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تاریخ دریافت1397/04/06 :؛ تاریخ پذیرش1397/11/21 :

چکیده

هدف :هدف اصلی این پژوهش ،رتبهبندي کتابخانههاي عمومی تحتت پوشتش ندتاد کتابخانتههتاي
عمومی در استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات اطالعرسانی با فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی است.
روش :روش پژوهش پیمایشی -توصیفی استت .اامۀتپ پتژوهش را تر  67بتا کتابخانتپ عمتومی

یافتهها :یافتههاي پژوهش نشان میدهد در بین  67با کتابخانتپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی،
کتابخانه عمومی شیخ شلتوت مداباد با کسب  0/060امتیاز در رتبپ اول و کتابخانپ مرکري ارومیته بتا کستب
 0/054امتیاز در رتبپ دوم از لحاظ میران ارائه خدمات اطالعرسانی قرارگرفتهاند.
اصالت/ارزش :با تواه به مطالۀات و بررسیهاي انجتام شتده در خصتو رتبتهبنتدي ،رتبتهبنتدي
کتابخانههاي عمومی بر اساس خدمات اطالعرسانی در ایران انبهاي نو و متفاوت دارد و میتوانتد زمینتهاي
براي سایر پژوهشها باشد .این پژوهش مشخص میکند میران ارائه خدمات اطالعرستانی در کتابخانتههتاي
عمومی ،ارتباطی به دراپ کتابخانه و یا روستایی و شدري بودن آن ندارد و بتهنظتر متیرستد ارائته ختدمات
اطالعرسانی مطلو در دراپ اول نشأتگرفته از ارادۀ کتابداران و کارکنان کتابخانه است.
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ندادي استان آذربایجان غربی است .دادههاي خدمات اطالعرسانی این کتابخانهها از طریت ابترار پرسشتنامه
امع آوري شدند .سؤاالت پرسشنامه شاخصهاي خدمات کتابخانته بودنتد .ایتن دادههتا بتر استاس فرآینتد
تحلیل سلسلهمراتبی و استفاده از نرمافرار  Expert choiceرتبهبندي شدهاند.

کلیدواژهها :رتبهبندي کتابخانههاي عمومی ،خدمات اطالعرسانی ،فرآینتد تحلیتل سلستلهمراتبتی،
استان آذربایجان غربی.
] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1397.24.4.6.7
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مقدمه
اطالعرسانی و خدمات مراع فرآیندي است که در ادت پاسخگویی به پرسش مرااۀتهکننتده و
رفع نیازهاي علمی و اطالعاتی او سمتوسو میگیرد .کتابخانتههتا و مراکتر اطتالعرستانی کته بتا
هدف ارائه خدمات اطالعاتی به اامۀپ ختود بتهواتود آمتدهانتد بته سته فۀالیتت عمتده مبتادرت
میکنند )1 :انتخا و فراهمآوري اطالعات  )2سازماندهی اطالعات و  )3اشاعپ اطالعات کته بتا
تۀابیر مختلفی همچون توزیع اطالعات ،گستترش دانتش ،ختدمات عمتومی و اطتالعرستانی بیتان
میشود و منظور رسانیدن اطالعات به اامۀپ مرااۀهکننده است (انریش و انریش.)1381 ،1
با ورود رایانه به مراکتر اطتالعرستانی و بدترهگیتري از روشهتاي ذخیترهستازي نتوري در
پایگاه هاي اطالعاتی ،خدمات مراع نیتر متحتول شتد .ختدمات مراتع از فتتاي کتابخانته بتراي
استفاده از منابع مواود در آن و رتور فیریکی مرااۀهکننده خارج شده استت و از طریت انتواع
ابرارهاي ارتباطی و شیوههاي اطالع رستانی بته شتکل عتام و یتا گریتده بتدون تواته بته مرزهتاي
قراردادي به طور گسترده قابلیت ارائه یافته است .این تحتول مواتب تیییراتتی در کتابتدار مراتع
در روزۀ خدمات مراع ،عالوه بر رورت بدرهگیتري از بانت

هتاي اطالعتاتی ستاده بته شتکل
2

لوحهاي فشردۀ نوري ،الزم است که از امکانات ارائه شده در قالب منابع مراتع چندرستانهاي و
شبکپ ادانی اطالعرسانی (اینترنت) نیر استفاده شود (عمادخراسانی.)1392 ،
هرچند مفدوم «خدمات اطالعرسانی» مفدومی تازه به نظر متیآیتد امتا امتروزه کتامالو انتواع
مختلف خدمات و کارکردهاي کتابخانته ،تحتتالشتۀاع ایتن ختدمات قرارگرفتته استت .چراکته
مراکر اطالعرسانی نیازهاي اطالعاتی مرااۀان را در هر ساعت و هر اایی کته باشتند بتدون نیتاز
به مرااۀپ مستقیم به کتابخانه ،از طری فناوريهاي ادید در اختیارشان قرار میدهند

(همان).

اهمیت خدمات اطالعرسانی در کتابخانه بر کسی پوشتیده نیستت ،امتا ایتن نتوع ختدمات و
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نیر شده است و او را از رد واسطهگري میان مرااۀان ،به متخصص اطالعات تبدیل کترده استت.

بررسی و ارزیابی آندا در کتابخانههاي عمتومی چنتدان متورد تواته قترار نگرفتته و پژوهشتگران
آنچنانکه شایسته است به این مو

وع نپرداختهاند.

خدمات اطالعرسانی براي کم

به مردم و بدبود زندگی آنان در نظتر گرفتته شتده استت.

2. Multimedia reference
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1. Jennerich & Jennerich
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دهپ  1970اوج اینگونه خدمات بود .کار اطالعرسانی که با کم

ابرار و تجدیترات متورد نیتاز

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

به تولید ،گردآوري ،ستازماندهی  ،ذخیتره ،بازیتابی ،ترامته ،انتقتال ،تبتدیل و کتاربرد اطالعتات
مربوط میشود ،در کتابخانهها و مراکر اطالعرسانی به شکلهتاي مختلتف ولتی بتا هتدف وارتد
یۀنی ارائه بیشترین اطالعات در کمترین وقت صورت میگیرد ،این خدمات شامل شامل:
 اشاعپ اطالعات گریده1؛ استواوي گذشتهنگر2؛ تدیه و تدوین کتابشناسیها ،نمایتهنامتههتا ،مقالته نامتههتا ،چکیتده نامتههتا و ...اعتم ازعمومی و مو وعی؛
 تدیه و توزیع فدرستهاي تازه رسیده و غیره (عمادخراسانی.)1392 ،هری

از موارد فوق بهعنوان شاخصهاي خدمات اطالعرسانی در کتابخانههاي عمتومی در نظتر

گرفته میشتوند .البتته شتایان ذکتر استت بتهدلیتل محتدودیتهتایی از قبیتل نبتود کتابشناستیهتا،
نمایهنامه ،چکیدهنامهها و ...تخصصی و بهروز و مستقر نبودن خدمات اشاعپ اطالعتات گریتده در
همپ کتابخانههاي عمومی کشورمان برخی از ایتن متوارد قابتلاستتفاده نیستتند و یتا بستته بته نظتر
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متخصصان و نظر محق میتوان با اندکی تیییر از آندا بهعنوان شاخص استفاده کرد.
با تواه به مطالب فتوق ،هتدف اصتلی پتژوهش ،رتبتهبنتدي کتابخانتههتاي عمتومی تحتت
پوشش نداد کتابخانههاي عمومی در استان آذربایجان غربی بتر استاس ختدمات اطتالعرستانی بتا
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی 3است.
محق در این پژوهش بتراي بررستی میتران ارائته ختدمات اطتالعرستانی در کتابخانتههتاي
عمومی و مقایسپ کتابخانههتا بتا یکتدیگر از فرآینتد سلستلهمراتبتی استتفاده کترده استت .امتروزه
پژوهشگران از روش رتبهبندي در بسیاري از پژوهشها در علوم مختلتف استتفاده کتردهانتد ،امتا
این روش تا کنون در رشتپ علم اطالعات و دانششناسی و تحقیقات مربوط بته آن چنتدان متورد
تواه قرار نگرفته است و با تواه به اهمیتی که خدمات اطالعرستانی هتم اکنتون در کتابخانتههتا
دارند ،شناسایی مقدار این خدمات در کتابخانههاي عمومی و رتبتهبنتدي هتر کتابخانته متیتوانتد
نقش مؤثري در رشد خدمات کتابخانههاي عمومی ایفا کند.
رتبهبندي کتابخانهها بر استاس عملکترد آنهتا ،نقتش مدتم و منحصتربهفتردي در شناستایی

2. Retrospective search

1. Selective dissemination of information
)3. Analytic Hierarchy Process (AHP
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سیاست ها و خطمشی هاي کتابخانته و شتناخت مشتکالت و نتواقص و کمبودهتاي کتابخانته ایفتا
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روشهاي متۀدد انجام متیشتود ،یکتی از ایتن روشهتا بتهکتارگیري

میکند .رتبهبندي با کم
1

تصمیمگیري چنتدمۀیاره استت .تصتمیمگیتري چنتدمۀیاره بته دو گتروه کلتی تقستیم متیشتود:
تصمیمگیري چندهدفه و تصمیمگیري چندشاخصه (مؤمنی.)1389 ،
دلیل استفاده از این فرآیند در این پژوهش این است که از آنجتایی کته ایتن فرآینتد شتامل
چند شاخص است و بهدلیل اامع بودن ،دامنپ وسیۀی از فۀالیتهتا و کارکردهتاي کتابخانتههتا را
تحتتت پوشتتش قتترار متتیدهتتد ،در ایتتن پتتژوهش از روش ( AHPفرآینتتد تحلیتتل سلستتلهمراتبتتی)
تصمیمگیري چندشاخصه ،بهعنوان یکی از مدلهاي شناخته شده  MADMاستفاده شده است.
روش تحلیل سلسلهمراتبی اولین بار توسط فتردي عراقتی بته نتام تومتاس ال ستاعتی 2ابتداع
شد .اساس این روش تصمیمگیتري بتر مقایستات زواتی ندفتته استت .تصتمیمگیرنتده بتا فتراهم
آوردن درخت سلسلهمراتبی تصمیم آغاز میکند .درختت سلستلهمراتبتی تصتمیم ،عوامتل متورد
مقایسه و گرینههاي رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد .ستپ
زوای انجام میگیرد .این مقایسات وزن هر یت

یت

ستري مقایستات

از فتاکتورهتا را در راستتاي گرینتههتاي رقیتب

با یکدیگر تلفی میسازد که تصمیم بدینه راصل آید ( مومنی AHP .)1389 ،بر اساس سته اصتل
زیر بنا شده است:
 )1اصل ترسیم درخت سلسلهمراتبی :بر اساس این اصل ،درک ی

مستأله در رالتت کلتی و

پیچیده براي انسان کاري دشوار است و ممکن است ابۀاد مختلف و مدم مسأله متورد نظتر
مورد تواه قرار نگیرد .از این رو ،تجریه ی

مسأله کلتی بته چنتدین مستأله ارئتیتتر در

درک مسأله بسیار کارساز است .در واقع تجریپ ی
بیانگر روابط مواود بین عناصر کوچ

مسأله بررگتر به مسائل کوچت

تتر

تر است .بهگونهاي که با انجام ایتن عمتل روابتط

و مفاهیم مسأله مورد تصمیمگیري و همچنین ارتباط هر عنصتر بتا عناصتر دیگتر بته دقتت
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مشخص میسازد .در ندایت منط  AHPبهگونهاي متاتری هتاي راصتل از مقایستات زواتی را

درک میشود .با این کار« ،درخت سلستلهمراتبتی تصتمیم» بتهواتود متیآیتد و در درک
مسأله کم

قابل توادی میکند.

بنابر این آندا را به مسائل کوچکتر تجریه میکند و با تواه به مۀیارهاي مشتخص بتین آندتا
2. Thomas L. Saaty
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)1. Multiple Attribute Decision Making (MADM

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1397.24.4.6.7

 )2اصل تدوین و تعیین اولویتها :انسان نمی تواند یت

مستأله را بتهطتور کلتی درک نمایتد.

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

گرینه بر گرینپ دیگر را مشخص مینماید .ستپ

مقایسات زوای انجام داده و برتري ی

این نتایج وارد مدلهاي مختلف تصمیمگیري شده تا درک بدتري از کل سیستم ارائه شود.
 )3اصل سازگاری منطقی قضاوتها :ذهن انسان میتواند به نحوي بین اارا رابطه برقترار کنتد
که بین آندا سازگاري و ثبات منطقی واود داشته باشتد .ستازگاري در دو مفدتوم بتهکتار
میرود )1 .ایدهها و اشیاي مشابه با تواه بته ارتبتاطشتان در یت
بتراي نمونتته یت

دانتتپ انگتتور و یت

گتروه قترار متیگیرنتد.

مدتتره ،از نظتتر مۀیتتار گتتردي ،در یت

گتتروه قتترار

میگیرند ،ولی اگر مۀیار مورد نظر طۀم باشد بین این دو ارتبتاطی واتود نتدارد )2 .مۀیتار
دوم میران ارتباط بین ایده هاي مختلف ،با تواه بته مۀیتار ختا

آندتا استت .بتراي م تال،

اگر مۀیار مورد نظر ما شیرینی باشد و بخواهیم شیرینی عسل ،شکر و شیرۀ مالس را با هتم
مقایسه کنیم و شیرینی عسل ،پنج برابر شیرینی شکر باشد و شیرینی شکر دو برابر شتیرینی
شیرۀ مالس باشد ،در اینصورت عسل  10بار از شیرۀ مالس شیرینتر استت .در ایتن م تال
اگر شیرینی عسل چدار برابر شیرینی شیرۀ مالس باشد قتاوتها بتاهم ستازگاري ندارنتد.
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این ارتباطات ،تأثیر نسبی ااراي هر سطح را به ااراي سطوح باالتر نشان میدهد.
در ادامه به مۀرفی چند پژوهش در روزۀ رتبهبندي در کتابخانههتا ختواهیم پرداختت .محبتو و
قشتتقایی ( )1388در پژوهشتتی بتتا عنتتوان «رتبتتهبنتتدي کتابخانتتههتتاي عمتتومی ادتتان مبتنتتی بتتر
شاخصهاي عملکرد کمّی با استفاده از رویکرد  MADMو متدل  »SAWبتا روش ترکیبتی آمتار
مربوط به  39کشور ادان در  14شتاخص ازاملته سترانپ امانتت ،بتازدهی منبتع ،سترانپ مرااۀته،
عتتتویت ،ستترانپ کتتتا  ،ستترانپ متتوارد دیگتتر ،روزآمتتدي مجموعتته ،ستترانپ رایانتته ،ستترانپ پایانتپ
اینترنت ،سرانپ کارمند تماموقت ،سرانپ کارمند ررفهاي ،هرینپ امانت ،سرانپ هرینه و سرانپ مرکتر
خدمات تنظیم شد و بتا رویکترد  MADMارزیتابی گردیتد .آندتا نتیجته گرفتنتد کته کشتورهاي
فنالند ،استونی و دانمارک سه کشوري هستند که داراي بدترین کتابخانههاي عمومی هستند.
دهقانی سانیج و محمودي ( )1390در پژوهشی با عنتوان «شناستایی و رتبتهبنتدي مۀیارهتاي
مؤثر بر مکانیابی کتابخانههاي عمومی با استفاده از  ANPفتازي و  TOPSISفتازي» بته شناستایی
و رتبهبندي مۀیارهاي متؤثر بتر مکتانیتابی کتابخانتههتاي عمتومی پرداختنتد .بتا بررستی متتون و
استادان و متخصصان رشتههاي کتابداري و ایرافیاي برنامهریري شدري و بتا استتفاده از تکنیت
 TOPSISفازي و  ANPفازي رتبهبنتدي شتد .پت

از تجریته وتحلیتل دادههتا ،بتا تواته بته وزن
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ندایی بهدستت آمتده بتراي هتر یت

از مۀیارهتاي اصتلی و فرعتی ،مۀیارهتاي اصتلی ستازگاري،

مرکریتتت ،انتتدازه و فتتتاي مکتتان ،عوامتتل و ویژگتتیهتتاي بتتومی ،ایرافیتتاي طبیۀتتی منطقتته و
ادتیابی مکان کتابخانه ،بهترتیب در رتبههاي اول تا ششم قرار گرفتند.
شتاهطدماستتبی ،استتمۀیلیگیتتوي و شتتم اللدتتی ( )1392در پژوهشتتی بتتا عنتتوان «بررستتی و
مقایسپ روند کارایی نسبی کتابخانههتا ي ندتادي کشتور در مقیتاس استتانی؛ رویکترد سیستتمی بته
پردازش وروديها» دادههاي کتابخانهاي  30استان را در چارچو سازوکار سیستتماتی
پوششتتی دادههتتا بتته کمت

تحلیتل

نتترمافتترار  DEA-MASTER 1متتورد پتتردازش قتترار دادنتتد .در ایتتن

پژوهش با استتفاده از  6شتاخص ورودي و  3شتاخص خرواتی بته بررستی رونتد کتارایی نستبی
کتابخانههاي ندادي در مقیاس استانی بین سالهاي  1387تا  1390پرداخته شده است.
دهقاننیري ،محقر و افخمی ( )1395در پژوهشی با عنتوان «ارزیتابی کتارایی کتابخانتههتاي
عمومی با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی دادهها -تحلیل تمیر  »DEA-DA1بتا استتفاده از
تکنی

تحلیل پوششی دادهها و قتیپ مکمل زاید قوي ،همچنین با کم

روش تحلیتل تمیتر بته

بهمنظور ایجاد توانایی در رتبهبندي واردهاي کارا (تحلیل ابرکارایی) اارا شده است.
ریچمان و سومرگاتر )2006( 2در مقالهاي بتا عنتوان «بته کتاوي کتابخانتههتاي دانشتگاهی؛
مقایسهاي درونی با استفاده از 118 »DEAکتابخانپ دانشگاهی کته زبتان تتدری
بوده است را از  6کشور ادان بهصورت تصادفی انتخا نموده است و با کمت

در آندتا آلمتانی
تکنیت

DEA

به بررسی کارایی و رتبهبندي آندا پرداختند.
ایانجی )2008( 3در مقالهاي با عنوان «بررسی و اندازهگیري کارایی کتابخانههتاي عمتومی
با استفاده از روش  »DEAبه بررسی و رتبهبندي کتابخانههتاي عمتومی چتین در ستطح  31استتان
این کشور پرداخته و استانها را بر این اساس رتبهبندي نموده است.

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

رتبهبندي واردهاي کارا و تۀیین کاراترین کتابخانه در سطح استان تدران پرداختند .ایتن ترکیتب

دو )2010( 4در مقالتتهاي بتتا عنتتوان «انتتدازهگیتتري عملکتترد کتابخانتتههتتاي مجتتازي منتتابع
اطالعاتی با استفاده از  »DEAبا تلفی  DEAو تکنی

 AHPبه بررسی و رتبتهبنتدي  25کتابخانتپ

2. Reichman & Sommersguter
4. Du
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مجازي پرداخت.

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

مرور پیشینههاي داخلی و خارای نشان میدهد پژوهشگران مختلف در روزۀ رتبتهبنتدي و
کتابخانتههتاي عمتومی و دانشتگاهی تحقیقتاتی ارائته کتردهانتد و از روشهتایی چتتون ،MADM
 ،SAWتحلیل پوششتی دادههتا -تحلیتل و تمیتر ) (DEA-DAو رویکترد فتازي بتراي رتبتهبنتدي
استفاده نمودهاند .اما روش رتبهبندي کتابخانتههتاي عمتومی بتر مبنتاي ختدمات اطتالعرستانی بتا
روش تحلیل سلسلهمراتبی شیوهاي ادید براي ارزیابی خدمات کتابخانههاي عمومی است.
با تواه به موارد بیان شده ،هتدف اصتلی ایتن پتژوهش ،رتبتهبنتدي کتابخانتههتاي عمتومی
تحتتت پوشتتش ندتتاد کتابخانتتههتتاي عمتتومی در استتتان آذربایجتتان غربتتی بتتر استتاس ختتدمات
اطالعرسانی با فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی است .همچنتین رتبتهبنتدي ایتن کتابخانتههتا بتر استاس
شش شاخص کلتی ختدمات اطتالع رستانی ،ختدمات فرهنگتی ،ختدمات الکترونیکتی ،ختدمات
مراع ،خدمات امانت و تۀداد اعتاي کتابخانهها از اهداف فرعی این پژوهش است.
روششناسی
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

پژوهش را ر از نظر هدف کاربردي است و روش پتژوهش پیمایشتی -توصتیفی استت .در ایتن
پتتژوهش و تتۀیت ختتدمات اطتتالعرستتانی کتابخانتتههتتاي عمتتومی استتتان آذربایجتتان غربتتی
مورد بررسی قرارگرفته و سپ

بر اساس فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPو نرمافترار

Expert

 choiceکتابخانههاي اامۀپ آماري رتبهبندي شدهانتد .ابترار پتژوهش پرسشتنامهاي محقت ستاخته
است که به گردآوري دادههاي واقۀتی کتابخانتههتاي عمتومی استتان آذربایجتان غربتی در ستال
 1395پرداخت .این آمارهاي واقۀی از نترمافترار ستامان کتابخانتههتاي عمتومی و یتا از آمارهتاي
مربوط به کتابخانهها گردآوري شده است .از آنجایی که دسترسی بته آمتار پتژوهش را تر تندتا
از طری کتابداران آن کتابخانهها ممکن بود از مستئوالن کتابخانتههتا درخواستت شتد پرسشتنامپ
پژوهش را تکمیل نمایند .پرسشنامه از طری پستالکترونیکتی بتراي مستئوالن  67بتا کتابخانتپ
عمومی در استان آذربایجان غربی (کتابخانههاي ندادي) که ارو اامۀتپ پتژوهش بودنتد ،ارستال
شد .با پیگیريهاي انجام گرفته تمتامی  67پرسشتنامه توستط مستئوالن آن کتابخانتههتا تکمیتل و
این شاخصها هم داراي مۀیارهاي فرعی میباشند که در ادول  1درج شدهاند.
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ادول  .1شاخصهاي اصلی و مۀیارهاي فرعی مورد استفاده در پژوهش
شاخص های اصلی

معی ارهای فرعی

سرانپ سؤال مراع از بخش مراع
خدمات مراع

سرانپ امانت موقت داخل کتابخانه ا ي منابع مراع
تۀداد نسخ بخش مراع
تۀداد دستگاه هاي را یانه اي
سرانپ استفاده از اینترنت
تۀداد نفرات استفاده کننده از اینترنت

خدمات الکترونیکی

اخبار درج شده در پورتال نداد
اخبار درج شده در پورتال استان
اخبار درج شده در خبرگراري ها  ،رادیو و تلویریون
مصاربه /سخنرانی مسئوالن کتابخانه

فۀالیت هاي روابط عموم ی

پخش بروشور /ارسال پیام کوتاه /نمایش فیلم و کلیپ

خدمات امانت

امانت کتابخانه
امانت منابع گو ی ا
امانت منابع دیداري و شنیداري
برنامه هاي قصه گو یی در داخل کتابخانه یا در مدارس و مددکودک ها

فۀالی ت ها ي فرهنگی

برگراري نمایشگاه در داخل کتابخانه یا در سایر مراکر فرهنگی است
السات نقد و مۀرفی کتا
مسابقپ کتا خوانی و فرهنگی

اعتاي کتابخانه

اعتاي فۀال کتابخانه
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امانت بین کتابخانه اي

بتتا تواتته بتته اینکتته دادههتتاي گتتردآوري شتتده ،آمارهتتاي واقۀتتی هستتتند و دادههتتاي نظرستتنجی
پاسخهاي داده شده به پرسشها ،بهصورت تصادفی پاسخهاي برخی از پرسشتنامههتا بتا اطالعتات
آماري ادارۀ کل کتابخانههاي عمومی استان آذربایجان غربی تطبی داده شده استت .همچنتین در
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بهرسا نمی آیند ،بررستی روایتی و پایتایی پرسشتنامه لرومتی نتدارد .ادتت اطمینتان از صتحت

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

صحت پاسخها به میران بهروزرسانی وبالگ هر کتابخانه و تۀداد پستهتاي آن ،محقت

خصو

شخصاو به بررسی وبالگهاي کتابخانههاي عمومی پرداخته است.
پیشتر بیان کردیم روش تحلیل سلسلهمراتبی بر اساس سته اصتل بنتا شتده استت .در اینجتا
این سه اصل را براي فرایند پژوهش را ر بیان میکنیم.
 )1اصل ترسیم درخت سلسلهمراتبی :درخت سلسلهمراتبی شامل سه سطح است:
در سطح اول« ،هدف »1قرار میگیرد« ،هتدف» متورد نظتر در پتژوهش را تر ،رتبتهبنتدي
کتابخانه هاي عمومی استان آذربایجان غربی است .در سطح دوم« ،شاخصها »2تۀیتین متیشتود و
مۀیارهاي فرعی مربوط به هر شاخص مشخص میشود .در ایتن پتژوهش شتش شتاخص اصتلی و
مۀیارهاي فرعی آندا تۀیین شد و در سطح سوم« ،گرینهها »3هستتند ،در ایتن ستطح کتابخانتههتاي
عمومی قرار میگیرند.
 )2اصل تدوین و تۀیین اولویتها :در این مررله سه فۀالیت انجام میشود:
الف) اولویتبندي شاخصهاي اصلی و فرعی (اولویتبندي بتر استاس اهمیتت شتاخصهتا
کردن ماتری

مقایسات زوای (پ

از ساخت ماتری

آن بدنجار میشوند .براي این کار ،مقادیر ماتری
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صورت میگیرد)؛ ) مقایسات زوای (مقایسپ دوبهدو شتاخصهتا بتا یت

دیگتر)؛ و ج) بدنجتار

مقایسات زوای براي شاخصهتا ،مقتادیر

بر امع ستون مربوطه تقسیم میشوند).

 )3اصل سازگاري منطقی قتاوتها:
نرخ ناسازگاري در این پژوهش (بر اساس آنچه از نرمافرار  Expert choiceاستتخراج شتده
است) برابر با  0/02است که نشان میدهد در مقایسات زوای ستازگاري واتود دارد و متیتتوان
از روش تحلیل سلسلهمراتبی براي رتبهبندي شاخصهاي اصتلی در کتابخانتههتاي عمتومی استتان
آذربایجان غربی استفاده نمود.
یافتهها
دادههاي مربوط به هر شاخص وارد نرمافرار  Expert choiceشد .سپ

به هر ی

از شتاخصهتا

متناسب با اهمیتشان و همچنتین نظتر استاتید ،وزنتی داده شتد؛ و در ندایتت خرواتی راصتل از

3. Alternative

2. Criteria

1. Goal
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ادول  .2مقایسپ زوای شاخصهاي مورد نظر پژوهش براي رتبهبندي کتابخانههاي عمومی
روابط

فعالیتهای

خدمات

عمومی

فرهنگی

الکترونیکی

روابط عمومی

1

2

3

4

فۀالیتهاي فرهنگی

0/500

1

2

3

4

خدمات الکترونیکی

0/340

0/500

1

2

3

4

مراع

0/250

0/340

0/500

1

2

3

امانت

0/200

0/250

0/340

0/500

1

2

اعتا

0/142

0/200

0/250

0/340

0/500

1

امع

2/432

4/29

7/09

10/84

15/50

22

شاخصها

مرجع

امانت

اعضا

5

7
5

بهنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی
پ

از ساخت ماتری

کار هر مقدار ماتری

مقایسات زوای براي شاخصها ،مقادیر آن را بدنجار میکنتیم بتراي ایتن
را بر امع ستون مربوطه تقسیم میکنیم.
روابط

فعالیتهای

خدمات

عمومی

فرهنگی

الکترونیکی

روابط عمومی

0/411

0/466

0/423

0/369

فۀالیتهاي فرهنگی

0/205

0/233

0/282

0/276

0/258

خدمات الکترونیکی

0/139

0/116

0/141

0/184

0/193

0/181

مراع

0/102

0/079

0/070

0/092

0/129

0/136

0/100

امانت

0/082

0/058

0/047

0/046

0/064

0/090

0/064

اعتا

0/058

0/046

0/035

0/031

0/032

0/045

0/041

شاخصها

وزن نسبی

مرجع

امانت

اعضا

0/322

0/318

0/388

0/227

0/249
0/159

شاخصها
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ادول  .3بدنجار شدۀ ماتری

مقایسات زوای شاخصها

شاخص اول :روابط عمومی
این شاخص از لحاظ وزن نسبی داراي بیشترین اهمیت در بین سایر شتاخصهتا استت .مۀیارهتاي
فرعی این شتاخص شتامل تۀتداد پستتهتاي وبتالگ کتابخانته ،اخبتار درج شتده از کتابخانته در

1. www.Iranpl.ir
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پورتتتال ندتتاد کتابخانتتههتتاي عمتتومی کتتل کشتتور ،1اخبتتار درج شتتده از کتابخانتته در پورتتتال

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

کتابخانههاي عمومی استان آذربایجان غربی ،1اخبار درج شتده در ستایر خبرگتراريهتا ،رادیتو و
تلویریون ،مصاربه و سخنرانی ،پخش بروشور ،پیام کوتاه و فیلم یا کلیپ است.
ادول  .4وزن مۀیارهاي فرعی شاخص روابط عمومی
مۀیارهاي فرعی روابط

مصاحبه/

عمومی

سخنرانی

مصاربه/سخنرانی
پخش بروشور/
پیام

 /فیلم

اخبار درج شده در
خبرگراريها
اخبار درج شده در
پورتال نداد
پورتال استان
تۀداد پست وبالگ

پیامک/

شده در

فیلم

خبرگزاریها

شده در

شده در

پورتال

پورتال

نهاد

استان

پست
وبالگ

وزن
نسبی

0/411

0/466

0/433

0/369

0/322

0/318

0/388

0/205

0/233

0/282

0/276

0/258

0/277

0/249

0/139

0/116

0/141

0/184

0/193

0/181

0/159

0/102

0/079

0/070

0/092

0/129

0/136

0/100

0/082

0/058

0/047

0/046

0/064

0/090

0/064

0/058

0/046

0/035

0/031

0/032

0/045

0/041
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اخبار درج شده در

بروشور/

اخبار درج

اخبار درج اخبار درج

تعداد

نمودار  1تۀداد  10کتابخانه برتر را در شاخص روابط عمومی نشان میدهد.

1. www.orumiyehpl.ir
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نمودار  .1رتبهبندي کتابخانهها در شاخص روابط عمومی

زمستان  1397دوره  24شماره 4

همانطور که نمودار  1نشان میدهد در بین  67با کتابخانپ عمومی استان آذربایجتان غربتی ،از
لحاظ شاخص روابط عمومی ،کتابخانپ شیخ شلتوت مداباد با کستب  0/087امتیتاز در رتبتپ اول و
کتابخانپ علمی نقده با کسب  0/073امتیاز در رتبپ دوم ادول قرارگرفته است.
شاخص دوم :فعالیتهای فرهنگی
ایتتن شتتاخص داراي مۀیارهتتاي فرعتتی قصتتهگتتویی ،نمایشتتگاه ،نقتتد و مۀرفتتی کتتتا و مستتابقپ
کتا خوانی و فرهنگی است.
ادول  .5وزن مۀیارهاي فرعی شاخص فۀالیتهاي فرهنگی
معیارهای فرعی فعالیتهای
فرهنگی

قصهگویی

قصهگویی

نقد و معرفی
کتاب

نمایشگاه

مسابقۀ
کتابخوانی

0/239

0/260

0/307

0/300

0/277

نمایشگاه

0/162

0/130

0/153

0/200

0/160

مسابقپ کتا خوانی

0/119

0/088

0/076

0/100

0/095

نمودار  2تۀداد  10کتابخانه برتر را در شاخص فۀالیتهاي فرهنگی نشان میدهد.
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نمودار  .2رتبهبندي کتابخانهها در شاخص فۀالیتهاي فرهنگی
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0/478

0/520

0/461

0/400

0/467

نقد و مۀرفی کتا

624

وزن نسبی

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

همانطورکه نمودار  2نشان میدهد در بتین  67بتا کتابخانتپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی،
ازلحاظ شاخص فۀالیتهاي فرهنگی کتابخانپ شیخ شلتوت مداباد با کستب  0/082امتیتاز در رتبتپ
اول و کتابخانپ علمی نقده با کسب  0/062امتیاز در رتبپ دوم قرارگرفتهاند.
شاخص سوم :خدمات الکترونیکی
این شاخص داراي مۀیارهاي فرعی تۀداد دستگاههتاي رایانته ،سترانپ استتفاده از اینترنتت در ستال
 1394و تۀداد استفادهکنندگان از اینترنت در سال است.
ادول  .6وزن مۀیارهاي فرعی شاخص خدمات الکترونیکی
ساعات
معیارهای فرعی خدمات الکترونیکی

استفاده از

تعداد نفرات

تعداد

استفادهکنندگان دستگاههای

وزن نسبی
معیارها

ساعات استفاده از اینترنت

0/543

0/571

0/500

0/540

تۀداد نفرات استفادهکنندگان از اینترنت

0/271

0/285

0/334

0/297

تۀداد دستگاههاي رایانه

0/184

0/142

0/167

0/163
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اینترنت

از اینترنت

رایانه

نمودار  3تۀداد  10کتابخانه برتر را در شاخص خدمات الکترونیکی نشان میدهد.

نمودار  .3رتبهبندي کتابخانهها در شاخص خدمات الکترونیکی

ازلحاظ شاخص خدمات الکترونیکی کتابخانپ عالمه دهخداي میاندوآ بتا کستب  0/194امتیتاز
در رتبپ اول و کتابخانپ شدید مفتح چایپاره با کسب  0/180امتیاز در رتبپ دوم قرارگرفتهاند.
625
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همانطورکه نمودار  3نشان میدهد در بتین  67بتا کتابخانتپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی،

زمستان  1397دوره  24شماره 4

شاخص چهارم :خدمات مرجع
این شاخص داراي مۀیارهاي فرعی سرانپ سؤاالت مراع ،سرانپ امانت موقت و نستخ بختش
مراع است.
ادول  .7وزن مۀیارهاي فرعی شاخص خدمات مراع
معیارهای فرعی مرجع

سؤال مرجع

امانت موقت

نسخ مرجع

وزن نسبی معیارها

سؤال مراع

0/543

0/571

0/500

0/540

امانت موقت

0/271

0/285

0/334

0/297

نسخ مراع

0/184

0/142

0/167

0/163

نمودار  4تۀداد  10کتابخانه برتر را در شاخص خدمات مراع نشان میدهد.

همانطورکه نمودار  4نشان میدهد در بتین  67بتا کتابخانتپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی،
ازلحتاظ شتتاخص مراتتع کتابخانتتپ ملتتت تکتا بتتا کستتب  0/071امتیتتاز در رتبتتپ اول و کتابخانتتپ
آیتاهلل زینالۀابدین سلماس با کسب  0/068امتیاز در رتبپ دوم قرارگرفتهاند.
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نمودار  .4رتبهبندي کتابخانهها در شاخص خدمات مراع

شاخص پنجم :امانت
گویا و امانت منابع دیداري و شنیداري است.
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این شاخص داراي مۀیارهاي فرعی امانتت بتینکتابخانتهاي ،امانتت کتابخانته ،امانتت منتابع

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

ادول  .8وزن مۀیارهاي فرعی شاخص خدمات امانت
امانت مواد

امانت

امانت

بینکتابخانهای

کتابخانه

امانت بینکتابخانهاي

0/478

0/520

0/461

امانت کتابخانه

0/239

0/260

0/307

0/300

امانت مواد دیداري و شنیداري

0/162

0/130

0/153

0/200

0/160

امانت منابع گویا

0/119

0/088

0/076

0/100

0/095

معیارهای فرعی امانت

دیداری و
شنیداری

امانت منابع

وزن نسبی

گویا

معیارها

0/400

0/467
0/277

نمودار  5تۀداد  10کتابخانه برتر را در شاخص امانت نشان میدهد.
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نمودار  .5رتبهبندي کتابخانهها در شاخص خدمات امانت

همانطورکه نمودار  5نشان میدهد در بتین  67بتا کتابخانتپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی،
ازلحاظ شاخص امانت کتابخانتپ عالمته طباطبتایی ارومیته بتا کستب  0/092امتیتاز در رتبتپ اول و
کتابخانپ شیخ شلتوت مداباد با کسب  0/083امتیاز در رتبپ دوم قرارگرفتهاند.
شاخص ششم :عضویت
این شاخص بدون مۀیار فرعی است .نمتودار  6تۀتداد  10کتابخانته برتتر را در شتاخص عتتویت
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نشان میدهد.

زمستان  1397دوره  24شماره 4

نمودار  .6رتبهبندي کتابخانهها در شاخص عتویت

همانطورکه نمودار  6نشان میدهد در بین  67با کتابخانپ عمومی استتان آذربایجتان غربتی ،از
لحاظ شاخص عتویت کتابخانپ مرکري ارومیته بتا کستب  0/091امتیتاز در رتبتپ اول و کتابخانتپ
شدید باهنر ارومیه با کسب  0/065امتیاز در رتبپ دوم قرارگرفتهاند.
پ

از مشخص شدن و ۀیت رتبپ کتابخانهها در شش شاخص فوق ،رتبتپ هتر کتابخانته را

نشان میدهد.
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نمودار  .7رتبهبندي کتابخانهها در مجموع شاخصها

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

در مجموع شش شاخص بررسی کردیم .نمودار  7رتبهبندي کتابخانهها را در مجموع شتاخصهتا

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

همانطورکه نمودار  7نشان میدهد کتابخانپ عمومی شیخ شلتوت مداباد با کستب  0/06امتیتاز در
رتبپ اول و کتابخانپ مرکري ارومیه با کسب  0/054امتیاز در رتبپ دوم قرارگرفتهاند.
نتیجهگیری
در این پژوهش کتابخانههاي عمومی تحتت پوشتش ندتاد کتابخانتههتاي عمتومی کتل کشتور در
استان آذربایجان غربی بر اساس میران ارائه خدمات اطالعرسانی با فرآینتد تحلیتل سلستلهمراتبتی
رتبهبندي شدهاند .آنچه نتایج این پتژوهش نشتان متیدهتد (بتر استاس نمتودار استتخراج شتده از
نرمافرار اکسپرت چوی ) در بتین  67بتا کتابخانتپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی از لحتاظ
میران ارائه خدمات اطالعرسانی ،کتابخانپ عمومی شیخ شلتوت مداباد با کستب  0/06امتیتاز رتبتپ
اول و کتابخانپ مرکري ارومیته بتا کستب  0/054امتیتاز رتبتپ دوم را بته ختود اختصتا

دادهانتد.

یافتههاي این پژوهش نشان میدهد که میران ارائه خدمات اطالعرسانی در کتابخانههتاي عمتومی
اامۀپ مذکور ،هیچ ارتباطی به دراپ کتابخانه و یا روستتایی و شتدري بتودن آن نتدارد ،چترا کته
ارائه خدمات اطالع رسانی مطلو در دراپ اول ارتماالو به خدمات کتابخانه وابستته استت .بتراي
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م ال کتابخانتپ عمتومی شتیخ شتلتوت مدابتاد کته داراي دراتپ  4استت ،رتتی در ارائته ختدمات
اطالعرسانی از کتابخانههاي با دراپ بدتر از خود هم پیشی گرفته و توانستته رتبتپ اول را بته ختود
اختصا

دهد.

کتابخانپ شیخ شلتوت در دو شاخص فۀالیتهاي روابط عمومی و فرهنگتی کته داراي وزن
نسبی بیشتر نسبت به سایر شاخصهاي خدمات اطالع رسانی (وزن نسبی شاخص روابتط عمتومی:
 0/388و وزن نسبی شاخص فۀالیت فرهنگی )0/249 :استت رتبتپ اول را بته ختود اختصتا

داده

است .این کتابخانه به دلیل وزن نسبی باالي ایتن دو شتاخص ،توانستته استت در رالتت کلتی هتم
رتبپ اول را در بین  67کتابخانپ عمتومی استتان آذربایجتان غربتی از لحتاظ میتران ارائته ختدمات
اطالعرسانی به خود اختصا

دهد.

پتتتژوهشهتتتاي محبتتتو و قشتتتقایی ( ،)1388دهقتتتانی ستتتانیج و محمتتتودي (،)1390
شاهطدماسبی ،اسمۀیلیگیوي و شم اللدتی ( )1392و دهقتاننیتري ،محقتر و افخمتی ( )1395از
همانند پژوهش را ر به رتبهبندي و تحلیل پرداختهاند.
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نظر روش مشابه پژوهش را رند و از تحلیلهاي تصتمیمگیتري چنتدمۀیاره استتفاده کتردهانتد و

زمستان  1397دوره  24شماره 4

کتابخانههاي عمومی ،در صورتی در روند توستۀه و بالنتدگی کشتورها تأثیرگتذار خواهنتد
بود که از تمامی ظرفیتها و امکانات مواود ،بهنحو ارسن و شایسته بدرهبرداري کننتد .از ستوي
دیگر ،آنچه به ی

کتابخانه ،صرف نظتر از نتوع آن هویتت متیبخشتد و آن را بته یت

مواتود

زنده مبدل می سازد ،میران مرااۀه و استفاده از آن است (نقینسب و زنتدیان .)1390 ،از آنجتایی
که خدمات اطالعرسانی بهعنوان یت
براي اامۀه و در کم

عامتل اصتلی در اتذ مخاطتب ،شناستاندن کتابخانتههتا

به افراد در ادت دسترسی به منابع اطالعاتی نقش اصلی را ایفتا متیکنتد

با بررسی کمی این خدمات و اندازهگیري آن میتوان به رشد کیفی کتابخانهها دستت پیتدا کترد
و به مدیران کتابخانههتا کمت

نمتود تتا تمن اطتالع از و تۀیت ایتن نتوع ختدمات در ادتت

گسترش و توسۀپ آن گام بردارند .بتا ظدتور فتنآوريهتا و امکانتات نتو ،ختدمات اطتالعرستانی
کتابخانهها گسترده شده است .بهعنوان م ال ،با ظدور اینترنتت دیگتر استتفاده از امکانتات و منتابع
کتابخانه منحصر به مکان و زمان خاصی نیست (رتی مرااع و محققان میتوانند در هر ستاعت از
شبانهروز و در هراایی که باشند نیاز اطالعاتی خود را رفع نماینتد)؛ لتذا بایتد تواته بته ختدمات
خدمات در ادت ترقی و توسۀپ انواع مختلف خدمات کتابخانهاي گام برداشت.
با تواه به مطالب فوق ،اگر میخواهیم به چشمانداز نداد کتابخانتههتاي عمتومی کشتور در
اف ایران  1404که قرار گرفتن کشورمان در زمترۀ  15کشتور اول دنیتا بتا تأکیتد بتر رتبتپ اول در
منطقه برسیم؛ باید اامۀه و مردم را با کتابخانهها و محیط آن بیشتر آشنا کنیم که الزمتپ آن تواته
بتته ختتدمات اطتتالعرستتانی در کتابخانتتههتتاي عمتتومی استتت .توستتۀپ ختتدمات اطتتالعرستتانی در
کتابخانهها نیازمنتد ابرارهتا و امکانتاتی استت ،امتا متأستفانه برختی از کتابخانتههتا فاقتد ابرارهتاي
مناسب براي ارائه خدمات اطالعرسانی هستند .براي نمونه بۀتی از کتابخانههتاي عمتومی استتان
آذربایجان غربی متصل به شبکپ اینترنت نیستند و تۀداد دستگاههاي رایانته در آندتا ناکتافی استت
و یا اعتاي کتابخانه براي استواوي کتا

دسترسی به سیستمهاي رایانهاي ندارند.
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اطالعرسانی از سوي مراکر مرتبط مورد تواه ویژه قرار گیرد و با سنجش و ارزیابی میتران ارائته

متأسفانه امروزه برخی کتابداران و مدیران کتابخانتههتاي عمتومی نگترش محتدود ،بستته و
سنتی به کتابخانه دارند ،به این دلیل که کتابخانه را فقط محل انبارش کتتا متیداننتد؛ در رتالی
قطۀاو باید شاهد تیییر نگرشها و اندیشه ها باشتیم .البتته الزمتپ ایتن امتر تواته ندتاد کتابخانتههتاي
630
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که امروزه متناسب با رشد و پیشرفتهایی که در ابۀاد مختلتف زنتدگی انستانهتا رخ داده استت،

رتبهبندی کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانهای ...

عمومی را میطلبد که کتابداران را به شیوههاي مختلتف (م تل برگتراري دورههتا و کتالسهتاي
آمتتوزش از راه دور) بتتا وظتتایف نتتوینشتتان آشتتنا کننتتد .لتتذا انجتتام امتتور مرب توط بتته ختتدمات
اطالعرسانی م ل قصهگویی ،مۀرفی کتا  ،روابط عمومی و ...نیازمند کسب مدتارتهتایی استت
که باید این مدارتها به شیوههاي مختلف به کتابداران آموزش داده شوند.
براي اینکه کتابداران آیندۀ کتابخانههتا بته انتواع مختلتف مدتارتهتا مجدتر شتوند بایتد در
واردهاي درسی دانشگاهها و مراکر آموزش عالی هم بازنگري اساسی ایجاد شود.
چند پیشنداد از پژوهش را ر در ادامه آمده است.
 .1تدیپ استانداردهایی که خدمات اطالعرستانی کتابخانتههتاي عمتومی بتر استاس آن متورد
مقایسه و سنجش قرار بگیرد؛
 .2مقایستتپ عملکتترد ختتدمات اطتتالعرستتانی همتتپ کتابخانتتههتتاي عمتتومی در ادارهکتتل
کتابخانههاي عمومی و تشوی کتابخانههاي برتر؛
 .3الرام همپ کتابخانههاي عمومی براي تواه بیشتر به خدمات اطالعرسانی؛
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

 .4فراهم کردن ابرارهاي الکترونیکی مناسب (م ل دستگاههتاي رایانتهاي و شتبکپ اینترنتت)
براي کتابخانههاي عمومی بهویژه در کتابخانههاي روستایی و دور افتاده؛
 .5برگراري دوره هتاي آمتوزش تمن ختدمت بتراي کتابتداران و کارکنتان کتابخانتههتاي
عمومی و آشنا کردن کتابداران با ابۀاد و ریطههاي مختلف خدمات اطالعرسانی.
منابع
آذر ،عادل و عظیم ،زارع ( .)1381تبیین عوامل مؤثر بر بدرهوري سازمان با استفاده ا ز مدلهاي
تصمیمگیري چندشاخصه .دانشور.16-1 ،)42( 10 ،
استیپچویج ،الکساندر ( .)1373کتا در پویه تاریخ .ترامپ رمیدر ا آژیر و رمیدر ا شیخی .مشدد:
آستان قدس ر وي ،بنیاد پژوهشهاي اسالمی.
انریش ،آالینزارمبا و انریش ،ادوارد ( .)1381مصاربه در بخش مراع کتابخانه .ترامپ محمدرسین
دیانی ،اهواز :دانشگاه شدید چمران.
دیانی ،محمدرسین ( .)1379استانداردهاي کمی براي کتابخانههاي عمومی با نگاهی به کتابخانههاي
رایانهاي.

631

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1397.24.4.6.7

عمومی خوزستان .در مبارث بنیانی در کتابداري و اطالعرسانی ایران :ده مقاله .مشدد :کتابخانپ

زمستان  1397دوره  24شماره 4

دهقانی سانیج ،االل و محمودي ،رسن ( .)1390شناسایی و رتبهبندي مۀیارهاي مؤثر بر مکانیابی
کتابخانههاي عمومی با استفاده از  ANPفازي و  TOPSISفازي .فصلنامپ کتابداري و اطالعرسانی،
.345-319 ،)1( 14
دهقانی نیري ،محمود؛ محقر ،علی و افخمی ،فرناز ( .)1395ارزیابی کارایی کتابخانههاي عمومی با استفاده

از روش ترکیبی تحلیل پوششی دادهها -تحلیل تمیر ) .(DEA-DAتحقیقات اطالعرسانی و
کتابخانههاي عمومی.582-561 ،)4( 22 ،
ر اییفر ،آیت؛ ابلعاملی ،محمدسۀید و چائی بخش لنگرودي ،علی ( .)1386رتبهبندي ریس

هاي

پروژه با استفاده از مدل تصمیمگیري چندشاخصه .دانشکده فنی دانشگاه تدران.871-863 ،)7( 41 ،
شاهطدماسبی ،اسماعیل؛ اسمۀیلی گیوي ،محمدر ا و شم

الدی ،سارا ( .)1392بررسی و مقایسپ روند

کارایی نسبی کتابخانههاي ندادي کشور در مقیاس استانی؛ رویکرد سیستمی به پردازش وروديها.
تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههاي عمومی.510-493 ،)4( 19 ،
صیادي تورانلو ،رسین؛ منصوري ،رسین و امالی ،ر ا ( .)1387شناسایی و رتبهبندي ابۀاد کیفیت خدمات

محبو  ،سیام

و قشقایی ،علی ( .)1388رتبهبندي کتابخانههاي عمومی ادان مبتنی بر شاخصهاي

عملکرد کمی با استفاده از رویکرد  MADMو مدل  .SAWپیام کتابخانه.48-33 ،)2( 15 ،
مرادي ،نوراهلل ( .)1373مراع شناسی :شناخت خدمات و کتا هاي مراع .تدران :مۀاصر.
مرینانی ،علی ( .)1384کتابخانه و کتابداري .تدران :سمت.
مؤمنی ،منصور ( .)1389مبارث نوین تحقی در عملیات .تدران :نشر مؤلف.
میرغفوري ،سید ربیباهلل و شفیۀی رودپشتی ،می م ( .)1386رتبهبندي کتابخانههاي دانشگاهی بر اساس
سطح عملکرد با استفاده از تکنی

هاي تحلیل پوششی دادهها و بردا (مورد :کتابخانههاي یرد).

کتابداري و اطالعرسانی.56-36 ،)3( 10 ،
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