
 

  
  

  هاي دانشگاهي دولتي شهر اصفهان  بررسي نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه

  )BSCبا استفاده از كارت امتيازي متوازن (

  

  3پور، دكتر سعيد رجايي2، دكتر احمد شعباني1ورزنه علي قطبي
  19/7/1390 پذيرش:     10/5/1390 دريافت:

  

  چكيده

هاي دانشگاهي  هدف اين پژوهش، بررسي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه هدف:
  ) بود.BSCدولتي شهر اصفهان با استفاده از كارت امتيازي متوازن (

هاي اصفهان،  نشگاههاي دا روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري آن كليه كتابدارانِ كتابخانه روش:
اي متناسب با حجم،  گيري تصادفي طبقه نفر بود كه به روش نمونه 169صنعتي اصفهان، و علوم پزشكي اصفهان با تعداد 

ها، پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي صوري آن توسط اساتيد  نفر انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده 118
   .محاسبه شد 97/0ر گرفت و ضريب پايايي با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ كتابداري و مديريت مورد تأييد قرا

به نظر كتابداران نقش فاوا بر هر يك از وجوه كارت امتيازي متوازن، مشتمل بر فرآيندهاي داخلي، رضايت كاربران،  ها: يافته
شناختي  هاي جمعيت ها بر حسب ويژگي دهبهبود مالي، و رشد و يادگيري، باالتر از حد متوسط است. تجزيه و تحليل دا

نشان داد، بين نظر كتابداران بر حسب سمت، ميزان تحصيل، و سابقه خدمت تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اما افراد داراي 
هاي خود معتقدند.  مدرك كتابداري بيشتر از افراد فاقد مدرك كتابداري به نقش فاوا در بهبود عملكرد سازماني كتابخانه

هاي  هاي مورد مطالعه يكسان نبوده است. يافته هاي هريك از دانشگاه مچنين نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانهه
پژوهش نشان داد كه بيشترين نقش فاوا مربوط به فرآيندهاي داخلي و كمترين نقش مربوط به افزايش رشد و يادگيري 

  بوده است. 
هاي دانشگاهي دولتي  اوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)، كارت امتيازي متوازن، كتابخانهارزيابي عملكرد، فن ها: كليدواژه

  شهر اصفهان

                                                           
 alighotbi2009@gmail.com . كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني دانشگاه اصفهان، 1
 نشگاه اصفهان. عضو هيات علمي دا 2

 عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان.  3

بررسي نقش فاوا بر بهبود  ).1391(سعيد  ،رپو ييرجا ؛احمد ي،شعبان ؛علي ،ورزنه قطبيمقاله:  نياستناد به ا
  .)BSCلتي شهر اصفهان با استفاده از كارت امتيازي متوازن (هاي دانشگاهي دو عملكرد سازماني كتابخانه

  .220-199)، 1( 2،يرسان و اطالع ينامه كتابدار پژوهش
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   مقدمه و بيان مساله
) به عنوان يك عامل مهم و برتري سازماني در 1هاي اطالعات و ارتباطات (فاوا با طرح فناوري

ها در تالشند. بديهي است  اوريهاي مختلف براي بكارگيري اين فن محيط پر رقابت كنوني، سازمان
بكارگيري و استفاده از هرگونه فناوري هنگامي اثربخش و مفيد خواهد بود كه همسو با اهداف سازمان 

ها و باشد. همسويي با اين اهداف زماني ميسر است كه بكارگيري فناوري جديد با مطالعه بر نيازمندي
هاي غيرانتفاعي نيز، همچون  ). بنابراين، سازمان1389ان، هاي سازماني آغاز شود (نيكنام و ديگراستراتژي

ها هستند تا بتوانند به اهداف  گيري مؤثر از اين نوع فناوريهاي انتفاعي، در پي بهره مؤسسات و سازمان
  استراتژيك خود دست يابند.

اند. فناوري روز بوده هاي غيرانتفاعي، از ديرباز پذيراي فاوا عنوان يكي از مصاديق سازمانها، بهكتابخانه
دهد، به قسمي كه رساني را به خود اختصاص ميها و مراكز اطالعبه روز سهم بيشتري از بودجه كتابخانه

ها براي ارائه خدمات كنندگان را تحت تاثير قرار داده است. اكثر كتابخانهتقريباً تمامي كاركنان و مراجعه
  ).1388ي به فناوري دارند (اونز و ديگران، روزانه و انجام امور داخلي وابستگي شديد

داند. دليل  هاي غيرانتقاعي دخيل مي كارگيري فاوا در سازمان ) داليل چندي را بر لزوم به2005( 2دامري
هاي  هاي مربوط به فاواست. برطرف ساختن برخي مسائل معمول در سازمان اصلي، كاهش مداوم هزينه

هاي نظارتي، حمايت از تصميمات، و يكپارچگي  رتباط، هزينهبزرگ از قبيل مديريت، هماهنگي، ا
  واحدهاي پراكنده از جمله داليل ديگر نياز به فاواست.

ها و خدمات مختلف هاي جديد براي افزايش سرعت، دقت و كيفيت فعاليتاهميت اين ابزارها و روش
روشني  ها، بهوري آنقاء بهرهسازي كاركردهاي كتابخانه و درنتيجه ارتها و همچنين بهينهكتابخانه

ها دارد. مشخص شده است. بنابراين، بكارگيري و استفاده مؤثر از فاوا ارزشي راهبردي براي كتابخانه
رساني مشاهده شده است، بر اين  ها و مراكز اطالعآنچه تا كنون در فرآيند بكارگيري فاوا توسط كتابخانه

ها در راستاي اهداف  گونه فناوريگيري از اينؤثر در بهرهدهد كه غالباً راهبري منكته گواهي مي
  ها نيست.سازماني كتابخانه

ظرفيتي سازماني است تا "كند: ) راهبري فناوري اطالعات را اينگونه تعريف مي2001( 3ون گريمبرگن
ه مزاياي بندي و بكارگيري راهبرد فناوري اطالعات را كنترل كند و سازمان را در جهت دستيابي بفرمول

                                                           
1. Information and  Communication Technology (ICT) 
2. Dameri 
3. Van Grembergen  
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  ).202(ص  "رقابتي رهنمون سازد
هايي مرتبط دانسته كه در آن حاميان مالي سعي ) راهبري سازماني را با روش1997( 1اشليفر و ويشني

  ).201: 2001دارند تا بازگشت سرمايه را تضمين كنند (در ون گريمبرگن، 
ه از فاوا بايستي منجر به سودآوري و كه هر گونه استفادشود اين است آنچه از توصيف مزبور استنباط مي

- ارتقاي منافع سازماني گردد. به عبارتي از اينكه راهبري فاوا بخشي از راهبري سازماني است، چنين مي

كند تا موجب ارتقا و بهبود عملكرد سازمان از ابعاد توان بيان كرد كه فاوا بايستي سازوكاري فراهم 
  گوناگون گردد.

از فاوا در بهبود عملكرد سازمانيِ كتابخانه و در نتيجه هدايت آن به رسالت و اهداف از  بر اين مبنا استفاده
اندازي عملي و مناسب درجهت به كارگيري  پيش تعيين شده نقش خواهد داشت. چنانچه بخواهيم چشم

  ها مبادرت كرد. فاوا داشته باشيم، بايستي به ارزيابي عملكرد اين نوع از فناوري
جهت توسعه و رشد پايدار در عرصه ناپايدار و متغير امروزي، نيازمند بررسي و ارزيابي  هاكتابخانه

هاي فعاليتي خود هستند. اصوالً ارزيابي عملكرد سعي بر آن دارد ها و جنبهعملكرد خود در تمامي عرصه
مختلفي جهت جانبه گذشته راه آينده را براي سازمان ترسيم كند. فنون و ابزارهاي تا با بررسي همه

اند، اما عمدتاً چنين رويكردهايي جزءنگر بوده و قادر به  ارزيابي عملكرد معرفي و به كارگرفته شده
  هاي سازمان نيستند. ارزيابي عملكرد متوازن همه بخش

نام دارد. اين ابزار داراي چارچوبي مفهومي است » 2كارت امتيازي متوازن«يكي از ابزارهاي مورد استفاده 
هاي هاي قابل سنجش تبديل و توزيع متعادلي ميان حوزهداف راهبردي كالن سازمان را به شاخصكه اه

ها و ابهامات موجود با تشخيص ضعف 3). كاپالن و نورتونHeinz, 2001كند (حياتي سازمان برقرار مي
رائه در رويكردهاي پيشين مديريت عملكرد، كارت امتيازي متوازن را درجهت مديريتي راهبردي ا

گيري است كردند. به عبارتي ديگر، كارت امتيازي متوازن يك سيستم مديريتي، و نه فقط سيستم اندازه
دهد تا رسالت و استراتژي خود را روشن سازد و امور روزمره سازمان را كه اين امكان را به سازمان مي
  ).1390ترجمه كند (كاپالن و نورتون، 

كاپالن و نورتون از چهار جنبه استفاده شده بود: جنبه مالي، جنبه  دركارت امتيازي متوازن پيشنهادي
مشتري، جنبه فرآيندهاي كسب و كار داخلي، جنبه رشد و يادگيري گاهي از جنبه رشد و يادگيري به 

                                                           
1 .Shleifer and Vishny  
2. Balanced scorecard  
3 . Kaplan & Norton  
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  ).18: 1384شود (اولوه و شوستراند،  توسعه يا نوآوري ياد مي
هاي صنعتي و  ازي متوازن اساساً براي سازمانبه ذكر است، ارزيابي با استفاده از كارت امتي الزم

هاي دولتي و غيرانتفاعي با ساختار اوليه آن مشكل داشتند. بنابراين،  ، و سازمانبودانتفاعي طراحي شده 
هاي غيرانتفاعي، اولي بودن رسالت است. به همين دليل،  ي اصلي سازمان لزوم اصالح به ميان آمد. هسته

ارتباط وجوه كارت امتيازي متوازن  1). شكل Dameri: 108بي يك نظام است (رسالت مبنايي براي ارزيا
  دهد. را با عملكرد و رسالت كتابخانه نشان مي

  

  
  

  )1386 نورتون، و كاپالن از برگرفته( كتابخانه رسالت و عملكرد با آن ارتباط و متوازن امتيازي كارت عناصر.1شكل 

هاي آموزشي و پژوهشي دچار تحوالت  ر فناوري اطالعات و ارتباطات، عرصهبا ورود به عص
ها در طول حيات خود از  عنوان يكي از مهمترينِ اين عرصه هاي دانشگاهي به اند. كتابخانه بنيادي شده

از هاي دانشگاهي ناگزير  اند. بنابراين، مديران و كتابداران كتابخانه ظهور و پيشرفت فاوا تأثير پذيرفته
هاي مالي نظر  هاي ارزيابي گذشته عمدتاً بر شاخص هاي خود هستند. سيستم ارزيابي فاوا در كتابخانه

هاي نامشهود  هاي مالي، سرمايه كه ارزيابي بر پايه كارت امتيازي متوازن عالوه بر شاخص دارند در حالي
هاي مالي، وضعيت سازمان با  خصآورد. در كارت امتيازي متوازن عالوه بر شا حساب مي سازمان را نيز به

هاي كاربران كتابخانه (مشتريان)، فرآيندهاي داخلي، و رشد و يادگيري مورد سنجش قرار  شاخص
گيرند (كاپالن  گيرند. عوامل مورد سنجش در چهار وجه مزبور، در يك رابطه علت و معلولي قرار مي مي

هايي غيرانتفاعي هستند، و در نتيجه بر  سازمانهاي دانشگاهي  ). از آنجا كه كتابخانه1386و نورتون، 
  هاي نامشهود خود تأكيد بيشتري دارند، مدل مذكور كارآيي و اهميت بيشتري خواهد يافت. سرمايه

رساني، ها و مراكز اطالعضرورت اين پژوهش، با توجه به گسترش روزافزون فاوا در كتابخانه 
اند ها تا چه حد توانسته آگاهي است كه اين فناوري هاي دانشگاهي، حصول به اينبخصوص كتابخانه

وجه كاربران  ماليوجه 
 كتابخانه

وجه 
وجه رشد و  فرآيندهاي داخلي

 يادگيري

عملكرد 

و رسالت 

كتابخانه
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هاي نسبتاً زيادي در ها را در راستاي نيل به اهداف و رسالت وجودي خود ياري رسانند. پژوهشكتابخانه
هاي دانشگاهي انجام گرفته است، حوزه ارزيابيِ نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني در محيط كتابخانه

سازد، ارزيابي سنجش نقش فاوا بر بهبود عملكرد ها متمايز ميرا از ديگر پژوهش ولي آنچه اين پژوهش
اي متوازن است. رويكرد ارزيابي بر پايه كارت امتيازي متوازن اين امكان هاي دانشگاهي به گونهكتابخانه

يك از وجوه  ها، بر مبناي هردهد تا نقش فاوا را بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانهرا به مديران مي
سنجيده و در صورت لزوم اقدامات الزم را اتخاذ نمايند. بنابراين، نتايج حاصل از اين پژوهش، ارزيابي 

هاي مورد مطالعه خواهد بود. در اين جامع و متوازني از نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه
وازن نقش فاوا بر بهبود عملكرد هر يك از پژوهش همچنين به تحليل و مقايسه نتايج حاصل از ارزيابي مت

هاي منتخب دانشگاهي شهر اصفهان مشتمل بر دانشگاه اصفهان، علوم پزشكي و صنعتي اصفهان كتابخانه
-شود تا مديران با بررسي ميزان تفاوت نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني هريك از كتابخانهپرداخته مي

مبناي تفاوت موجود در هر يك از وجوه كارت امتيازي متوازن، هاي دانشگاهي جامعه مورد نظر بر 
- در جهت ارزيابي عملكرد گذشته و حال خود داشته باشند و بر اين اساس به اتخاذ استراتژ بنياني روشن

   هاي عملي و متناسب، در جهت بهبود فرآيند بكارگيري فاوا اقدام كنند.
  

  پيشينه پژوهش

كنون پژوهشي با موضوع نقش فاوا بر عملكرد سازماني     تاجستجوي پژوهشگران حاكي است 
ترين  آيد، مرتبط  انجام نگرفته است. آنچه در ذيل ميها با استفاده از روش ارزيابي متوازن  كتابخانه
  باشد. ها مي ها با دو حوزه ارزيابي عملكرد بر پايه كارت امتيازي متوازن و نقش فاوا در كتابخانه پژوهش

هاي  ) به اين نكته معتقد است كه بكارگيري كارت امتيازي متوازن در سازمان2005دامري (
ها و خدمات، غيرانتفاعي بايستي در راستاي اهداف سازمان صورت گيرد. وي چهار بعد مشتري، فعاليت

رار روي خود قها اهدافي را پيشگرفت و متناسب با آنفرآيندها و منابع را در جهت ارزيابي فاوا در نظر 
هايي از قبيل افزايش در تعداد و سطح دهد. تأثير فاوا بر عملكرد سازماني در بعد مشتري را با سنجهمي

هايي چون افزايش در كميت و ارزش  ها، سنجهسنجيد. در بعد خدمات يا فعاليترضايت مشتريان 
 ن كاهش هزينههايي چوخدمات، بهنگامي در ارائه و نوآوري در خدمات؛ در بعد فرآيندها سنجه

هايي از قبيل تعادل در هزينه هاي حمايتي و كاهش در مدت زمان انجام كار؛ و در بعد منابع سنجه فعاليت
گذاري منابع مالي از هاي بنيادي و حمايتي، افزايش اقتضايي بودجه در حوزه فاوا، و تغيير سرمايهفعاليت
  داد.را ارائه  هاي حمايتي به بنيادي در جهت بكارگيري فاوافعاليت
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هاي ارزيابي سنتي سازگار ) به اين پرداختند كه دليل عدم استقبال از روش2003( 1ميليز و مركن
ها سخت است و يافته با شرايط خاص سازماني، در اين است كه تفسير و بكارگيري برونداد اين روش

ين دليل، در جهت ارزيابي بهينه ماند. به همهاي پنهان) حل نشده باقي ميبرخي مسائل مهم (مثل هزينه
ها بر اين كردند. آنهاي مربوط به فاوا، استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن را پيشنهاد گذاريسرمايه

هاي سنتي و جديد ارزيابي را در خود دارد. به عبارتي ديگر، اين اعتقادند، مدل مذكور تركيبي از روش
هايي ارزيابي مبتني بر معيارهاي مالي و همچنين بكارگيري سنجههاي سنتي مدل با در نظر گرفتن روش

هاي مربوط به فاوا را راستا با استراتژي و اهداف سازمان، سعي در ارزيابي همه جانبه و دقيق پروژههم
ها، كردند كه يكي از معايب بكارگيري اين مدل، طراحي آن بر مبناي اهداف، فعاليتها اشاره دارد. آن

  دهد. پذيري خود را از دست مي يان خاص يك سازمان است. بنابراين، خاصيت تعميمو مشتر
) به توصيف فرآيند بكارگيري مدل كارت امتيازي متوازن در كتابخانه دانشگاهي 2003( 2سلف

هاي سازماني كتابخانه را مد نظر قرار  هاي متوازن با ارزشپرداخت و اهميت هماهنگي سنجه 3ويرجينيا
گيري ياد كرد، كه عنوان چارچوبي براي تمركز بر تعداد محدودي مقياس اندازهاز اين مدل بهداد. وي 

هاي سازماني هستند كه سعي بر ارائه تصويري جامع از راستا با رسالت و استراتژيها هماين مقياس
  عملكرد سازمان دارند.

ابخانه بزرگ دانشگاهي در ) در پژوهشي به تحليل و مقايسه ارزيابي عملكرد سه كت2001( 4پل
عنوان چارچوبي مفهومي جهت ايجاد يك   آلمان پرداخت. در آن بررسي، كه ازكارت امتيازي متوازن به

هاي اجرايي در راستاي ارزيابي متوازن  گرفته است، شاخص  نظام مديريت كيفيت يكپارچه بهره
مهمترين اصل در مديريت يكپارچه در نظر هاي دانشگاهي را ارائه نمود. وي براين باور است كه  كتابخانه

هاي  باشد. و كارت امتيازي متوازن داده هاي گوناگون كيفيت به صورت يك كل واحد مي گرفتن جنبه
هاي ورودي و خروجي، منظرهاي خارجي (مانند منظرهاي مالي و مشتري) و  مالي و غيرمالي، داده

صورت يكپارچه قابل  رمندان)، اهداف و ابزارها را بهمنظرهاي داخلي (مانند منظر فرآيندهاي داخلي و كا
  نمايد. گيري مي دسترس و اندازه

هاي خوبي در داخل باشند، اشاره تواند پيشينهافزون بر موارد فوق، در ادامه به چند پژوهش كه مي

                                                           
1 . Milis & Merchen  
2 . Self 
3 . Virginia 
4 . Poll  
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  شود.مي
)  كه با هدف بررسي وضعيت كنوني فناوري اطالعات 1389پژوهش موسوي و محمد اسماعيل (

ها بر هر يك از كاركردهاي كتابخانه انجام  و ارتباطات و نگرش مديران و كتابداران در تأثير اين فناوري
گرفت، نشان داد كه عواملي چون آموزش و ساختار فاوا و همچنين اختصاص بودجه تأثير زيادي در 

، كاربرد فاوا باعث هاي آنان نشان داد كاربرد فاوا در سازمان مورد مطالعه دارند. در نهايت يافته
  آوري و سازماندهي منابع اطالعاتي و كيفيت خدمات شده است. سازي امور فراهم بهينه

) تأثير فناوري اطالعات بر بهبود عملكرد سازماني در صدا و سيماي مركز 1386ابزري و ديگران (
قرار دادند. روش  كهكيلويه و بويراحمد را با استفاده از الگوي كارت امتيازي متوازن مورد بررسي

تحقيق، توصيفي و از نوع پيمايشي بود. در نهايت پژوهش به اين نتيجه رسيد كه بيشترين تأثير فناوري 
اطالعات مربوط به بهبود فرآيندهاي داخلي و كمترين تأثير مربوط به رشد و يادگيري بوده است. در 

لگوي كارت امتيازي متوازن در حد زياد مجموع اينگونه بدست آمد كه بهبود عملكرد سازماني بر پايه ا
  متأثر از فناوري اطالعات است.

) به بررسي تأثير بكارگيري سيستم فناوري اطالعات بر اثربخشي 1386زاده ( رضاييان و تقي
ها و مراكز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزهها در سازمان كتابخانهسازمان از ديدگاه كاربران اين سيستم

از بين ابعاد سيستم فناوري اطالعات، افزايش دقت در انجام كارها، بازيابي به موقع اطالعات، پرداختند. 
هاي آنان چنين اند. در پايان يافتهسازي بيشتر اطالعات و افزايش سرعت انجام كارها انتخاب شدهذخيره

سي به اطالعات بود كه افزايش سرعت انجام كارها، بازيابي به موقع اطالعات، افزايش سرعت دستر
سازي بيشتر اطالعات موجب موجب عملكرد بهتر سازمان شده و افزايش دقت در انجام كارها و ذخيره

عملكرد بهتر سازمان نشده است. در نهايت بيان داشتند كه بكارگيري سيستم فناوري اطالعات موجب 
  عملكرد بهتر سازمان شده است. 

هاي انتفاعي و غيرانتفاعي، درمجموع،  اوا در سازمانكارگيري ف دهد كه به متون باال نشان مي
هاي خاص و  وجود اين، پژوهشگران با استفاده از مؤلفه موجب بهبود عملكرد سازماني شده است. با 

هايي از اين  اند. پژوهش هاي مربوطه بررسي كرده كارگيري فاوا را در سازمان جزءنگر، تأثيرات ناشي از به
شود، و در نهايت  سازمان نمي  نگر از عملكرد يك ك ارزيابي جامع و كلدست غالباً منجر به ي

است كه پژوهش حاضر،  گيرد. اين درحالي  هاي نامشهود عملكرد سازماني مورد توجه قرار نمي وضعيت
هاي مورد مطالعه در اثر  سعي دارد تا با شناسايي نقاط ضعف و قوت عملكرد سازماني كتابخانه
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  ارزيابي متوازن و جامعي ارائه دهد.كارگيري فاوا،  به
  هاي پژوهش پرسش

هاي  پرسش كلي اين پژوهش اين است كه نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه
دانشگاهي شهر اصفهان با استفاده از كارت امتيازي متوازن تا چه حد است. بر پايه اين پرسش كلي، 

  پنج پرسش فرعي زير مطرح شد: 
 هاي دانشگاهي مورد مطالعه تا چه حد است؟هبود فرآيندهاي داخلي كتابخانهنقش فاوا بر ب .1

 هاي دانشگاهي مورد مطالعه تا چه حد است؟نقش فاوا بر افزايش رضايت كاربران در كتابخانه .2

 هاي دانشگاهي مورد مطالعه تا چه حد است؟نقش فاوا بر بهبود مالي كتابخانه .3

 هاي دانشگاهي مورد مطالعه تا چه حد است؟كتابخانه نقش فاوا بر افزايش رشد و يادگيري .4

هاي دانشگاهي آيا بين نظرات پاسخگويان در خصوص نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه .5
شناختي آنان (سمت، رشته تحصيلي، ميزان تحصيل، سابقه هاي جمعيت مورد مطالعه بر پايه ويژگي

 دارد؟ خدمت، دانشگاه محل خدمت) تفاوت وجود

  روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري

-كليه كتابداران كتابخانه پژوهش آماري جامعهپژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است. 

و دانشگاه علوم  هاي سه دانشگاه بزرگ دولتي شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان،
  د.نفر بو 169تعداد آنان ) بود كه 1390-1389پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 

گيري براي تعيين حجم نمونه پس از انجام مطالعه مقدماتي و برآورد واريانس، از فرمول نمونه
  ).1378استفاده شده است (سرايي،  1عمومي كوكران

گيري گيري از روش نمونه براي نمونه نفر است. 118دست آمده از فرمول مزبور  حجم نمونه به
هنگام استفاده از اين روش، پژوهشگر، جمعيت را بر   تناسب با حجم استفاده شد. بهم 2ايتصادفي طبقه

هاي قبلي معلوم شده كه با پديده مورد مطالعه ارتباط  ژه كه در پژوهش و يا نظريه  حسب برخي صفات وي
طور تصادفي تعدادي از  تر همگن به هاي كوچك بندي نموده و از هريك از اين گروه دارد، طبقه

. بنابراين، با توجه به )68: 1388گزيند (شعباني و سعادت،  احدهاي از پيش تعيين شده را بر ميو

                                                           
1 . W. G. Cochran 
2 . Random stratified sampling 
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هاي متفاوت فاوا در سه دانشگاه اصفهان، صنعتي اصفهان، و علوم پزشكي اصفهان حجم نمونه  زيرساخت
  هد. د سهم هر يك از طبقات را نشان مي 1به نسبت حجم جمعيت مربوطه تخصيص داده شد. جدول 

  هركدام با متناسب نمونه حجم و مطالعه مورد هاي دانشگاه كتابداران آماري جامعه. 1جدول 
  شاخص آماري            

  دانشگاه
  حجم نمونه  حجم جامعه

  46  66  دانشگاه اصفهان
  18  26  دانشگاه صنعتي اصفهان

  54  77  دانشگاه علوم پزشكي
  118  169  مجموع

   
  ابزار اندازه گيري

باشد. اين پرسشنامه بر  ساخته مي  ابزار مورد استفاده براي گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق 
 42بخش و  4ساخته شد. پرسشنامه مشتمل بر  پايه نكات حاصل از مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش

. جهت بررسي روايي ابزار باشد شناختي) مي  هاي جمعيت پرسش (عالوه بر قسمت مربوط به ويژگي
پژوهش، ابتدا پرسشنامه در اختيار متخصصان حوزه مديريت و كتابداري قرار گرفت و سپس با اعمال 
نظرات اين متخصصان روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. جهت بررسي پايايي ابزار پژوهش، 

محاسبه شد. پس از  97/0اي كرونباخ نفري اجرا شد و پايايي آن به روش آلف 30پرسشنامه در يك نمونه 
 97/0نفري، پايايي به روش آلفا مجدداً محاسبه و پايايي كل پرسشنامه  118انجام پژوهش در نمونه 

محاسبه شد. ضريب پايايي هر يك از وجوه كارت امتيازي متوازن مشتمل بر فرآيندهاي داخلي، رضايت 
تجزيه و تحليل دست آمد.  به 94/0، 89/0، 89/0، 95/0يب كاربران، بهبود مالي، و رشد و يادگيري، به ترت

   .آماري اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت
  ها تجزيه و تحليل يافته

شود. سپس،  شناختي ارائه ميدر اين قسمت ابتدا نتايج حاصل از تجزيه و تحليل متغيرهاي جمعيت
  . شوددرت ميهاي پرسشنامه مبا به تجزيه و تحليل پرسش

ها در درصد از آزمودني 2/27ها نشان داد كه  شناختي آزمودني تجزيه و تحليل عوامل جمعيت
درصد در دانشگاه علوم پزشكي  9/31درصد در دانشگاه صنعتي اصفهان، و  6/10دانشگاه اصفهان، 
درصد در  63درصد از كتابداران، در سمت خدمات فني و  37كار هستند. همچنين  اصفهان مشغول به
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درصد  25درصد كتابداري و  75سمت خدمات عمومي فعاليت داشتند. در زمان پژوهش رشته تحصيل 
درصد  64درصد كارداني،  11ها داراي ديپلم، درصد از آزمودني 5غيركتابداري بود. همچنين 

ي كاري ابقهها داراي سدرصد از آزمودني 16درصد كارشناسي ارشد بودند. در نهايت  20كارشناسي، و 
 13سال، و  20-16درصد بين  21سال،  15-11درصد  18سال،  10-6درصد بين  32سال،  5كمتر از 

  سال بودند.  20درصد بيش از 
هاي پژوهش پرداخته  ها جهت پاسخگويي به پرسش در اين قسمت به تجزيه و تحليل داده

ها (بررسي نقش فاوا بر پايه هر يك از  هاي مربوط به هريك از مؤلفه شود. براي پاسخگويي به پرسش مي
وجوه كارت امتيازي متوازن)، با استفاده از سؤاالتي كه در پرسشنامه مطرح شده است، ابتدا ميانگين و 
انحراف معيار نمرات محاسبه شد، سپس با توجه به نمره معيار حدوسط سؤاالت پرسشنامه و با استفاده از 

  آيد.  ي انجام گرفت. نتايج اين تحليل در جداول ذيل ميتحليل آمار» اي تك نمونه tآزمون «
  پرسش كلي

هاي دانشگاهي شهر اصفهان با استفاده از كارت  نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه 
  ارائه شده است.  2امتيازي متوازن تا چه حد است؟ نتايج اين بررسي در جدول 

هاي دانشگاهي اصفهان مربوط به چهار  اي نظر كتابداران كتابخانه تك نمونه t، انحراف معيار، و . ميانگين2جدول 
  3با ميانيگين فرضي  وجه كارت امتيازي متوازن

  t df  )2-tailed(Sig  نمره معيار  انحراف معيار  ميانگين

13/158  45/24  126  27/14  117  00/0  

) به طور معناداري باالتر 126) از نمره معيار (13/158( ، ميانگين نمرات2هاي جدول  بر پايه يافته
است و فرض عدم تفاوت بين ميانگين نمرات با نمره  05/0مشاهده شده كمتر از  sigاست، چون مقدار 

هاي دانشگاهي  شود. بنابراين كتابداران معتقدند نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه معيار رد مي
  ر از حد متوسط است. شهر اصفهان بيشت

  هاي جزئي پرسش

با توجه به اينكه كارت امتيازي متوازن از چهار وجه اصلي تشكيل شده است، پرسش اصلي در 
قالب چهار پرسش جزئي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به عبارت ديگر نقش فاوا بر بهبود عملكرد 

طور جداگانه مورد بررسي  يك از اين وجوه به هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر پايه هر سازماني كتابخانه
فرآيندهاي داخلي، رضايت كاربران، بهبود   ، ميانگين چهار مؤلفه 3هاي جدول قرار گرفت. بر پايه يافته

). بنابراين به نظر > P 05/0مالي، و رشد و يادگيري از نمره معيار مربوطه به طور معناداري باالتر است (
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هاي دانشگاهي مورد مطالعه بيشتر از حد  ر هر يك از چهار مؤلفه مزبور در كتابخانهكتابداران، نقش فاوا ب
  متوسط است.

اي، مقايسه ميانگين نمرات كتابداران با نمره معيار، درباره نقش فاوا بر بهبود  نمونه تك t. نتايج آزمون 3جدول 
  در چهار وجه كارت امتيازي متوازن هاي مورد مطالعه عملكرد سازماني كتابخانه

  t df  Sig  نمره معيار  انحراف معيار  ميانگين  مؤلفه ها

  /00  117  06/16  39  18/8  10/51  فرآيندهاي داخلي
  /00  117  65/12  27  47/5  37/33  رضايت كاربران

  /00  117  66/10  21  04/5  95/25  بهبود مالي
  /00  117  34/11  39  32/8  69/47  افزايش رشد و يادگيري

با دو نمونه مستقل، و تحليل واريانس  tهاي  شناختي از آزمون براي بررسي متغيرهاي جمعيت
  طرفه استفاده شد. يك

هاي آيا بين نظرات پاسخگويان در خصوص نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه. 5پرسش
رشته تحصيلي، ميزان تحصيل، شناختي آنان (سمت، دانشگاهي مورد مطالعه بر پايه ويژگيهاي جمعيت

 سابقه خدمت، و دانشگاه محل خدمت) تفاوت وجود دارد؟

با دونمونه مستقل  tبراي بررسي معناداري تفاوت نظرات كتابداران بر حسب سمت از آزمون 
  آمده است. 4استفاده شد. نتايج اين بررسي در جدول شماره 

 در مطالعه مورد دانشگاهي يها كتابخانه كتابداران نظرات مستقل t نمرات و ار،يمع انحراف ن،يانگيم. 4جدول 
حسب  بر متوازن امتيازي كارت از استفاده با ي مورد مطالعهها كتابخانه سازماني عملكرد بهبود بر فاوا نقش مورد

  سمت

  سمت  ها مؤلفه

سطح معناداري 

مشاهده شده 

براي آزمون 

  لوين

  ميانگين
انحراف 

 عيارم
t df  Sig 

نقش فاوا بر 

بهبود 

فرآيندهاي 

  داخلي

  خدمات فني
خدمات 
  عمومي

84/0  
81/50  
27/51  

73/8  
89/7  

29/0-  116  77/0  

نقش فاوا بر 

افزايش رضايت 

  كاربران

  خدمات فني
خدمات 
  عمومي

23/0  
88/33  
06/33  

21/5  
62/5  

78/0  116  43/0  

نقش فاوا بر 

  بهبود مالي
  88/0  116  14/0  00/5  04/26  24/0  خدمات فني
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خدمات 
  عمومي

90/25  10/5  

نقش فاوا بر 

افزايش رشد و 

  يادگيري

  خدمات فني
خدمات 
  عمومي

97/0  
43/48  
25/47  

63/8  
16/8  

74/0  116  46/0  

  كل

  خدمات فني
خدمات 
  عمومي

57/0  
18/159  
50/157  

77/24  
40/24  

36/0  116  72/0  

، بيان برابري يا عدم برابري واريانس »مستقل با دونمونه tآزمون «اولين مرحله در تفسير نتايج 
). با توجه به اينكه سطح معناداري اين آزمون از 1نمرات در بين دو گروه مورد بررسي است (آزمون لوين

  ).1384ها برابرند (سرمد،  تر است، واريانس بزرگ 05/0
شاغل در بخش  ، اختالف مشاهده شده بين ميانگين نظر كتابداران4بر پايه اطالعات جدول 

هاي دانشگاهي مورد مطالعه معنادار  خدمات فني و كتابدارن شاغل در بخش خدمات عمومي در كتابخانه
هاي نيست. بنابراين، در كل، كتابداران شاغل در هر دو بخش نظرات مشابه و يكساني نسبت به پرسش

ي مورد بررسي، تفاوت معناداري كدام از متغيرها در هيچ  4پژوهش ابراز داشتند. بنابر اطالعات جدول 
دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، و دانشگاه  بين نظرات بيان شده وجود ندارد. در مجموع سه 

نفر نيز در بخش خدمات عمومي  74نفر از كتابداران در بخش خدمات فني و  44علوم پزشكي اصفهان، 
  اند. مشغول فعاليت بوده

با دونمونه مستقل  tت نظر كتابداران بر حسب رشته تحصيلي از آزمون براي بررسي معناداري تفاو
  آمده است.5استفاده شد. نتايج اين بررسي در جدول شماره 

درمورد  مورد مطالعه يدانشگاه يها كتابخانه كتابداران نظرات مستقل t ونمرات ار،يمع ن،انحرافيانگيم. 5جدول 
هاي مورد مطالعه با استفاده از كارت امتيازي متوازن بر حسب رشته  ود عملكرد سازماني كتابخانهنقش فاوا بر بهب

  تحصيلي

  رشته تحصيلي  ها مؤلفه

سطح معناداري 
مشاهده شده براي 

  آزمون لون
  ميانگين

انحراف 

 معيار
t df  Sig 

نقش فاوا بر بهبود 

فرآيندهاي 

  داخلي

  كتابداري
  غيركتابداري

12/0  
79/51  
06/49  

75/7  
16/9  

59/1  116  115/0  

                                                           
1 . Levene 
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نقش فاوا بر 

افزايش رضايت 

  كاربران

  كتابداري
  غيركتابداري

49/0  
67/33  
50/32  

39/50  
70/5  

01/1  116  314/0  

نقش فاوا بر بهبود 

  مالي

  كتابداري
  غيركتابداري

46/0  
46/26  
46/24  

90/4  
26/5  

89/1  116  061/0  

نقش فاوا بر 

افزايش رشد و 

  يادگيري

  كتابداري
  غيركتابداري

071/0  
70/48  
76/44  

71/7  
43/9  

27/2  116  025/0  

  كل
  كتابداري

  غيركتابداري
28/0  

62/160  
80/150  

45/23  
23/26  

92/1  116  057/0  

اختالف مشاهده شده بين ميانگين نظر كتابداران داراي تحصيل  5بر پايه اطالعات جدول 
بنابراين، دركل، كتابداران با مدرك  اداري نيست.كتابداري با كتابداران داراي تحصيل غيركتابداري معن

هاي پژوهش ابراز داشتند. تحصيلي كتابداري و غيركتابداري نظرات مشابه و يكساني نسبت به پرسش
بين دو گروه تفاوت معنادار » نقش فاوا بر افزايش رشد و يادگيري«، در مؤلفه 5بنابر اطالعات جدول 

نيز فرض عدم تفاوت » نقش فاوا بر بهبود مالي«ذكر است در مورد مؤلفه ). الزم به p > 05/0وجود دارد (
دانشگاه اصفهان، صنعتي اصفهان، و علوم پزشكي  شود. در مجموع سه  هاي دوگروه رد مي بين ميانگين

نفر نيز با رشته تحصيلي غيركتابداري مشغول فعاليت  30نفر با رشته تحصيلي كتابداري و  88اصفهان، 
   اند. بوده

داري تفاوت نظر كتابداران بر حسب ميزان تحصيل، از آزمون تحليل واريانس  براي بررسي معني
  آمده است. 6نتايج اين بررسي در جدول طرفه استفاده شد.  يك

  تحصيالت ميزان حسب بر كتابداران نظرات  طرفه يك واريانس تحليل آزمون نتايج .6جدول 

  بع تغييراتمن  ها مؤلفه
مجموع 

 df  مجذورات
ميانگين 

 F  مجذورات
Sig    (2-
tailed)  

نقش فاوا بر بهبود 
  فرآيندهاي داخلي

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

89/255  
89/7580  
78/7836  

3  
114  
117  

29/85  
66/49  

  
28/1  28/0  

نقش فاوا بر افزايش 
  رضايت كاربران

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

42/43  
16/3458  
59/3501  

3  
114  
117  

47/14  
33/30  

  
47/0  7/0  

نقش فاوا بر بهبود 
  مالي

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

23/97  
55/2855  
78/2982  

3  
114  
117  

41/32  
31/25  

  
28/1  28/0  
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ها بين چهار گروه ميزان تحصيل مشتمل بر ديپلم،  يك از مؤلفه ، در هيچ6هاي جدول  بر پايه داده
). بنابراين  p < 05/0(شود  مشاهده نمي كارداني، كارشناسي، و كارشناسي ارشد تفاوت معناداري

  اند. كتابداران با سطوح تحصيالت متفاوت نظرات كم و بيش يكساني را ابراز كرده
ي خدمت، آزمون تحليل واريانس يك  براي بررسي معناداري تفاوت نظرات افراد بر حسب سابقه

  .آمده است 7طرفه استفاده شد. نتايج اين بررسي در جدول 
  سابقه خدمت حسب بر كتابداران نظرات  طرفه يك واريانس تحليل آزمون نتايج. 7جدول 

  منبع تغييرات  ها مؤلفه
مجموع 

 df  مجذورات
ميانگين 

 F  مجذورات
Sig      (2-

tailed)  

نقش فاوا بر بهبود 

  فرآيندهاي داخلي

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

57/269  
20/7567  
78/7836  

5  
113  
117  

39/67  
96/66  

  
00/1  40/0  

نقش فاوا بر 

افزايش رضايت 

  كاربران

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

38/83  
21/3418  
59/3501  

4  
113  
117  

84/20  
25/30  

  
67/0  60/0  

نقش فاوا بر بهبود 

  مالي

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

86/80  
92/2901  
78/2982  

4  
113  
117  

21/20  
68/25  

  
79/0  54/0  

نقش فاوا بر 

افزايش رشد و 

  يادگيري

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

46/361  
55/7749  
01/8111  

4  
113  
117  

36/90  
58/68  

  
31/1  27/0  

  كل

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

27/1743  
82/68221  
09/69965  

4  
113  
117  

81/435  
73/603  

  
72/0  58/0  

وه با سابقه خدمتي متفاوت (كمتر از ها، بين پنج گر يك از مؤلفه در هيچ 7هاي جدول  بر پايه داده
مشاهده سال)، تفاوت معناداري  20سال، و باالي 20-16سال، بين 15-11سال، بين 10-5سال، بين  پنج
ها با  باشد. بنابراين آزمودني ). همچنين اختالف مشاهده شده در كل نيز معنادار نمي p > 05/0شود ( نمي

نقش فاوا بر افزايش 
  رشد و يادگيري

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

29/151  
72/7959  
01/8111  

3  
114  
117  

43/50  
82/69  

  
72/0  54/0  

  كل
  بين گروه ها

  درون گروه ها
  كل

40/1731  
68/68233  
09/69965  

3  
114  
117  

13/577  
54/598  

  
96/0  41/0  
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هاي پژوهش دركل ابراز شابه و يكساني نسبت به پرسشي خدمتي متفاوت نظرات م توجه به سابقه
   داشتند.

براي بررسي معناداري تفاوت نظر افراد بر حسب دانشگاه محل خدمت، از آزمون تحليل واريانس 
  آمده است.  8طرفه استفاده شد. نتابج اين بررسي در جدول  يك

  دانشگاه محل خدمت حسب بر كتابداران نظرات  طرفه كي واريانس تحليل آزمون نتايج. 8جدول 

  منبع تغييرات  ها مؤلفه
مجموع 

 df  مجذورات
ميانگين 

 F  مجذورات
Sig  (2t-

ailed)  

نقش فاوا بر بهبود 

  فرآيندهاي داخلي

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

70/313  
08/7523  
78/7836  

2  
115  
117  

84/156  
41/65  

  
40/2  095/0  

فزايش رضايت نقش فاوا بر ا

  كاربران

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

90/290  
70/3210  
60/3501  

2  
115  
117  

45/145  
91/27  

  
21/5  007/0  

  نقش فاوا بر بهبود مالي

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

72/178  
06/2804  
78/2982  

2  
115  
117  

36/89  
38/24  

  
66/3  029/0  

نقش فاوا بر افزايش رشد و 

  يادگيري

  ه هابين گرو
  درون گروه ها

  كل

83/299  
18/7811  
01/8111  

2  
115  
117  

91/149  
92/67  

  
20/2  115/0  

  كل

  بين گروه ها
  درون گروه ها

  كل

65/4152  
43/65812  
06/69965  

2  
115  
117  

32/2076  
28/572  

62/3  030/0  

  
مشهود است، در كل بين نظرات كتابداران بر حسب دانشگاه محل  8همانطور كه در جدول 

و » نقش فاوا بر بهبود فرآيندهاي داخلي«تفاوت وجود دارد. اين درحالي است كه در دو مؤلفه  خدمت
نقش «ي  ). اما در دو مؤلفهp < 05/0تفاوت معنادار وجود ندارد (» نقش فاوا بر افزايش رشد و يادگيري«

ن بر حسب دانشگاه محل بين نظرات كتابدارا» نقش فاوا بر بهبود مالي«و » فاوا بر افزايش رضايت كاربران
  ). p >05/0خدمت تفاوت معنادار وجود دارد (

از آنجا كه پژوهش در بين كتابداران سه دانشگاه اصفهان، صنعتي اصفهان، علوم پزشكي اصفهان 
، زوج هاي »دي اس آزمون تعقيبي ال«انجام گرفته است، جهت تعيين گروه هاي متفاوت با استفاده از 

  آمده است. 9ايج اين آزمون در جدول شماره متفاوت تعيين شد. نت
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  ظرات كتابداران بر حسب دانشگاه محل خدمتن ميانگين اختالف زوجي مقايسه. 9جدول 

  Sig اختالف ميانگين  دانشگاه محل خدمت  ها مؤلفه

  نقش فاوا بر افزايش رضايت كاربران
  صنعتي اصفهان ←اصفهان

  ي پزشك علوم ←اصفهان
97/2 -  
29/3 -  

045/0  
002/0  

  نقش فاوا بر بهبود مالي
  صنعتي اصفهان ←اصفهان

  پزشكي علوم ←اصفهان
90/2 -  
36/2 -  

037/0  
019/0  

  كل
  صنعتي اصفهان←اصفهان

  علوم پزشكي←اصفهان
39/11 -  
39/12 -  

089/0  
011/0  

و » ربراننقش فاوا بر افزايش رضايت كا«مشهود است، در دو مؤلفه  9همانطور كه از جدول 
، بين نظرات كتابداران شاغل در دانشگاه اصفهان با صنعتي اصفهان و همچنين »نقش فاوا بر بهبود مالي«

دانشگاه اصفهان با علوم پزشكي اصفهان تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين از آنجا كه سطح 
هاي اصفهان و علوم  معناداري مشاهده شده در كل چهار وجه كارت امتيازي متوازن در بين دانشگاه

هاي علوم پزشكي و  باشد، بنابراين، بين نظرات كتابداران دانشگاه پزشكي كمتر از خطاي استاندارد مي
  اصفهان نيز تفاوت معناداري وجود دارد.

حال براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميانگين نظرات كتابداران بين وجوه كارت امتيازي 
  شود.  ستفاده ميهتلينگ ا t2متوازن از آزمون 
  . مقايسه ميانگين نمرات نقش فاوا بر پايه هر يك از وجوه كارت امتيازي متوازن 10جدول 

  هاي آزمون آماره  انحراف معيار  ميانگين  هاي كارت امتيازي متوازن مؤلفه

  2t=  47/60  62/0  93/3  فرآيندهاي داخلي
81/19=F   
00/0  =sig 

  61/0  70/3  برانرضايت كار
  61/0  70/3  بهبود مالي

  64/0  67/3  رشد و يادگيري

). يعني تفاوت ميانگين بين هر p > 05/0مشاهده شده معنادار است ( F، 10هاي جدول  بر پايه يافته
يك از وجوه كارت امتيازي متوازن معنادار است. همانطور كه از جدول مزبور مشهود است، عملكرد 

هاي دانشگاهي مورد مطالعه بر پايه هر يك از وجوه كارت امتيازي متوازن بطور يكسان  انهسازماني كتابخ
نبوده است. بر اين اساس، بيشترين نقش مربوط به فرآيندهاي داخلي و كمترين تاثير مربوط به رشد و 

  يادگيري است. همچنين ميزان نقش فاوا بر رضايت كاربران و بهبود مالي يكسان بوده است.
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  گيري حث و نتيجهب

هاي حاصل از پرسش كلي پژوهش، بين نظرات كتابداران سه دانشگاه مورد مطالعه  بر پايه يافته
) تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين، در مجموع سه دانشگاه كتابداران 126) و نمره معيار (13/158(

االتر از حد متوسط است. اختالف زياد هاي متبوع ب معتقدند نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه
هاي  نمره ميانگين نظر كتابداران با نمره معيار نشان داد كه نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني كتابخانه

هاي بدست  دانشگاهي از ديد كتابداران در حد بسيار بااليي بوده است. بنابراين، نتايج پژوهش با يافته
هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش  ) همخواني دارد. همچنين يافته1386ن (آمده از پژوهش ابزري و ديگرا

كارگيري سيستم فناوري اطالعات  ) كه به1389)و موسوي و محمداسماعيل (1386زاده ( رضاييان و تقي
  را موجب عملكرد بهتر كتابخانه ارزيابي كرده بودند، همخواني دارد.

هاي فرآيندهاي  هي اصفهان نقش فاوا بر بهبود مؤلفههاي دانشگا به اعتقاد كتابداران كتابخانه
داخلي، افزايش رضايت كاربران، بهبود مالي، و افزايش رشد و يادگيري باالتر از حد متوسط است. 

) نيز كه به بررسي نقش فناوري اطالعات در بهبود عملكرد سازماني صدا و 1386ابزري و همكاران (
  رداختند، به نتايج مشابهي دست يافتند. سيماي مركز كهكيلويه و بويراحمد پ

در اين تحقيق كاركنان سازماني، نقش فناوري اطالعات بر هر يك از وجوه مزبور را باالتر از حد 
) نيز حاكي از اين نكته 1386زاده ( متوسط ارزيابي كرده بودند. همچنين نتايج پژوهش رضاييان و تقي

موجب بهبود عملكرد كتابخانه با استفاده از افزايش سرعت  كارگيري سيستم فناوري اطالعات است كه به
سازي بيشتر اطالعات، و  موقع اطالعات، ذخيره انجام كارها، افزايش دقت در انجام كارها، بازيابي به

هاي عملكرد  هاي مذكور از شاخص افزايش سرعت دسترسي به اطالعات شده است. از آنجا كه مؤلفه
  توان بين نتايج دو پژوهش پيوند برقرار كرد. اشد، ميب ها مي سازماني كتابخانه

ارزيابي باالتر از حد متوسط نقش فاوا در هر چهار وجه بيانگر اين است كه نقش فاوا در بهبود 
هاي پژوهش با نتايج و اصول  هاي مورد مطالعه متوازن بوده است. بنابراين، يافته عملكرد سازماني كتابخانه

  ) همراستا است.2001) و پل (2003ز و مركن (مطرح شده از سوي ميلي
نتايج حاصل از بررسي متغير سمت نشان داد كه كتابداران عمومي و فني نقش مشابه و يكساني را 

هاي  رسد نقش فاوا در كتابخانه نظر مي اند. بنابراين، به براي فاوا در جهت بهبود عملكرد خود قائل بوده
  طور متوازن بوده است. مي و فني بهمورد مطالعه در دو بخش خدمات عمو

نتايج حاصل از بررسي نظرات افراد بر حسب رشته تحصيلي نشان داد، در كل تفاوت معناداري 
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شود؛ اما در مؤلفه رشد و يادگيري بين دو  بين كتابداران با مدرك كتابداري و غيركتابداري ديده نمي
، ميانگين نمرات كتابداران با مدرك 5وجه به جدول ) . با تp > 05/0شود ( گروه تفاوت معنادار ديده مي

). بنابراين، 70/48 < 76/44كتابداري بيشتر از ميانگين نمرات كتابداران با مدرك غيركتابداري است (
هاي  افراد داراي مدرك تحصيلي كتابداري بيشتر به نقش فاوا بر افزايش رشد و يادگيري در كتابخانه

  اند. طور يكسان از فاوا بهره گرفته هاي مزبور، هر دو گروه مزبور به هخود معتقدند. بر پايه يافت
ي  ، تفاوت معناداري بين نظرات كتابداران با ميزان تحصيالت و سابقه7و 6هاي جدول  بر پايه يافته

هاي مورد بررسي نيز تفاوت معناداري  خدمتي متفاوت وجود ندارد. همچنين در هيچكدام از مؤلفه
  ) همخواني دارد.1386هاي مذكور با نتايج پژوهش ابزري و همكاران ( يافتهمشاهده نشد. 

هاي كتابداران نشان داد كه نقش فاوا بر بهبود عملكرد سازماني، بر  نتايج حاصل از بررسي پاسخ
حسب دانشگاه محل خدمت يكسان نبوده است. بنابراين، بر پايه نظرات پاسخگويان، نقش فاوا در 

هاي اصفهان با  نشگاه علوم پزشكي بيشتر از دانشگاه اصفهان بوده است، اما در بين دانشگاههاي دا كتابخانه
صنعتي اصفهان و صنعتي اصفهان با علوم پزشكي اصفهان تفاوت معناداري ديده نشد. همچنين كتابداران 

هان و صنعتي هاي علوم پزشكي اصف معتقدند نقش فاوا در وجوه رضايت كاربران و بهبود مالي در دانشگاه
هاي اصفهان و صنعتي اصفهان در دو  اصفهان بطور معناداري بيشتر از دانشگاه اصفهان است و بين دانشگاه

  شود. وجه مذكور تفاوت معناداري ديده نمي
مشهود است، بيشترين نقش فاوا بر بهبود فرآيندهاي داخلي  10همانطور كه از جدول 

وده است. براين اساس كمترين نقش فاوا بر افزايش رشد و هاي دانشگاهي مورد مطالعه ب كتابخانه
هاي پژوهش، فاوا بر افزايش رضايت كاربران و بهبود مالي  يادگيري بوده است. همچنين مطابق يافته

  ها بطور يكسان نقش داشته است.  كتابخانه
ره شود. كارگيري كارت امتيازي متوازن اشا هاي ناشي از به در اينجا الزم است به محدوديت

كارگيري اين مدل است. به عبارت ديگر،  ي قوت به ترين محدوديت داراي خاستگاه يكسان با نقطه عمده
باشد،  همانطور كه مدل كارت امتيازي متوازن مدعي ارزيابي جامع بر پايه چهار وجه پيشنهادي مي

دارد. همچنين  الي ديگر باز ميارزيابي عملكرد بر مبناي چهار وجه مزبور، تحقيق را از وجوه يا نقاط احتم
هاي  هايِ خاص سازمان مورد مطالعه، و دشواري تطابق الگوي كارت امتيازي متوازن با ويژگي

  كارگيري اين مدل است. هاي به سازي معيارهاي مالي و غيرمالي از ديگر محدوديت متوازن
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رايط و اهداف سازماني متناسب با ش  از آنجاكه مدل كارت امتيازي متوازن داراي قدرت انعطاف
شود، پژوهشگران با  مي باشد، لذا در راستاي برطرف كردن خالءهاي ناشي از اين پژوهش توصيه مي

جرح و تعديل مدل مزبور به تكميل پژوهش حاضر مبادرت ورزند، و نقش فاوا را بر بهبود عملكرد 
  د.هاي دانشگاهي بر مبناي وجوه متفاوت مورد بررسي قرار دهن كتابخانه

درصد موجب  95كارگيري فاوا با اطمينان  هاي پژوهش مشهود است، به همانگونه كه از يافته
بهبود عملكرد سازماني شده است. بنابراين، در راستاي استفاده و بهره برداري بهتر و مؤثرتر از فاوا در 

  گردد: هاي مورد مطالعه پيشنهادهاي زير ارائه مي كتابخانه
دهد، افراد داراي مدرك كتابداري بيشتر از افراد فاقد  ها نشان مي زيه و تحليل دادهنتايج برآمده از تج  .1

ترين خاستگاه  رسد، عمده مدرك كتابداري به نقش فاوا در وجه رشد و يادگيري معتقدند. به نظر مي
هاي  چنين اختالفي آگاهي و دانشي است كه افراد واجد تحصيالت كتابداري در طي آموزش

گيري مؤثر از فاوا را كسب  سب نموده و بر اين اساس آمادگي و دانش الزم جهت بهرهدانشگاهي ك
ها بايستي تمهيداتي جهت آموزش و ارتقاي آگاهي  اند. بنابراين مديران و مسؤوالن كتابخانه كرده

 هاي الزم، بينديشند. كتابداران، بويژه افراد فاقد آموزش

هاي  اه علوم پزشكي اصفهان، مؤيد آن است كه زيرساختهاي دانشگ وضعيت نسبتاً بهتر كتابخانه  .2
هاي اين دانشگاه در جايگاه بهتري قرار دارد. بنابراين الزم است تا  مورد نياز فاوا در كتابخانه

هاي اطالعاتي و ارتباطي  هاي صنعتي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان نسبت به ارتقاي فناوري دانشگاه
 موجود اقدام نمايند.

هاي مورد مطالعه در چهار وجه كارت امتيازي  ه نقش فاوا در بهبود عملكرد سازماني كتابخانهمقايس  .3
تر از بقيه وجوه  متوازن نشان داد، كتابداران نقش فاوا در افزايش رشد و يادگيري سازماني را پايين

 اند.  ارزيابي كرده

ايست رضايت كاربران (وجه ب اين در حالي است كه براي كسب دستاوردهاي مالي (وجه مالي) مي
رضايت كاربران) جلب شود و اينكار عملي نخواهد بود مگر اينكه در فرآيندهاي داخلي و عملياتي 

آفرين،  خود برتري يابيم (وجه فرآيندهاي داخلي) و كسب برتري عملياتي و ايجاد فرآيندهاي ارزش
ايجاد و نوآوري و خالقيت و  پذير نيست مگر اينكه فضاي كاري مناسب را براي كاركنان امكان

 يادگيري و رشد را در سازمان تقويت كنيم (رشد و يادگيري). 

گردد تا با ايجاد محيطي  هاي دانشگاه اصفهان توصيه مي ريزان كتابخانه بنابراين به مديران و برنامه
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اوا را به دانش بنياد، فضايي مناسب جهت توسعه، نوآوري و خالقيت كتابداران با بكارگيري موثر ف
  عمل آورند.  
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