند. در 

وزن مدل  يا  حالت  يک خروجی  به  زيادی  ورودی    یهاوزنهای  يک  به  بسیار کوچکی 

 در اين راستا.  (1383و نامطلوب است ،مهرگان،    یرمنطق یغ دهد که اين امر  اختصاص می

ريزی آرمانی برای برطرف کردن دو معضل فوق  ها مبتنی بر برنامهمدل تحلیل پوششی داده

پرداخته    هاآنگردد که در ادامه به شرز  ها به چند دسته تقسیم میتوسعه يافته است. اين مدل

 شود. می

داده1مدل   پوششی  تحلیل  مدل  هدف(  با  واحد  حداقل  ها  انحرافی  متغیر  کردن 

 : یموردبررس

  است   𝑗متغیر انحرافی واحد    𝑑𝑗و   موردبررسی متغیر انحرافی برای واحد    𝑑0در اين مدل

در محدوديت   می  𝑗که  واحد  ام ظاهر  مدل  اين  در    کاراست که زمانی    موردبررسیشود. 
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𝑍0 = يا    1 𝑑0  گري دعبارتبهو  = امتیاز    0 نباشد،   ارزيابی کارا  اگر واحد مورد  گردد. 

𝑍0کارايی برابر با   = 1 − 𝑑0  مشخص  1ريزی آرمانی به فرم مدل  است. اين مدل برنامه )

 شود: می

 

 ( 1مدل 

𝑀𝑖𝑛 𝑑0 

St: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 = 1

𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑠

𝑟=1

𝑥𝑖𝑗 + 𝑑𝑗 = 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑗 ≥ 0 

 ها با هدف حداقل کردن مجموع متغیرهای انحرافی: پوششی داده( مدل تحلیل 2مدل 

و میزان کارايی واحد تحت بررسی از رابطه   گويندمی  𝑀𝑖𝑛𝑆𝑢𝑚اين مدل را اصطالحاً 

1 − 𝑑𝑗 است( 2مدل  صورتبهاست. فرم کلی اين مدل  محاسبهقابل: 

 ( 2مدل 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑑𝑗

𝑛

𝑗=1

 

St: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 = 1

𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑠

𝑟=1

𝑥𝑖𝑗 + 𝑑𝑗 = 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑗 ≥ 0 

 ها با هدف حداقل کردن حداکثر میزان انحراف:( مدل تحلیل پوششی داده3مدل 

با    کهدرصورتی انحراف  میزان  به    یهاتي محدود  مشخص شود  𝑀حداکثر    مسئله زير 

 اعافه خواهد شد:
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𝑑𝑗 ≤ 𝑀 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  

 

 

 ( 3مدل 

𝑀𝑖𝑛 𝑀 

St: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 = 1

𝑚

𝑖=1

 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑠

𝑟=1

𝑥𝑖𝑗 + 𝑑𝑗 = 0 

𝑀 − 𝑑𝑗 ≥ 0 
𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑗 ≥ 0 

 

متغیرهای    𝑀مقدار    کهدرصورتی مقدار  که  است  آن  مفهوم  به  برسد  خود  حداقل  به 

مدل    صورتبهو    موسوم است  𝑀𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥انحراف از آرمان کمتر خواهد شد. اين مدل به  

 شود: ( تعري  می3

پژوهش  اخیر  سال  چند  کتابخانهدر  عملکرد  ارزيابی  پیرامون  اندکی  عمومی  های  های 

تحلیل پوششی   کارگیری بهها عمدتاً با بیشتر اين پژوهش انجام گرفته است.  کشور در داخل 

های کشور يا صرفاً يک شهر را مطالعه و بررسی  های کل استانها کارايی نسبی کتابخانهداده

به موعوع کارايی کتابخانه استان  دادند و کمتر در سطو هر  های يک  های شهرستانقرار 

می جمله  آن  از  نمودند.  اقدام  کريم استان  و  میراحمدی  کتابی،  پژوهش  به  پورآذر  توان 

با  1390، آنان  نمود.  اشاره  داده  کارگیریبه(  پوششی  عملکرد  تحلیل  ارزيابی  به  ها 

هايی مانند  پرداختند. شاخص  1387های سال  های عمومی کل کشور بر اساس دادهکتابخانه

ها  تعداد کتابداران، تعداد صندلیهای هر استان،  تعداد کتاب، جمعیت با سواد، تعداد کتابخانه

ورودی و مجموع تعداد اعضاء، تعداد امانات و تعداد   عنوانبهو مواد ديداری و شنیداری را  

نشان   ها آنخروجی در نظر گرفتند. نتايج پژوهش    عنوان بههای هر استان  مراجعات کتابخانه

زنجیرچی، طحاری  15که    داد هستند.  واستان کشور کارا  محمودآبادی  زارعی  مهرجردی 

های  های عمومی به ارزيابی عملکرد کتابخانهيابی سیستم کتابخانه( با هدف عارعه1390،
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گیری چند معیاره  تصمیم  یها کی تکن ها و  عمومی شهر يزد پرداختند و از تحلیل پوششی داده

ن و تعداد  که تعداد کارمندا  نشان داد  هاآنمجموع وزنی ساده استفاده نمودند. نتايج پژوهش  

پور  ها هستند. قرباناعضاء دارای کارت عضويت دارای بیشترين اهمیت در عملکرد کتابخانه

نسبی کتابخانه1393، ارزيابی کارايی  به  از تحلیل  (  استفاده  با  مازندران  استان  های عمومی 

مانند مساحت، تعداد کتب و تعداد پرسنل و  پوششی داده ها پرداخت و متغیرهای ورودی 

( به طراحی مدل  1390آبادی و همکاران ،یر خروجی تعداد اعضاء بودند. مروتی شري متغ

برنامه  ی هااستانهای عمومی  ارزيابی عملکرد کتابخانه با استفاده از  ريزی آرمانی و  کشور 

  3که تنها  مبین اين موعوع است  هاآنها مبادرت کردند. نتايج پژوهش تحلیل پوششی داده

( به بررسی و مقايسه روند  1392و همکاران ،  طهماسبیشاهاستان کشور کارايی يک دارند.  

کتابخانه نسبی  شاخص  کارايی  سه  و  ورودی  شاخص  شش  پرداختند.  کشور  نهادی  های 

داده اساس  بر  و  گرفته  نظر  در  تحلیل    1390تا    1387  ی هاسالهای  خروجی  از  استفاده  و 

استانها کاراپوششی داده نتیجه گرفتند روند يی  و  نموده  بررسی  تفکیک هر سال  به  را  ها 

 تغییرات کارايی در طول زمان ناپايدار است. 

اين موعوع است که سنجش عملکرد    دهندهنشانها خارج از کشور نیز  بررسی پژوهش 

ه خود  ( در رسال1992،  1محدودی انجام گرفته است. ايسان  طوربههای عمومی تقريباً  کتابخانه

ها بکار گرفت و هدف آن شناسايی  ها را در کتابخانهروش تحلیل پوششی داده  بار  ن ینخست 

  20( کارايی  1993،  2کارايی منابع در مدارس ايالت کالیفرنیا امريکا بود. پس از او کواک 

  موردسنجشها  با استفاده از تحلیل پوششی داده  1991کتابخانه دانشگاهی ملی را در سال  

دا ،قرار  از  د  يانگ نقل  و  ويتالیانو 2014،  3لی  کارايی  1998،  4(.  که  است  کسی  اولین   )

قرار داد و  کتابخانه نمود. جدول    184های عمومی مالک کار خود  بررسی   1کتابخانه را 

به سنجش کارايی کتابخانهترين پژوهش مهم به همراه  های مربوس  ،  هایورودهای عمومی 

 دهد.و تعداد نمونه جهت مطالعه را نشان می مورداستفاده ها، تکنیک خروجی

 

1. Easun 

2. Kwack 

3. Li & Yang 

4. Vitaliano 
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 های عمومی های مربوط به سنجش کارایی کتابخانهترین پژوهش مهم   .1جدول  

 خروجی ورودی نمونه/روش  منبع  ردي 

 ( 1998ويتالیانو ، 1
کتابخانه   184

 DEAعمومی/

ها و ابزار  تعداد کتاب

سمعی و بصری، تعداد  

ساعات کار در هفته،  

ی جديد  هاکتاب

 شدهيداریخر

،  هاکتابگردش کل 

تعداد کتب امانت گرفته  

گردش کل   شده،

 ملزومات

2 
و همکاران   1شارما

،1999 ) 

کتابخانه   47

 DEAعمومی/

تعداد کارکنان، تعداد  

کتب، روزهای کاری،  

 های عملیاتی ينههز

 گردش کتاب 

 کنندگان تعداد مراجعه

 تبادل منبع 

3 
 2ورثسینگتون 

،1999 ) 

کتابخانه   168

 DEAعمومی/

های ناخالص  ينههز

 کتابخانه 
 تعداد کتابخانه 

 ( 2002، 3هاموند  4
کتابخانه   99

 DEAعمومی/

تعداد ساعات کار در هفته،  

ها و ابزار  تعداد کتاب

سمعی و بصری، کسب  

 منابع جديد، تعداد 
Serial subscription 

تعداد کتب امانت گرفته  

شده، تعداد درخواست  

برای کتاب، تعداد  

 شدهانجامپردازش 

5 
 4میدال و کیکاس 

،2009 ) 

کتابخانه   20

 DEAعمومی/

های ساالنه، حقوق  ينههز

پرداختی ساالنه، مساحت 

اندازه   کتابخانه،فضای 

 مجموعه 

ی امانت  هاکتابتعداد 

گرفته شده، تعداد  

 کنندگان مراجعه

6 
 5دويت و گیس 

،2012 ) 

کتابخانه   291

 FDHعمومی/

های پرسنلی،  ينههز

های عملیاتی،  ينههز

 ها يرساخت ز

ی جوانان،  هاکتاب

ی داستانی و  هاکتاب

غیرداستانی، تعداد امانت  

موارد سمعی و بصری،  

 ها کتابگردش کل 

گردش موارد سمعی و  

 بصری

 

1. Sharma 

2. Worthington 

3. Hammound 

4. Miidla & Kikas 

5. De Witte & Geys 
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 خروجی ورودی نمونه/روش  منبع  ردي 

7 
لی و يانگ  

،2014 ) 

کتابخانه عمومی   51

مراکز اياالت امريکا  

/DEA 

 های عملیاتی کل هزينه

،  هاکتابگردش کل 

تعداد   درآمد کلی،

تعداد کتب   ،مراجعات

 امانت داده شده

8 
استروبانت و  

 ( 2014بوکارت ،

  کتابخانه 79

 FDHعمومی/
- - 

9 
مروتی 

آبادی و ي شر

 (1390همکاران ، 

استان کشور /   30

ريزی آرمانی برنامه

و تحلیل پوششی  

 ها داده 

تعداد رايانه، تعداد  

کتابخانه، تعداد صندلی،  

مساحت، تعداد کتابدار،  

 تعداد کتاب 

تعداد کارت عضويت،  

متوسط تعداد  

کنندگان، تعداد  مراجعه

 کتب امانت داده شده

10 
زنجیرچی و  

 (1390همکاران ، 

کتابخانه شهر   11

يزد/ تحلیل پوششی  

 ها داده 

تعداد کتاب، تعداد  

کارمند، مساحت، تعداد  

صندلی، تعداد رايانه،  

 میانگین حقوق 

تعداد کارت عضويت،  

متوسط تعداد  

کنندگان، تعداد  مراجعه

 کتب امانت داده شده

11 
کتابی و همکاران  

،1390 ) 

استان کشور /   30

تحلیل پوششی  

 ها داده 

ها، جمعیت با  تعداد کتاب

،  هاکتابخانهسواد، تعداد 

تعداد کتابداران، تعداد  

صندلی، تعداد رايانه،  

 موارد ديداری و شنیداری 

تعداد اعضاء، تعداد  

 جعاتامانات، تعداد مرا

12 
طهماسبی و  شاه 

 (1392همکاران ، 

استان کشور /   30

تحلیل پوششی  

 ها داده 

زيربنا، تعداد کتب،   متراژ

یروی انسانی، تعداد  تعداد ن

صندلی، تعداد رايانه،  

 موارد ديداری و شنیداری 

تعداد اعضاء، تعداد  

 امانات، تعداد مراجعات

پیشینه پژوهش  اين  بررسی  مبین  بیشتر پژوهش   موعوع استها مرتبط  های صورت  که 

با   داده  کارگیریبهگرفته  پوششی  تحلیل  کارايی  روش  سنجش  و  عملکرد  ارزيابی  به  ها 

ورودیکتابخانه از  محدودی  تعداد  تنها  و  پرداخته  عمومی  خروجیهای  و  لحاظ  ها  را  ها 

ها  وششی دادهرسد اتخاذ چنین تصمیمی برگرفته از ماهیت روش تحلیل پنمودند. به نظر می

تفکیک قدرت  عع   پژوهش و  غالب  ديگر  سوی  از  باشد.  آن  يا  پذيری  داخلی  های 
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  موردمطالعه   عنوانبهقرار داده يا يک شهر خاص را    موردبررسیهای کل کشور را  کتابخانه

به  ؛  برگزيدند دارند  پژوهش سعی  اين  در  محققان  موجود،  گرفتن خأل  نظر  در  با  بنابراين 

کتابخانهارزيابی   دادهعملکرد  پوششی  تحلیل  تلفیقی  رويکرد  با  فارس  استان  و  های  ها 

بپردازند.  برنامه آرمانی  می  کارگیری بهريزی  فراهم  را  امکان  اين  روش  که  اين  آورد 

اند بدون های ورودی و خروجی که در ادبیات موعوعی لحاظ شدههای شاخصترين مهم

دهی فازی  ش شود. همچنین استفاده از روش وزنجانب احتیاس از حیث تعداد وارد پژوه

کند که از قضاوت خبرگان و کارشناسان  ها اين امکان را ايجاد میبرای تعیین اهمیت شاخص

 های عمومی در اين پژوهش بهره گرفته شود.فعال در حوزه کتابخانه

 روش 
  ها دادهآوری روش جمع ازنظربا توجه به هدف، روش پژوهش از نوع کاربردی است و 

های استان فارس  تحلیلی است. قلمرو مکانی اين پژوهش شهرستان  -و ماهیت از نوع توصیفی 

های کلیدی ارزيابی عملکرد و سنجش کارايی  ای، شاخص. در ابتدا با مطالعه کتابخانهاست

های  های الزم از اداره کل کتابخانهها از ادبیات موعوعی استخراج شدند. سپس دادهکتابخانه

قرار   مورداستفادههای ورودی و خروجی مومی استان فارس و کل کشور پیرامون شاخصع

نسبی   کارايی  پژوهش  اين  در  فارس    29گرفتند.  استان  شد    موردبررسیشهرستان  واقع 

شامل  شاخص  کهطوریبه ورودی    تعداد   ،موجود  نسخ  کل  تعداد،  کتابخانه  تعدادهای 

  ت ی جمع   ، کتابدار، تعداد  هادستگاه  مجموع  ،فارسی  نشريه  نسخه  تعداد  ،رايانه  تعداد  ،صندلی

شاخص  و  شهرستان  سواد  با و  بصری  و  سمعی  شامل  تسهیالت   امانت  جمعهای خروجی 

  اينترنت   از  کنندهاستفادهو    کل  مراجعین   تعداد،  کل  تيعضو  ،خارج  امانت  جمع  ،داخل

های  کتابخانه  های اداره کل داده پژوهش، برای شده گرفته نظر در  زمانی محدوده بودند.

( 1تجمعی ،متغیرهای سطو حالت   صورتبهکه    است  1396عمومی استان فارس منتهی به سال  

 در اختیار محققان قرار گرفته است.

 

1. State level 
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 10دهی فازی با تکیه بر نظرات  از روش وزن ها خروجی و ها ورودی برای تعیین اوزان 

 با ها شاخص از يک هر يعنی اهمیت؛ است استفاده شدهنفر از کارشناسان حوزه کتابداری 

( به مقادير  2011، 1چن و همکاران  بر اساس پژوهش  و شدهانی ب متغیرهای کالمی از استفاده

می تبديل  محاسبه میکمی  اوزان  و  با  شوند  تحلیل    کارگیریبهگردند. سپس  تلفیقی  مدل 

برنامهپوششی داده و از    شدهمحاسبههای هر شهر  کتابخانه  ريزی آرمانی میزان کارايی ها و 

،اندرسون کارايی  ابر  رويکرد  می  یبندتياولوپترسون(  -طريق  صورت  در   گیرد.نهايی 

 ( مشخصات جمعیت شناختی خبرگان آمده است. 2جدول ،

 مشخصات خبرگان   .2جدول  

 سن سابقه سمت محل خدمت  رشته  تحصیالت  ردي 

کارشناس  

1 
 کارشناسی

اطالعات و  علم 

 دانش شناسی 

کتابخانه  

 عمومی 
 42 15 مسئول کتابخانه 

کارشناس  

2 

کارشناسی  

 ارشد 

علم اطالعات و  

 دانش شناسی 

کتابخانه  

 دانشگاهی

های  يگاه پامسئول 

 اطالعاتی 
23 49 

کارشناس  

3 
 ادبیات  کارشناسی

کتابخانه  

 عمومی 
 32 8 مسئول نشريات 

کارشناس  

4 

کارشناسی  

 ارشد 
 صنايع مهندسی  

کتابخانه  

 دانشگاهی

کارشناس  

 انفورماتیک 
20 45 

کارشناس  

5 
 کتابداری  يپلم دفوق

کتابخانه  

 عمومی 
 48 26 کتابدار 

کارشناس  

6 
 زبان انگلیسی  کارشناسی

کتابخانه  

 دانشگاهی
 46 22 کارشناس نشريات

کارشناس  

7 

کارشناسی  

 ارشد 

علم اطالعات و  

 شناسی دانش

کتابخانه  

 عمومی 
 36 12 کتابخانه مسئول 

کارشناس  

8 
 روانشناسی کارشناسی

کتابخانه  

 عمومی 
 44 22 مسئول کتابخانه 

 

1. Chen et al. 
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کارشناس  

9 
 کارشناسی

علم اطالعات و  

 شناسی دانش

کتابخانه  

 دانشگاهی
 40 15 مسئول کتابخانه 

کارشناس  

10 

کارشناسی  

 ارشد 
 مديريت 

کتابخانه  

 عمومی 
 37 11 مسئول کتابخانه 

 هایافته
 1396های عمومی کشور که در سالنامه آماری در پايان سال  آمار نهاد کتابخانهبر اساس  

  31. در بین  استعدد    3278های عمومی در ايران  به چاپ رسیده است تعداد کل کتابخانه

کتابخانه به ترتیب دارای بیشترين و    36و استان ايالم با    292استان کشور، استان اصفهان با  

کتابخانه عمومی است    203ه در کشور هستند. استان فارس نیز دارای  کمترين تعداد کتابخان

های عمومی کشور را تشکیل  درصد کل کتابخانه  5و حدود    است کتابخانه فعال    163که  

  به دست   1396های استان فارس در پايان سال  از اداره کل کتابخانه  موردنیازهای  دهد. دادهمی

. در جدول پیوست  استهای استان فارس  های شهرستانکتابخانهها مربوس به  آمده است. داده

 در اين مطالعه آورده شده است.  مورداستفادههای های مربوس به شاخص( داده1،

با مراجعه به خبرگان و   هاآنو میزان اهمیت    هاشاخصدر اين پژوهش برای تعیین اوزان  

شاخص  کارگیریبه اين  مثلثی،  فازی  ارزش  ندیباولويتها  اعداد  اساس  بر  های  شدند. 

میشده يتعر  کالمی تعیین  مثلثی  فازی  اعداد  اساس  بر  معیار  هر  فازی  وزن  شود.  ، 

( که مبتنی بر پژوهش چن  3که هر يک از متغیرهای کالمی با توجه به جدول ، صورتن يبد

رزش  شوند و سپس از طريق رابطه بهترين ا ( است به مقادير کمی تبديل می2011و همکاران ،

گیرد و اعداد فازی به حالت  قطعی صورت می  ی هاارزش، استانداردسازی  1عملکرد غیرفازی 

 شوند.قطعی تبديل می
 طیف متغیرهای کالمی  .3جدول  

 اوزان فازی  درجه اهمیت  کد

VH خیلی زياد ( 83/0و   1و  1 ) 

H  67/0و  83/0و  1، زياد ) 

 

1. Best Non-fuzzy Performance (BNP) 
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VE 0/ 50و  0/ 67و  83/0، نسبتاً زياد) 

M  0/ 33و  0/ 50و  67/0، متوسط) 

LE  0/ 17و  0/ 33و  50/0، نسبتاً کم) 

L 0و  0/ 17و  33/0، کم ) 

VL 0و  0و  17/0، خیلی کم ) 

 

بیانگر کران پايین، مقدار میانی و کران باالی اعداد    cو    bو    aبه ترتیب    BNPدر رابطه  

 فازی مثلثی هستند.

𝐵𝑁𝑃 = 𝑎 +
(𝑐 − 𝑎) + (𝑏 + 𝑎)

3
 

 ( است:4ها به قرار جدول ،بر اين اساس وزن شاخص 

 هامیزان وزن شاخص   .4جدول  

 ها یورود

 کتابخانه  تعداد 0770/0

 موجود نسخ  کل تعداد 0/ 080

 صندلی  تعداد 0/ 064

 رايانه  تعداد 0/ 068

 فارسی   نشريه نسخه تعداد 0/ 070

 ها دستگاه  مجموع 0/ 050

 کتابدار تعداد  0/ 062

 شهرستان  سواد با تیجمع 0/ 075

 در هفته  ی کار ساعت مجموع 0/ 071

 تسهیالت سمعی و بصری  0/ 033

 هایخروج

 داخل  امانت جمع 0/ 069

 خارج  امانت جمع 0/ 062

 کل  تيعضو  0/ 081

 کل  مراجعین تعداد 0/ 082

 اينترنت  ازکننده استفاده  0/ 056
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( برای انجام  4اکسل جدول ، افزارنرم کارگیری بهها با ها و محاسبه وزنپس از اخذ داده

مقیاس بی  از  تهیه گرديد. پس  دادهمحاسبات  از حاصلسازی  اعداد  اين  اولیه،  عرب  های 

مربوس به هر شاخص    یهادادهها در جدول بهنجار شده  های مربوس به شاخصمیزان وزن

 گردد. محاسبه می

شهرستان    29شاخص ورودی و خروجی و    14گرفتن    با عنايت به ساختار مدل و با در نظر

متغیر اصلی    14گردد که شامل  خطی آرمانی ايجاد می  ريزیبرنامهدر استان فارس، يک مدل  

و   است  30،تصمیم(  ساز(  مساوی  محدوديت  احتساب  ،با  برای  ؛  محدوديت  بنابراين 

استان فارس يک مدل ساخته  های  های هر يک از شهرستانکارايی کل کتابخانه  گیریاندازه

مدل   که طوریبهشود  می اين  اول  تفاوت  محدوديت  و  هدف  تابع  در  يکديگر  با    ها آنها 

استان فارس نوشته    یهاشهرستانآرمانی برای هر يک از    ريزیبرنامه سه مدل    خواهد بود.

 مدل حل شده است. 87شهرستان  29برای   درمجموع کهطوریبهشد 
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 مقیاس شده موزونجدول بی   .5جدول  

 نام شهرستان 
تعداد  

 کتابخانه 

تعداد کل نسخ  

 موجود

تعداد  

 صندلی 

تعداد  

 رايانه

تعداد نسخه نشريه  

 فارسی 

مجموع  

 ها دستگاه 

تعداد  

 کتابدار 

0256/0 آباده   0309/0  0164/0  0272/0  0042/0  0137/0  013 /0  

0085/0 ارسنجان   0064/0  0072/0  0063/0  0038/0  004 /0  0032/0  

0142/0 استهبان   0177/0  0128/0  0084/0  0027/0  0072/0  0097/0  

0228/0 اقلید   0183/0  0181/0  0140/0  0705/0  0161/0  013 /0  

0114/0 بوانات   0084/0  0097/0  0063/0  0014/0  0064/0  0057/0  

0057/0 پاسارگاد   0042/0  0027/0  0035/0  0047/0  0024/0  0024/0  

0256/0 جهرم   0201/0  0132/0  014 /0  0017/0  0129/0  0138/0  

0057/0 خرامه  0065/0  0035/0  0042/0  0067/0  0024/0  0041/0  

0114/0 خرم بید   0106/0  0089/0  0077/0  0075/0  0072/0  0065/0  

0085/0 خنج   0037/0  0023/0  0035/0  0006/0  0048/0  0041/0  

0114/0 داراب  0097/0  0094/0  0098/0  0038/0  0088/0  0065/0  

0028/0 رستم  0007/0  001 /0  0007/0  0002/0  0008/0  0016/0  

دشتنيزر  0057/0  0050/0  005 /0  0035/0  0013/0  0032/0  0024/0  

0057/0 سپیدان   0077/0  0049/0  0056/0  0006/0  0072/0  0024/0  

0085/0 سروستان  0097/0  0078/0  0063/0  0022/0  0024/0  0057/0  

0769/0 شیراز  0803/0  0642/0  0684/0  0365/0  0499/0  0617/0  

0085/0 فراشبند   0073/0  0061/0  0049/0  0006/0  0032/0  0049/0  

0142/0 فسا  0153/0  0121/0  0091/0  0048/0  0105/0  0097/0  

0114/0 فیروزآباد   0127/0  0138/0  0091/0  0024/0  0097/0  0073/0  

0085/0 قیروکارزين  008 /0  0078/0  0091/0  0013/0  0097/0  0041/0  

0199/0 کازرون  0217/0  0318/0  0272/0  0035/0  0145/0  0130/0  

0057/0 کوار  0032/0  0034/0  0042/0  0011/0  0032/0  0024/0  

0057/0 گراش  0070/0  0080/0  0063/0  0062/0  0048/0  0041/0  

0285/0 الرستان  0258/0  0232/0  0161/0  0027/0  0209/0  0114/0  

0370/0 المرد   0251/0  0200/0  0244/0  010 /0  0185/0  0130/0  

0/ 037 مرودشت  0228/0  0235/0  0175/0  0033/0  0233/0  0162/0  

0057/0 ممسنی  0067/0  0056/0  0042/0  0011/0  0048/0  0049/0  

0142/0 مهر  010 /0  0112/0  0091/0  0088/0  0088/0  0057/0  
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0171/0 نی ريز  0228/0  0161/0  0161/0  0054/0  0145/0  0122/0  

 

نام  

 شهرستان 

جمعیت  

با سواد  

 شهرستان 

تسهیالت  

سمعی و  

 بصری

جمع  

امانت 

 داخل

جمع امانت  

 خارج

عضويت 

 کل

تعداد  

مراجعین 

 کل

  کننده استفاده 

 از اينترنت 

0041/0 آباده   0166/0  0228/0  0183/0  0194/0  0128/0  034 /0  

0017/0 ارسنجان   0013/0  0042/0  0079/0  0061/0  0046/0  0014/0  

0027/0 استهبان   0030/0  0146/0  0153/0  0113/0  0117/0  0007/0  

0037/0 اقلید   0031/0  0115/0  0153/0  0137/0  0082/0  0557/0  

0018/0 بوانات   0014/0  0083/0  0047/0  0094/0  0033/0  0 

0012/0 پاسارگاد   0005/0  0 0032/0  0024/0  0007/0  0018/0  

0086/0 جهرم   0031/0  0025/0  0122/0  0134/0  0131/0  0003/0  

0024/0 خرامه  0005/0  0005/0  0052/0  0112/0  0049/0  0028/0  

0021/0 خرم بید   0011/0  0022/0  0057/0  0279/0  0044/0  0004/0  

0015/0 خنج   0 0134/0  0025/0  0048/0  0017/0  0 

0074/0 داراب  0005/0  0062/0  0093/0  0113/0  0214/0  0107/0  

0018/0 رستم  00007/0  0015/0  0007/0  0004/0  0009/0  0 

دشتنيزر  0027/0  0001/0  0031/0  0040/0  0033/0  0081/0  0053/0  

0034/0 سپیدان   0034/0  00003/0  0019/0  0038/0  0063/0  0009/0  

0016/0 سروستان  0024/0  0042/0  0062/0  0067/0  0071/0  0021/0  

0748/0 شیراز  0327/0  0685/0  0622/0  0807/0  0824/0  0149/0  

0016/0 فراشبند   00006/0  0066/0  0015/0  0063/0  0030 /  0 

0084/0 فسا  0029/0  002 /0  0119/0  0157/0  0151/0  0030 /  

0047/0 فیروزآباد   0021/0  0361/0  0076/0  0083/0  0115/0  0046/0  

0024/0 قیروکارزين  0016/0  0144/0  0048/0  0071/0  0092/0  0034/0  

0099/0 کازرون  00005/0  0426/0  0097/0  0188/0  0708/0  015 /0  

0029/0 کوار  0 00003/0  0047/0  0046/0  0056/0  0 

0019/0 گراش  0014/0  0012/0  0017/0  0059/0  0007/0  0012/0  

0/ 009 الرستان  0030 /  0203/0  0103/0  0237/0  0209/0  0026/0  

0033/0 المرد   0022/0  0028/0  0183/0  0237/0  0098/0  0065/0  
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0123/0 مرودشت  0001/0  0148/0  013 /0  0177/0  0133/0  0078/0  

0045/0 ممسنی  0005/0  0006/0  0044/0  0062/0  004 /0  0005/0  

0024/0 مهر  0015/0  0038/0  004 /0  0062/0  0043/0  0 

0045/0 نی ريز  0155/0  0043/0  0181/0  0165/0  0250/0  0079/0  

با استفاده از  نتايج محاسبات که از طريق حل مدل آمده در    به دست لینگو    افزارنرمها 

قدرت تفکیک باالتری دارد.    MinMaxو    Minsum( آمده است. توابع هدف  6جدول ،

،  دهدیمکه جدول خروجی نشان    طورهمانقدرت باالتری دارد.    MinMaxتابع    ن یبن يدرا

برنامه تابع هدف  در  اما  واحدها کارا هستند،  بیشتر  انحراف  با حداقل کردن  آرمانی  ريزی 

Minmax  های مختل  ايجاد نمايد. با قادر است تمايز مناسب و قابل قبولی میان شهرستان

مدل   کارگیریبهبا  دارند    1خرم بید و ارسنجان امتیاز کارايی    یهاشهرستان  کهاين توجه به  

 مشخص شود.  هاآنپترسون رتبه و جايگاه -ابرکارايی اندرسون

 هامدل  کارگیریبه نتایج  .6جدول  

 نام شهرستان 
آرمانی  ريزیبرنامه

Min 
آرمانی  ريزیبرنامه

Minsum 
آرمانی  ريزیبرنامه

MinMax 
AP 

81/0 1 آباده   8/0   

63/1 1 1 1 ارسنجان   

48/0 1 استهبان   73/0   

24/0 1 اقلید   79/0   

64/0 1 بوانات   59/0   

0/ 382 پاسارگاد   45/0  36/0   

67/0 1 جهرم   68/0   

92/0 1 خرامه  82/0   

40/2 1 1 1 خرم بید   

0/ 636 1 خنج   53/0   

93/0 1 1 داراب   

11/0 1 رستم  1/0   

72/0 1 دشتنيزر  62/0   

0/ 889 سپیدان   24/0  32/0   

69/0 1 سروستان  61/0   



57 

 ...  های عمومی شهرستانبندی کتابخانهارزیابی عملکرد و اولویت 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
23 ،

ن 
ستا

تاب
99 

 نام شهرستان 
آرمانی  ريزیبرنامه

Min 
آرمانی  ريزیبرنامه

Minsum 
آرمانی  ريزیبرنامه

MinMax 
AP 

93/0 1 1 شیراز   

44/0 1 فراشبند   34/0   

05/0 1 فسا  81/0   

95/0 1 1 فیروزآباد    

64/0 1 1 قیروکارزين   

68/0 1 کازرون  79/0   

68/0 1 کوار  67/0   

0/ 707 گراش  3/0  55/0   

64/0 1 الرستان  74/0   

85/0 1 المرد   76/0   

68/0 1 مرودشت  73/0   

58/0 1 ممسنی  55/0   

0/ 504 مهر  41/0  46/0   

74/0 1 نی ريز  75/0   

 

اندرسون  رتبه-روش  برای  میپترسون  بکار  کارا  واحدهای  تحلیل  بندی  مدل  در  رود. 

دارند و واحدهای غیرکارا مقدار    1واحدهايی که کارا هستند میزان کارايی    هادادهپوششی  

واحدها    بندیاولويتدارند. عدد مربوس به کارايی واحدهای غیرکارا مالک    1کمتری از  

  شود یمپترسون( استفاده  -اما برای واحدهای کارا از روش ابرکارايی ،اندرسون  رد ی گیمقرار  

شود  بوس به واحد کارا از مدل مربوس به اين واحد حذف میبه اين صورت که محدوديت مر

خواهد شد.   تربزرگ  1گردد در اين شرايط امتیاز مربوس به کارايی از  و مدل مجدداً حل می

خرم بید و ارسنجان که کارايی يک داشتند مدل ابرکارايی    یهاشهرستانبر اين اساس برای 

قرار    63/1باالتر از ارسنجان با امتیاز    40/2یاز  بید با امتحساب شده است بر اين اساس خرم

 .دهدیماستان فارس را نشان  یهاشهرستانکامل  بندیاولويت( 7. جدول ،ردی گیم
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 استان فارس یهاشهرستانکامل  بندیاولویت  7جدول  

 بندی نهايی رتبه نام شهرستان  نهايی   بندیرتبه نام شهرستان 

 16 جهرم  1 خرم بید 

 17 کوار 2 ارسنجان 

 18 قیروکارزين 3 فیروزآباد 

 19 دشتزرين 4 شیراز

 20 سروستان 5 داراب

 21 بوانات  6 خرامه

 22 گراش 7 فسا

 23 ممسنی 8 آباده 

 24 خنج  9 اقلید 

 25 مهر 10 کازرون

 26 پاسارگاد  11 المرد 

 27 فراشبند  12 نی ريز

 28 سپیدان  13 الرستان

 29 رستم 14 استهبان 

   15 مرودشت

 گیرینتیجه

  ها دادهآرمانی و تحلیل پوششی    ريزیبرنامهرويکرد تلفیقی    کارگیریبهدر اين پژوهش با  

های استان فارس پرداخته  های عمومی شهرستانبندی کتابخانهبه ارزيابی عملکرد و اولويت

تن از    10  ازنظرهای منتخب با استفاده  شد. برای اين منظور در ابتدا وزن هر يک از شاخص

استخراج گرديد. بهره  خبرگان دانشگاهی و اجرايی در حوزه کتابداری  با  از  سپس  گیری 

مدل تحلیل    1396های عمومی استان فارس در پايان سال  های اداره کل نهاد کتابخانهداده

ها نوشته شد و با سه  نريزی آرمانی برای هر يک از شهرستاها مبتنی بر برنامهپوششی داده

مختل  خروجی گرفت.    به دستها  تابع هدف  قرار  مقايسه  مورد  و  امتیاز    ازآنجاکه آمد 

بید در هر سه تابع هدف يکسان و برابر يک بود با استفاده از  کارايی دو شهر ارسنجان و خرم

بید  مشهرستان خر  درنهايتپترسون مجدداً کارايی محاسبه شد و  -مدل ابرکارايی اندرسون
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های  گیری مناسب از کتابخانههای استان فارس در بهرهحائز رتبه اول در بین تمام شهرستان

شهرستان داد،  اختصاص  خود  به  را  دوم  رتبه  که  ارسنجان  از  پس  گرديد.  های  عمومی 

بندی قرار گرفتند. نکته حائز اهمیت  های بعدی اين رتبهفیروزآباد، شیراز و داراب در مکان

مرکز استان در جايگاه چهارم مشترک با   عنوانبهاين پژوهش، قرار گرفتن شیراز    در نتايج

بر اساس شاخص های ورودی میزان امکانات شیراز از ساير  شهرستان داراب است. گرچه 

میزان خروجیشهرستان اما  است  باالتر  فارس  استان  امکانات  های  با  متناسب    شدهعيتوزها 

نتا از سوی ديگر  نشان داد که  وزن  کارگیریبهيج  نبوده است.  فازی    نسخ   کل  تعداددهی 

 ترين خروجی است. مهم کل مراجعین  تعداد ورودی و  نيترمهم موجود

تلفیقی    شناسی های اندکی تاکنون به اين موعوع پرداخته و از چارچوب روشپژوهش 

( با استفاده  1390بخشی بهره گرفتند. کتابی و همکاران ،  صورتبهبندی واحدها  برای اولويت

های ايران  های عمومی استانکتابخانه  بندیرتبهها به محاسبه کارايی و  از تحلیل پوششی داده

های عمومی شهر  ( نیز کارايی کتابخانه1390پرداختند. زنجیرچی و همکاران ،  1387در سال  

داده پوششی  تحلیل  با  را  مروتی شري   ررسیموردبها  يزد  مقاله  تنها  دادند.  و  قرار  آبادی 

اين مقاله با استفاده از رويکرد    حالن يباا( از رويکرد تلفیقی بهره جستند.  1390همکاران ،

.  ديآیمنسبت به آن به حساب    ترافتهيتکاملای  خبرگان نسخه  ازنظردهی فازی و استفاده  وزن

توان گفت بیشتر مطالعات در  اند میکشور انجام گرفتههايی که در خارج از  پیرامون پژوهش 

ها  اند و بیشتر بر تحلیل پوششی دادههای دانشگاهی انجام گرفتهاين خصوص بر روی کتابخانه

آن جمله  تمرکز کرده  FDHو   از  ،  توان یم اند که  و گیس  يانگ  2012به دويت  و  لی   )

های عمومی  آگاهی از وععیت کتابخانه( اشاره نمود.  2014( و استروبانت و بوکارت ، 2014،

میشهرستان موجب  فارس  استان  شهرستانهای  تا  خود  شود  امکانات  و  منابع  از  که  هايی 

  های قرار بگیرند و شاخص  موردبررسیاند  اند و نتايج بهتری کسب کردهاستفاده بهتری داشته

هايی که رتبه خوبی  همچنین برای شهرستان  .در صورت نیاز ارتقاء داده شود  هاآنورودی  

مورد تحلیل و   هاآناند، علل کارايی پايین و يا عدم تناسب ورودی و خروجی کسب نکرده

شود و  بررسی قرار بگیرد. افزايش کارايی با افزايش خروجی و يا کاهش ورودی ممکن می

ست پذير نی ها مانند جمعیت باسواد امکانکه کاهش ورودی و تغییر برخی شاخصدلیل اين   به
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ها شايسته است که راهکارهايی در جهت  عرورت پويايی هر چه بیشتر کتابخانه  و با توجه به

 های ناکارا در نظر گرفته شود. افزايش خروجی کتابخانه شهرستان

ها به تفکیک هر سال تهیه گردد تا امکان محاسبه کارايی در چند  داده  شودیم پیشنهاد  

  DMU  روند و تحلیل حساسیت هر  وتحلیلتجزيهسال متوالی وجود داشته باشد تا بتوان به  

  هايی با استناد به اداره کل استانی چنین پژوهش   صورتبهشود،  پرداخت. همچنین توصیه می

ها در درون هر استان قابل  د تا وععیت شهرستانهای عمومی هر استان صورت گیرکتابخانه

 ارزيابی باشد.

های عمومی  اندرکاران کتابخانههای پژوهش به مديران و دستدر پايان با توجه به يافته

 شود: کشور پیشنهاد می

های عمومی  ارزيابی عملکرد کتابخانهمؤثر جهت  های  مدلی متشکل از معیارها و شاخص

های عمومی هر  تا اداره کل کتابخانه  سازی نمايندمختل  کشور پیادههای  تهیه و در استان

از وععیت عملکرد شهرستان از کتابخانهاستان  استفاده  به لحاظ  های عمومی  های مختل  

آگاهی يابند و با شناخت نقاس قوت و عع  هر شهرستان درصدد بهبود و تقويت مناطق  

 د.امکانات مناطق کارا برآين  ناکارا و افزايش 

 منابع
محمدحسین  ديانی،  محسن؛  نوکاريزی،  رعا؛  عملکرد  1397،  .اکبرنژاد،  تعالی  ارزيابی   .)

رسانی و  تحقیقات اطالعهای عمومی ايران بر اساس مدل مالکوم بالدريج.  کتابخانه
 . 386-364(، 24،3، های عمومیکتابخانه

کاربردی(.   -،علمی  وریبهرهگیری کارايی و  ول و اندازه (. اص1384،  .امامی میبدی، علی

 بازرگانی، چاپ دوم. یها پژوهش تهران: مؤسسه مطالعات و 

مريمبابايی مريم  و  چمازکتی،  کتابخانه1395،  .مختاری،  عملکرد  ارزيابی  عمومی  (.  های 

،  های عمومی رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعاستان گلستان با کارت امتیازی متوازن.  

22،3 ،)335-353 . 
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عمومی و ساخت واقعیت اجتماعی،    یهاکتابخانه(.  1388،  .شقاقی، مهدی   و  پارسازاده، احمد

 .60-29(، 4، 15، عمومی  یهاکتابخانهو   رسانیاطالعتحقیقات  

مهرجردی،   طحاری  سیدمحمود؛  محمودآبادی  ین محمدحسزنجیرچی،  زارعی    . محمد  ،و 

عارعه1390، کتابخانه(.  سیستم  عميابی  در  های  حساسیت  تحلیل  از  استفاده  با  ومی 

(، 17،4،  های عمومیو کتابخانه  رسانیاطالعتحقیقات    .هاهای تحلیل پوششی دادهمدل 

603-621 . 

(. بررسی و  1392،  .سارا  ،الهی، اسماعیل؛ اسمعیلی گیوی، محمدرعا و شمس طهماسبیشاه

کتابخانه نسبی  کارايی  روند  رويکرد  مقايسه  استانی:  مقیاس  در  کشور  نهادی  های 

(،  19،4،  های عمومیو کتابخانه  رسانی اطالعتحقیقات    . هاسیستمی به پردازش ورودی

493-510 . 

اکبر؛ فرجی، راعیه عالم  هایدانشکده کارايی ارزيابی(.  1389،  .سعیدی، حسام  و  تبريز، 

تلفیقی با بهشتی  شهید نشگاهدا  ريزیبرنامه مدل و ها داده پوششی  تحلیل رويکرد 

 . 22-1(، 8، 19، مطالعات مديريت صنعتی .آرمانی

ها بر اساس کارايی  (. ارزيابی عملکرد کتابخانه1392،  .آقازاده، حسین   و  زوارم، علیعلیزاده

های عمومی  : کتابخانهموردمطالعه (  DEAها ، با استفاده از رويکرد تحلیل پوششی داده

 . 296-271(، 16،3، رسانی، کتابداری و اطالعشهر مشهد

مريمقربان  با مازندران استان یعموم هایکتابخانه ینسب يی کارا یابيارز(.  1393،  .پور، 

نوين ،  هاداده یپوشش  لی تحل از استفاده مديريت  علوم  همايش  شهريورماه،  سومین   ،

 تهران. 

کريمکتابی،   و  محمدرعا  میراحمدی،  آذرسعیده؛  عملکرد 1390،  . آسیه  ،پور  ارزيابی   .)

استانکتابخانه عمومی  دادههای  پوششی  تحلیل  تکنیک  توسط  تحقیقات    .هاها 
 . 28-9(، 17،1، های عمومیو کتابخانه رسانیاطالع

(.  1390،  .حمید  ،و بابايی میبدی  ین محمدحس، علی؛ طحاری مهرجردی،  آبادیي شرمروتی  

مدل   يک  کتابخانه  یبرا  یآرمان  ريزیبرنامهارائه  عملکرد  عمومی  ارزيابی  های 
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ها و مراکز مديريت کتابخانه نامهيژهوعلوم و فناوری اطالعات ايران:  .های کشوراستان

 .58-41، پايیز، رسانیاطالع

ها ،تحلیل پوششی  بی عملکرد سازمانهای کمی در ارزيادل(. م1383،  .مهرگان، محمدرعا
 انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول. . تهران:ها(داده
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