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چکیده
هدف :آشنایی با وضعیت عملکرد مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت
بنیاد اروپائی است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است .جامعه پژوهش تمامی کارکنان شاغل در
کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه که  01بودهاند را دربر میگیرد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه مورد تأیید بنیاد اروپائی برای
مدیریت کیفیت استفاده شده و روایی آن  4/33بهدست آمده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاند و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها نشان داد که جمع امتیاز عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه از  9444امتیاز الگوی تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 031/33 ،امتیاز است .در بین معیارهای نُهگانه الگوی تعالی سازمانی« ،راهبرد» و «فرآیندها ،محصوالت و
خدمات» به ترتیب با کسب  08/3درصد ( 08/3امتیاز) و  09/61درصد ( 09/61امتیاز) از وضعیت مطلوب ،بیشترین امتیازها را به
خود اختصاص دادهاند و معیار «کارکنان» و «نتایج مشتریان» به ترتیب با کسب  00/00درصد ( 00/00امتیاز) و  06/43درصد (61/93
امتیاز) از وضعیت مطلوب ،کمترین امتیاز را در بین این معیارها کسب نمودهاند .بهطور کلی ،بررسی مدیریت کتابخانههای عمومی
شهر کرمانشاه نشان میدهد که عوامل «توانمندساز» با کسب مجموع  304/30امتیاز از  044امتیاز ( 09/9درصد از وضعیت مطلوب)
نسبت به عوامل «نتایج» با کسب  321/08امتیاز از  044امتیاز ( 03/1درصد از وضعیت مطلوب) از موقعیت بهتری برخوردارند.
نتیجهگیری :نتایج این پژهش بیانگر این مطلب است که کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه تا سطح مطلوب
فاصله زیادی دارد و در سطح پائینی قرار دارد .با توجه به یافتهها ،جهت بهبود سطح مدیریت کیفیت در کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه باید معیارهای کارکنان ،نتایج مشتریان ،نتایج کارکنان و شراکتها و منابع را تقویت نمود تا به نتایج قابل قبول دست یافت.
واژههای کلیدی :الگوی تعالی سازمانی ،مدیریت کیفیت ،سنجش عملکرد ،کتابخانههای عمومی ،شهر کرمانشاه.
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مقدمه

موجود برای بهبود بپردازند .شرایط جدید و مقتضیات زمان،

دنیا در آغاز هزاره سوم میالدی ،دچار تحوالت انفجارگونهای

انتظارات و خواستههای مشتریان ،کاهش هزینهها و حذف

شده است .شتاب و سرعت تغییرات و تحوالت آن چنان است

اتالفها و تقدم کیفیت بر سود ،پایههای نظری و عملی این

که درک مسیر آن به سادگی امکانپذیر نیست و این در حالی

تفکر را تشکیل میدهد (میرزاپور ،9214 ،نقل در شمس

است که مدیران باید سازمانهای خود را در پیچ و خم زمان،

مورکانی).

متناسب با این تحوالت هدایت و رهبری کنند .مدیریت چون

سازمانها برای بهبود عملکرد خود همیشه تحت فشار

خون در شریانهای هر سازمانی اعم از کالن و خرد ،دولتی و

هستند .بنابراین عملکرد خود را با استانداردهای جهانی مقایسه

خصوصی ،تولیدی و خدماتی جاری است و مسؤل هر گونه

میکنند و در جهت رضایت مشتریان خود میکوشند .بنابراین

بازتاب حاصل از عملکرد آن سازمان است (فلمینگ.)9281 ،1

بیشتر سازمانها به الگوهای جامع روی آوردهاند .رسیدن به

در همین راستا برای همگامی با تحوالت سریع و

کیفیت فراگیر ،هدف بسیاری از سازمانها است .اما هنوز توافق

روزافزون جهان کنونی و با توجه به رشد چشمگیر نهادها و

جهانی در زمینه معنا و ماهیت کیفیت فراگیر وجود ندارد.

سازمانهای مختلف و تعدد و تنوع وظایف و مسئولیتها،

برخی افراد آن را به معنای پایش فرآیند آماری یا نظامهای

ضرورت هماهنگ کردن منابع مالی و انسانی به منظور نیل به

کیفیت به کار بردهاند.

اهداف مورد نظر تا حداکثر کارآیی ،توجه بیش از پیش به علم

یکی از عواملی که سبب دوام و ارتقای کتابخانه در

یا هنر مدیریت ضروری به نظر میرسد (اوانز.)38 ،9288 ،3

جامعه میشود توجه به کیفیت است .اجزای نظام کیفیتی یا

مدیریت به شیوه کهنه ،دیگر قادر به هدایت و رهبری

ابعاد کیفیت در کتابخانهها شامل کیفیت مدیریت ،کارکنان،

سازمانها نیست .این موضوعی است که طی دو دهه اخیر

منابع ،خطمشی و راهبردها و کیفیت سایر اجزای کتابخانه

کامالً شناخته شده است و فناوری جدید تحت عنوان «مدیریت

میباشد .تحقق کیفیت در کتابخانه به معنای تحقق انتظارات

کیفیت» در مقابل «مدیریت کالسیک» با اصول کهنه آن عرضه

است و آنچه که تحقق انتظارات و کیفیت خدمات را در

شده است .تنها راه برای تداوم حضور در دنیای آینده تغییر

کتابخانهها باعث میشود ،بهینهسازی اجزای نظام کیفیت است.

شیوههای کهنه مدیریت به مدیریت کیفیت است (فلمینگ،

مدیریت کتابخانه نیز مانند مدیریت سایر سازمانها نیازمند

.)9281

خالقیت ،ابتکار ،مهارتها و فنون اساسی است.

مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی است که بر اساس آن

در این راستا ،کتابخانهها نیز از آغاز دهه  ،9114از طریق

مدیریت با مشارکت کارکنان ،مشتریان و تأمین کنندگان اعتبار

مطالعه و کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر ،ایزو ،و مطالعات

در سطوح عالی شکل میگیرد و سپس در سازمان جریان

مربوط به رضایت کاربران ،فرهنگ سازمانی کیفیت را آغاز

مییابد .مدیریت کیفیت فراگیر ،نگرشی نو به بهبود کارآیی و

کردهاند .پژوهشهای انجام شده در حوزه کتابداری نشان

انعطاف در سازمان است (سلیمیان.)9233 ،

میدهد که کتابخانهها در هر نوع و اندازهای که باشند ،به

الگوی تعالی بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت ،ابزاری عملی

منظور دستیابی به سرآمدی ،نیازمند مدیریت راهبردی هستند.

است که به سازمانها کمک میکند تا به وسیله اندازهگیری این

یک کتابخانه سرآمد بر مبنای شاخصهای مرتبط به هم که

که در کجای مسیر برتری قرار دارند ،به این مهم دست یابند؛

ذاتاً در سطحی متمرکز اداره میشود بنا نهاده شده است،

از سوی دیگر به آنان یاری میرساند تا از فاصله سازمان خود

بهطوریکه انتظارات همه ذینفعان خود را پاسخ داده یا حتی

تا برتری ،آگاهی یافته و سپس به شبیهسازی راهحلهای

انتظارات را ارتقاء میبخشد (هرگت و هیرل-333 ،3448 ،2
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 .)338ابزارهای زیادی برای سنجش کیفیت در محیط کتابخانه

 .2نقاط قابل بهبود در مدیریت کتابخانههای عمومی شهر

وجود داشته و دارد ،اما با مروری بر نوشتههای موجود میتوان

کرمانشاه با توجه به الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت

دریافت که الگوی عملکردی و مناسب برای تقویت نظامهای

بنیاد اروپائی کدامند؟

کیفی در کتابخانهها توسط الگوی تعالی سازمانی پیشنهاد شده
است.

فرضیه پژوهش
کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با سابقهای طوالنی

کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه در

(حدود نیم قرن) ،از مهمترین مراکز اطالعرسانی و آگاهیدهنده

معیارهای نُهگانه الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد

در شهر کرمانشاه بوده و هستند .از آنجا که کیفیت عملکرد

اروپائی ،پائینتر از سطح تعیین شده توسط این الگو است.

مدیریت این کتابخانهها معلوم نیست در چه وضعیتی قرار دارد
و تا کنون عملکرد آنها بهطور جدی مورد بررسی قرار نگرفته

پیشینه پژوهش

است تا معلوم گردد که وضعیت اجزای اصلی مورد نظر در

در ایران به کارگیری الگوهای تعالی سازمانی از جمله الگوی

تعالی سازمانی یعنی توانمندسازها و نتایج به چه صورت است

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی در کتابخانهها بهطور جدی از یک

و نقاط قوت و نواحی قابل بهبود آنها کدام هستند .در نتیجه

دهه گذشته آغاز شده است .در این راستا ،خالویی ( )9236به

مشخص نیست که برای برنامهریزی بهینه جهت دستیابی به

ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانههای مرکزی

تعالی سازمانی باید بر کدام قسمت از آنها و روی چه مواردی

دانشگاههای الزهراء و تربیت مدرس پرداخته است .او نگرش

تمرکز کرد و کدام قسمت نیازمند بهبود قابل مالحظه است.

مدیریت در هر دو کتابخانه را به دور از سبک مدیریت کیفیت

بنابراین در این پژوهش سعی میشود عملکرد مدیریت

دانسته است و اعالم میکند که هر دو دانشگاه در سطح اولیه

کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه از زوایای مختلف و بر

اهتمام به تعالی قرار دارند و تفاوت معنیداری میان معیارهای

اساس معیارهای نُهگانه الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت

نُهگانه الگوی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی در دو دانشگاه

بنیاد اروپائی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و میزان دوری

وجود ندارد.

و نزدیکی آنها از شرایط مطلوب تعالی مشخص شود تا پس از

نتایج پژوهش مشهدی تفرشی ( )9236نشان داد که

شناخت نقاط ضعف و قوت آنها ،برای برداشتن گامهای الزم

الگوی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

در راه رشد و تعالی برنامهریزی کرد و بتوان با بهبود ارائه

در سطح اهتمام به تعالی قرار دارند و در همه پنج معیار

خدمات و تغییر فعالیتهای آنها باعث افزایش عملکرد

توانمندسازها در سطح پایین تعالی قرار گرفتهاند .همچنین،

کتابخانه شد.

ارتباطی میان سطح امتیاز (کیفیت) و رضایت کاربران دیده
نشده است.

پرسشهای پژوهش

نتایج پژوهش فرجپهلو ،مهرعلیزاده ،آخشیک ()9233

 .9عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با

نشان داد که کتابخانههای مورد بررسی ،با کسب 011/639

توجه به معیارهای الگوی تعالی سازمانی چگونه است؟

امتیاز از  9444امتیاز ،که  380/983امتیاز آن از  044نمره

 .3نقاط قوت در مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با

شاخصهای توانمندسازها ،و  330/042امتیاز آن از  044نمره

توجه به الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

شاخص نتایج کسب شده بود ،از جهت مدیریت کیفیت

کدامند؟

فناوری اطالعات ،از سطحی نسبتاً متوسط برخوردار بودند.
نتایج پژوهش بیات ( )9233نشان میدهد که امتیاز کسب
شده برای مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانههای تحت پوشش
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سطح شهر تهران در

نتایج حاصل از پژوهش دودکانلو ( )9213نشان داد که

معیارهای رهبری  ،01/46راهبرد  ،69کارکنان ،80/02

کتابخانههای آستان قدس رضوی ،با امتیاز  693/0از 9444

شراکتها و منابع  ،68/43فرآیندها  ،00/16نتایج مشتریان

باالترین سطح تعالی را کسب کرد که در میان سطوح تقدیر

 ،86/8نتایج کارکنان  ،66/31نتایج جامعه  24/06و نتایج

الگوی تعالی ،شرایط دریافت تندیس بلورین را دارد.

کلیدی  68/32میباشد .مجموع امتیازهای کسب شده003/33 ،

کتابخانههای آستان قدس رضوی در معیار نتایج کارکنان با

امتیاز است که بیانگر کسب وضعیت متوسط برای این نوع از

کسب امتیاز  12از  944دارای باالترین امتیاز و معیار نتایج

کتابخانهها است.

جامعه با کسب  03از  944دارای کمترین امتیاز شد.

نتایج پژوهش حسنزادهدیزجی ،نشاط و آزاده ()9219

کتابخانههای عمومی نهاد با امتیاز  069/0از  9444پایینترین

نشان داد که با توجه به سرجمع امتیازهای داده شده به  1معیار

سطح تعالی را کسب کردند که در میان سطوح تقدیر این الگو،

اصلی الگوی تعالی ،امتیاز سازمان اسناد و کتابخانه ملی  013از

شرایط دریافت تقدیرنامه را دارند .در معیار نتایج کلیدی آن با

 9444امتیاز بهدست آمد .در میان تمام معیارهای الگو ،معیار

کسب  64/6از  904امتیاز باالترین و معیار نتایج جامعه  04از

شراکتها و منابع ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده

 944امتیاز کمترین را کسب کرد .بنابراین کیفیت عملکرد

است.

مدیریت کتابخانههای نهاد در مقایسه با کیفیت عملکرد
نتایج پژوهش حریری و کیانی ( ،)9219حاکی از آن

مدیریت کتابخانههای آستان قدس رضوی از سطح پایینتری

است که با در نظر گرفتن  9444امتیاز الگوی تعالی سازمانی،

در تمام معیارهای الگوی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

کتابخانههای عمومی تحت پوشش شهرداری اصفهان با کسب

برخوردار است.

 080/40امتیاز ،کتابخانههای عمومی اداره اوقاف و امور خیریه

در خارج کشور ایران در رابطه با موضوع کیفیت و

با کسب  008/69امتیاز و کتابخانههای عمومی با کسب

سنجش آن در کتابخانهها مطالعات مختلفی انجام گرفته است.

 006/36امتیاز در سطح متوسط این الگو قرار دارند.

ژوهانسن ،)9116( 9کاری ،)9118( 3بساریونووو و پرز

2

نتایج پژوهش علیقلیزاده فیروزجایی ( )9219نشان

( ،)3449سارتی ،)3442( 0ماسترز ،)3442( 0دومنیکو)3440( 6

میدهد که جمع امتیازات عملکرد مدیریت کتابخانههای

با تأکید بر ابعاد کیفیت و نقش آن در کتابخانهها به این نتیجه

دانشگاههای دولتی شهر تهران  020/98امتیاز از  9444امتیاز

رسیدند که کتابخانهها ،مکانهای ایدهآلی برای پیادهسازی

میباشد .بهطور کلی وضعیت عملکرد مدیریت در این

مدیریت کیفیت فراگیر میباشند و لذا نیاز دارند تا تغییراتی

کتابخانهها ،متوسط ارزیابی شده است .در میان معیارهای نُهگانه

مانند گرایش به تعالی خدمات ،تیمهای کاری ،و همچنین

الگوی تعالی سازمانی« ،فرآیندها و خدمات» با  03/00امتیاز

تمرکز بر نظامها و فرآیندهای مربوطه در کتابخانهها بهوجود

بیشترین و «نتایج جامعه» با  26/19امتیاز کمترین امتیاز را

آید.

کسب کردهاند.

تراکولو 8و دیگران ( )3440دهه  9114را شروع مباحث

نتایج پژوهش محمداسماعیل و ابراهیمی ( )9213نشان

کیفیت در کتابخانههای پزشکی در ایتالیا میدانند و معتقدند که

داد کسب بیشترین امتیاز در دانشگاه تبریز به معیار «شراکتها

تولید و مصرف خدمات در قیاس با بخشهای تولیدی ،بهطور

و منابع» و کمترین امتیاز به معیار «خطمشی و راهبرد» تعلق

همزمان و در یک مکان واحد انجام میگیرد ،بنابراین توجه به

دارد .در مقابل ،کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
بیشترین امتیاز به معیار «شراکتها و منابع» و کمترین امتیاز به
معیار «نتایج منابع انسانی» تعلق گرفت.

1. Johannsen
2. Currie
3. Barrionuevo & Perez
4. Saarti
5. Masters
6. Domenico
7. Truccolo

سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از 43 ...
کیفیت در بخشهای خدماتی ،نیازمند توجه بیشتری است .آنها

مثبتتر بودهاند .بنابراین ،در این پژوهش عوامل انسانی بهعنوان

از الگوی تعالی سازمانی برای سنجش کیفیت خدمات

عامل اثرگذارتری نسبت به عوامل محیطی شناخته شده است.

کتابخانهای تخصصی مؤسسه ملی سرطان در شمال شرق ایتالیا

تاری

0

( )3494در پژوهشی به بررسی متون در زمینة

استفاده کردهاند .در این بررسی ،کمترین امتیاز ( 80از 344

خودارزیایی و شرح مزایا و معایب معیارهای الگوی

امتیاز) بهدست آمده مربوط به نتایج مشتریان و بیشترین امتیاز

خودارزیابی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی در دانشگاه دولتی

( 68از  944امتیاز) مربوط به معیار رهبری بوده است.

اسپانیا میپردازد .یافتهها نشان میدهد که اوالً متون خود

نتایج پژوهش اکوآ و پینتو )3446( 9نشان داده است که

ارزیابی را برای عموم و برای آموزش عالی پیشنهاد میکند و

نتایج خودارزیابی آنها مزایای زیر را برای کتابخانههای دولتی

ثانیاً موانع و معایب و معیارهای موفقیت و اهمیت پیگیری

در برداشته است :یکی اینکه در سال  ،9113به سبب داشتن

برای خودارزیابی موفق را یبان میکند.

برنامه کیفی خالقانه برای خدمات عمومی براساس الگوی

استاوریدیز )3493( 6به پژوهشی به کاربرد بحث

تعالی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی ،جایزه کیفیت پرتغال را

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی در کتابخانه دانشگاهی و درک

دریافت کردند و دوم اینکه در سال  ،3440این واحد

کامل از مزایای آن و به چالش کشیدن آن پرداخت .نتایج این

اطالعرسانی ،کشور پرتغال را در بسیاری از مهمترین

پژوهش نشان میدهد که کتابخانههای دانشگاه قبرس از نظر

رویدادهای کیفی اروپا شرکت داد.

اجرای مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی با یکدیکر تفاوت قابل

هرگت و هیرل ( )3448در پژوهشی خود ضمن اشاره

مالحظهای ندارند.

به نقش حیاتی کتابخانهها در جامعه دانشمحور ،به بررسی

نگاهی به پیشینه داخلی و خارجی پژوهش نشان میدهد

هفت رویکرد ارزیابی کتابخانه پرداختهاند و به نقایص آنها

که در موضوع سنجش عملکرد کتابخانهها با استفاده از الگوی

برای ارزیابی همه جانبه کتابخانه اشاره کردهاند و الگوی تعالی

مدیریت کیفیت در خارج از کشور تا کنون پژوهشهای

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی را یک الگوی کامل برای

گستردهای صورت گرفته است که در این پژوهش نمونهای از

ارزیابی کتابخانه برشمردهاند .دو مطالعه موردی که مربوط به

آنها آورده شده است .بررسی پیشینهها نشان میدهد الگوی

دو کتابخانه ایالتی میباشد ،به وضوح نشان داده است که

تعالی سازمانی را بهعنوان ابزاری برای خودارزیابی به کار

الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی با محیط

میبرند که جنبههای کیفی کتابخانه مورد نظر را مورد توجه

کتابخانهها سازگار است و بهطور موفقیتآمیزی برای تجزیه و

قرار میدهد و در تالش است تا با شناسایی نقاط ضعف ،در

تحلیل وضعیت موجود کتابخانهها همراه با شناسایی نقاط قوت

جهت بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گام بردارد.

و حوزههای نیازمند بهبود کتابخانهها به کار میرود.
نتایج بربلی )3441( 3در بررسی کتابخانه ایالت ملیوسز

همچنین بررسیها نشان میدهد پژوهشهایی که تا کنون در
2

ایران در زمینه عملکرد مدیریت کیفیت در کتابخانهها در

در دبرسن 0مجارستان نشان داد با اینکه در اولین خودارزیابی،

مقایسه با پژوهشهای خارجی انجام شده ،بسیار اندک است

این کتابخانه دارای ساختمانهای جدا از هم و در شرایط بدی

که این پژوهشها بیشتر در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر

قرار داشته است و در دومین خودارزیابی ،کتابخانه به

میباشد و تحقیقی که مدیریت کتابخانهها را با استفاده از

ساختمانی مدرن و جدید نقل مکان کرده است ،از نظر کارکنان،

الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی مورد

معیارهای توانمندساز در سال  3448نسبت به سال 3443

ارزیابی قرار دهد اندک است و آن هم مربوط به ویرایش 3442

1. Ochoa and Pinto
2. Borbely
3. Meliusz
4. Debrecen

5. Tari
6. Stavridis
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آن بوده ولی تحقیق حاضر بر اساس ویرایش  3492مدیریت

گردید .ضریب پایایی کل معیارهای الگوی تعالی سازمانی

کیفیت بنیاد اروپائی میباشد.

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی در این پژوهش  4/33است که
نشان دهنده پایایی سؤاالت پرسشنامه میباشد .برای تجزیه و

روششناسی پژوهش

تحلیل دادهها از آماری توصیفی و استنباطی به کار گرفته شده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام

است .از آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصد و میانگین و آمار

گرفته است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه مورد تأیید

استنباطی از آزمون  Tتک نمونهای برای آزمون فرضیه استفاده

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی ،با تغییرات مناسبسازی شده

شده است.

برای کتابخانههای عمومی ،استفاده شده است .جامعه مورد نظر
در این پژوهش تمامی کارکنان ( 01نفر) شاغل در کتابخانههای

تجزیه و تحلیل دادهها

عمومی شهر کرمانشاه وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی

به منظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش امتیاز معیارهای

کشور هستند که بهعنوان مسؤل کتابخانه یا کتابدار در 90

نُهگانه الگوی تعالی سازمانی در کتابخانههای عمومی شهر

کتابخانه عمومی شهر کرمانشاه مشغول به خدمت هستند.

کرمانشاه در دو دسته توانمندساز و نتایج ،به تفکیک هر معیار

همانطور که گفته شد ابزار گردآوری دادههای این پژوهش،

محاسبه شد تا با استفاده از امتیازهای بهدست آمده برای هر

پرسشنامه مورد تأیید بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت میباشد .در

معیار بتوان عملکرد مدیریت در این کتابخانهها را مورد سنجش

زیر به معرفی این پرسشنامه میپردازیم :پرسشنامه مورد استفاده

قرار داد و با وضعیت مطلوب مقایسه کرد .جدولهای مربوط

در این پژوهش بر اساس آخرین ویرایش از الگوی تعالی

به امتیازات هر یک از معیارها در دو بخش توانمندساز و نتایج

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی (ویرایش  )3492است.

و میانگین امتیاز زیرمعیارهای آن در ذیل ارائه شده است که

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از کتاب الگوی تعالی

ابتدا معیارهای توانمندساز (رهبری ،راهبرد ،کارکنان ،شراکتها

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی اثر محمدرضا امیری و

و منابع ،فرآیندها و خدمات) در جامعه پژوهش مورد بررسی

محسن شیخسجادیه استخراج شده است (امیری و شیخ

قرار میگیرد .الزم به ذکر است که چگونگی تخصیص اعداد

سجادیه .)9231 ،این پرسشنامه دارای  1معیار و  83زیرمعیار

صفر تا  0به هر سؤال (که برگرفته از الگوی تعالی سازمانی

است .جداول مربوط به هر یک از معیارها و زیرمعیارهای این

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی میباشد) بر اساس نحوه پاسخ به

پرسشنامه در پیوست ارائه شده است.

آن سؤال است و شرح آن در جدول  ،9آورده شده است.

برای تعیین میزان روایی پرسشنامه مذکور ،با توجه به

حداکثر امتیاز معیار رهبری در الگوی تعالی سازمانی

اینکه پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ،ترجمه پرسشنامه

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 944 ،امتیاز استکه امتیاز بهدست

استانداردی است که از سوی بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت ارائه

آمده برای این معیار بر اساس فرمولدهی این الگو03/31 ،

شده ،با همکاری و نظر تعدادی از استادان این حوزه و با توجه

است که پایینتر از حد متوسط میباشد .حداکثر امتیاز معیار

به جامعه مورد پژوهش ،طی چندین مرحله تغییراتی در

راهبرد در الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی،

سؤاالت آن صورت گرفته است و بعد از آن پرسشنامه مورد

 944امتیاز است .و امتیاز بهدست آمده برای این معیار بر اساس

تأیید متخصصان و استادان رشته مدیریت قرار گرفت و در

فرمولدهی این الگو 08/3 ،است که باالتر از حد متوسط

نهایت پرسشنامهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار

میباشد .که باالترین امتیاز در بین معیارهای الگوی تعالی

گرفت ،تهیه گردید .در این پژوهش برای تعیین میزان پایایی

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی است.

وسیله اندازهگیری (پرسشنامه) ،ابتدا پرسشنامه برای  90نفر از

حداکثر امتیاز معیار کارکنان در الگوی تعالی سازمانی

افراد جامعه مورد نظر توزیع گردید و آلفای کرونباخ محاسبه

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 944 ،امتیاز است .در این

سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از 51 ...
پژوهش ،امتیاز بهدست آمده برای این معیار بر اساس

در ادامه وضعیت موجود مدیریت در کتابخانههای عمومی

فرمولدهی این الگو 00/00 ،است که پایینتر از حد متوسط

شهر کرمانشاه از منظر معیارهای عوامل «نتایج» الگوی تعالی

میباشد .در این پژوهش ،کمترین امتیاز بهدست آمده در بین

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی (نتایج مشتریان ،نتایج

معیارهای الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی،

کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی) مورد بررسی قرار میگیرد:
حداکثر امتیاز معیار نتایج مشتریان در الگوی تعالی

مربوط به این معیار است.
حداکثر امتیاز معیار شراکتها و منابع در الگوی تعالی

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 005 ،امتیاز است .در

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 944 ،امتیاز است .در این

این پژوهش ،امتیاز نهایی بهدست آمده برای این معیار بر اساس

پژوهش ،امتیاز نهایی بهدست آمده برای این معیار بر اساس

فرمولدهی این الگو 61/93 ،امتیاز از  904امتیاز ( 06/43درصد

فرمولدهی این الگو 08/12 ،است که پایینتر از حد متوسط

از کل امتیاز) است که پایینتر از حد متوسط میباشد .کمترین

میباشد .حداکثر امتیاز معیار فرآیندها ،محصوالت و خدمات

امیتاز بهدست آمده در بین معیارهای «نتایج» مربوط به این

در الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی944 ،

معیار است .حداکثر امتیاز معیار نتایج کارکنان در الگوی تعالی

امتیاز است .در این پژوهش ،امتیاز بهدست آمده برای این معیار

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 055 ،امتیاز است .در

بر اساس فرمولدهی این الگو 09/61 ،است که در حد متوسط

این پژوهش ،امتیاز نهایی بهدست آمده برای این معیار بر اساس

میباشد .امتیاز نهایی این معیار نیز همانند معیار راهبرد باالتر از

فرمولدهی این الگو 08/83 ،امتیاز است که پایینتر از حد

 04است.

متوسط میباشد.

جدول  .1مقایسه امتیازات بهدست آمده از کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه با امتیازات معیار توانمندسازهای الگوی تعالی سازمانی مدیریت
کیفیت بنیاد اروپائی

حداکثر امتیاز معیار نتایج جامعه در الگوی تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 055 ،امتیاز است .در این
پژوهش ،امتیاز نهایی بهدست آمده برای این معیار بر اساس

ردیف

معیار

امتیاز کسب شده

حداکثر امتیاز

فرمولدهی این الگو 03/40 ،امتیاز است که پایینتر از حد

1

رهبری

03/31

944

2

راهبرد

08/3

944

متوسط میباشد .حداکثر امتیاز معیار نتایج کلیدی در الگوی

1

کارکنان

00/00

944

4

شراکتها

08/12

944

5

فرآیندها و خدمات

09/61

944

مجموع امتیازت توانمندسازها

304/30

044

تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی 005 ،امتیاز
است .در این پژوهش ،امتیاز نهایی بهدست آمده برای این
معیار بر اساس فرمولدهی این الگو 80/61 ،امتیاز از  904امتیاز
( 01/81درصد از کل امتیاز) است که در حد متوسط میباشد.
بیشترین امیتاز بهدست آمده در بین معیارهای «نتایج» مربوط به

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود امتیازهای

این معیار است.

بهدست آمده از وضعیت موجود مدیریت در کتابخانههای

جدول  .2مقایسه امتیازات بهدست آمده از کتابخانههای عمومی شهر

عمومی شهر کرمانشاه در زمینه عوامل توانمندساز الگوی تعالی

کرمانشاه با امتیازات معیار نتایج الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی حاکی از این است که

اروپائی
ردیف

معیار

1

نتایج مشتریان (کاربران)

96/15

2

نتایج کارکنان

72/25

055

عوامل توانمندساز در عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی

1

نتایج جامعه

74/27

055

4

نتایج کلیدی

27/96

055

شهر کرمانشاه میباشد.

مجموع امتیازت نتایج

536/22

555

مدیریت این کتابخانهها با کسب مجموع  522/52امتیاز از
 055امتیاز کل توانمندسازها ،تنها  21/1درصد از امتیازات
مطلوب را کسب کرده است و بیانگر حد متوسط معیارهای

امتیاز کسب شده

حداکثر امتیاز
055
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همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود امتیازهای

نقاط قوت در مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه

بهدست آمده از وضعیت موجود مدیریت در کتابخانههای

با توجه به الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد

عمومی شهر کرمانشاه در زمینه عوامل «نتایج» الگوی تعالی

اروپائی

سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی حاکی از این است که

همانطور که در جدول  9و  3نیز پیداست در کتابخانههای

مدیریت در این کتابخانهها با کسب مجموع  536/22از 055

عمومی شهر کرمانشاه ،بیشترین امتیاز عوامل توانمندساز به

امتیاز کل نتایج ،تنها  74/6درصد از امتیاز مطلوب را کسب

معیار راهبرد با امتیاز  22/5درصد و بیشترین امتیاز در بین

نموده است که نشان میدهد معیارهای عوامل نتایج در عملکرد

عوامل «نتایج» در جامعه مورد بررسی به معیار نتایج کلیدی با

مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه پایینتر از حد

کسب امتیاز  76/26درصد از وضعیت مطلوب ،اختصاص دارد

متوسط میباشند.

ولی با توجه به نزدیک بودن امتیازها در معیارهای نُهگانه برای

جدول  ،2امتیازهای تمام معیارهای الگوی تعالی سازمانی

یافتن نقاط قوت مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی (هم عوامل توانمندسازها و هم

کرمانشاه هر یک از معیارهای توانمندسازها و نتایج بهطور

نتایج) را در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه نشان میدهد و

جداگانه و بر اساس میانگین امتیازات (از صفر تا  ،)4هر معیار

آن را با حد مطلوب مقایسه میکند:

مورد بررسی قرار میگیرد:

جدول .1امتیازات کل معیارهای الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد

الف :نقاط قوت حوزه توانمندسازها

اروپائی برای کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه

 .9معیار رهبری :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار رهبری

توانمندسازها

نتایج

 522/52امتیاز ( 21/1درصد)

 536/22امتیاز ( 74/6درصد)

به این ترتیب همانطور که از جدول  2نیز مشخص
است ،جمع امتیاز عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه از  9444امتیاز 746/45 ،امتیاز (میانگین 74/64
درصد) میباشد که نشان دهنده فاصله زیاد امتیازات بهدست
آمده در معیارهای نُهگانه برای کتابخانههای عمومی شهر
کرمانشاه با حد مطلوب امتیازات الگوی تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی است (وضعیت مدیریت این
کتابخانهها پایینتر از سطح متوسط الگوی تعالی میباشد) و
کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه برای رسیدن به تعالی و حد
مطلوب ،مسیر درازی را پیشرو دارند .برای شناخت دقیقتر
ابعاد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه ،در سؤاالت
بعدی پژوهش به تحلیل نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در هر
یک از این معیارها پرداخته میشود.

نشان میدهد که در آن باالترین نمره به ترتیب به زیرمعیار
«تعامل فعال با ذینفعان بیرونی (کاربران ،و »)...با میانگین
 5/37و زیرمعیار «تشویق کارکنان برای انجام کار تیمی» با
میانگین  5/52تعلق دارد و در بین زیرمعیارهای منطق رادار،
باالترین نمره به «دستاوردها و نتایج پروژههای بهبود مرتبط
با مدیریت کتابخانه» با میانگین  1/41اختصاص دارد.
 .3معیار راهبرد :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار راهبرد
نشان میدهد که در آن باالترین نمره به ترتیب به زیرمعیار
«پشتیبانی راهبرد سازمان از ذینفعان بیرونی و داخلی» با
میانگین  5/36و زیرمعیار «مشخص شدن اولویتها و
اهداف کتابخانه در راهبرد سازمان» با میانگین  5/52تعلق
دارد و در بین زیرمعیارهای منطق رادار ،باالترین نمره به
«پشتیبانی سازمان از پروژهها و برنامههای مورد نظر مدیران»
با میانگین  1/44اختصاص دارد.
 .2معیار کارکنان :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار کارکنان
نشان میدهد که در آن باالترین نمره به ترتیب به زیرمعیار
«ارتباطات مؤثر بین کارکنان» با میانگین  5/23و زیرمعیار
«حمایت مدیران از کارکنان» با میانگین  1/62تعلق دارد و
در بین زیرمعیارهای منطق رادار ،باالترین نمره به «اصالح و

سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از 51 ...
اندازهگیری فعالیتهای بهبود مرتبط با کارکنان» با میانگین

رادار ،باالترین نمره به «درک تغییرات در شاخصهای معیار

 1/4اختصاص دارد.

نتایج کارکنان» با میانگین  5/57اختصاص دارد.

 .0معیار شراکتها و منابع :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار

 .2معیار نتایج جامعه :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار نتایج

شراکتها و منابع نشان میدهد که در آن باالترین نمره به

جامعه نشان میدهد که در آن باالترین نمره به ترتیب به

ترتیب به زیرمعیار «اشتراکگذاری و تسهیل دسترسی به

زیرمعیار «ارزیابی میزان مسئولیتپذیری کتابخانه» با میانگین

دانش» با میانگین  5/57و زیرمعیار «پشتیبانی از فناوریهای

 5/24و زیرمعیار «پشتیبانی کتابخانه از فعالیتهای اجتماعی

جدید» با میانگین  5/12تعلق دارد و در بین زیرمعیارهای

کارکنان» با میانگین  5/22تعلق دارد و در بین زیرمعیارهای

منطق رادار ،باالترین نمره به «تالش و دقت در فعالیتهای

منطق رادار ،باالترین نمره به «روند مثبت بیش از سه سال

بهبود مرتبط با شراکتها و منابع» با میانگین 5/55

برای اندازهگیری شاخصهای معیار نتایج جامعه» با میانگین

اختصاص دارد.

 5/12اختصاص دارد.

 .0معیار فرآیندها ،محصوالت و خدمات :بررسی سؤاالت

 .0معیار نتایج کلیدی :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار نتایج

پرسشنامه در معیار فرآیندها ،محصوالت و خدمات نشان

کلیدی نشان میدهد که در آن باالترین نمره به ترتیب به

میدهد که در آن باالترین نمره به ترتیب به زیرمعیار

زیرمعیار «اندازهگیری و سنجش عملکرد عملیاتی» با

«بازاریابی و تبلیغ محصوالت و خدمات کتابخانه» با میانگین

میانگین  5/52و زیرمعیار «ارزیابی سالمت سازمانی از نظر

 5/31و زیرمعیار «مدیریت روابط با مشتریان» با میانگین

دستاوردهای مالی و غیرمالی» با میانگین  5/12تعلق دارد و

 5/52تعلق دارد و در بین زیرمعیارهای منطق رادار ،باالترین

در بین زیرمعیارهای منطق رادار ،باالترین نمره به «مقایسه

نمره به «تالش و دقت در فعالیتهای بهبود مرتبط با

عملکرد با رقبا» با میانگین  5/22اختصاص دارد.

فرآیندها ،محصوالت و خدمات» با میانگین  5/23اختصاص
دارد.

نقاط ضعف در مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه
با توجه به الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد

ب :نقاط قوت حوزه نتایج

اروپایی

 .9معیار نتایج مشتریان :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار

با توجه به اطالعات جدول  9و  ،3کمترین امتیاز عوامل

نتایج مشتریان نشان میدهد که در آن باالترین نمره به

توانمندساز در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه ،به معیار

ترتیب به زیرمعیار «ارزیابی میزان رضایت کاربران» با

کارکنان با امتیاز  77/27درصد و کمترین امتیاز در بین عوامل

میانگین  1/29و زیرمعیار «پایش توصیههای کاربران» با

«نتایج» در جامعه مورد بررسی به معیار نتایج مشتریان با کسب

میانگین  1/21تعلق دارد و در بین زیرمعیارهای منطق رادار،

امتیاز  79/24درصد از وضعیت مطلوب ،اختصاص دارد ولی

باالترین نمره به «درک تغییرات در شاخصهای معیار نتایج

با توجه به نزدیک بودن امتیازها در معیارهای نُهگانه برای یافتن

مشتریان» با میانگین  5/22اختصاص دارد.

نقاط ضعف مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه هر

 .3معیار نتایج کارکنان (منابع انسانی) :بررسی سؤاالت

یک از معیارهای توانمندسازها و نتایج بهطور جداگانه و بر

پرسشنامه در معیار نتایج کارکنان نشان میدهد که در آن

اساس میانگین امتیازات (از صفر تا  )0هر معیار مورد بررسی

باالترین نمره به ترتیب به زیرمعیار «سنجش میزان کفایت و

قرار میگیرد:

شایستگیهای کارکنان» با میانگین  5و زیرمعیار «وجود

الف :نقاط قابل بهبود حوزه توانمندسازها:

شاخصهایی برای اندازهگیری و بهبود بهرهوری کارکنان»

 .9معیار رهبری :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار رهبری

با میانگین  1/44تعلق دارد و در بین زیرمعیارهای منطق

نشان میدهد که در آن زیرمعیار «فعالیتها و عملکرد
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مدیریت» با میانگین  9/32و در زیرمعیارهای منطق رادار،

عملکرد از دیدگاه مشتریان» با میانگین  1/99و در

زیرمعیار «پشتیبانی فعالیتهای بهبود مرتبط با مدیریت

زیرمعیارهای منطق رادار ،زیرمعیار «دستیابی به اهداف» با

کتابخانه» با میانگین  9/96در سطح پایینی قرار دارند و

میانگین  1/24در سطح پایینی قرار دارند و بهعنوان زمینه

بهعنوان زمینه قابل بهبود به شمار میروند.

قابل بهبود به شمار میروند.

 .3معیار راهبرد :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار راهبرد

 .3معیار نتایج کارکنان :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار

نشان میدهد که در آن زیرمعیار «پیشبینی نیازهای ذینفعان

نتایج کارکنان نشان میدهد که در آن زیرمعیار «درک

بیرونی و داخلی» با میانگین  1/91و در زیرمعیارهای منطق

کارکنان از راهبرد و کیفیت ارتباطات درونی» با میانگین

رادار ،زیرمعیار «پایش و بازنگری راهبرد» با میانگین 1/23

 1/24و در زیرمعیارهای منطق رادار ،زیرمعیار «دستیابی به

در سطح پایینی قرار دارند و بهعنوان زمینه قابل بهبود به

اهداف» با میانگین 1/24در سطح پایینی قرار دارند و

شمار میروند.

بهعنوان زمینه قابل بهبود به شمار میروند.

 .2معیار کارکنان :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار کارکنان

 .2معیار نتایج جامعه :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار نتایج

نشان میدهد که در آن زیرمعیار «توسعه مهارتهای

جامعه نشان میدهد که در آن زیرمعیار «تأثیرات زیست

کارکنان» با میانگین  1/27و در زیرمعیارهای منطق رادار،

محیطی» با میانگین  1/21و در زیرمعیارهای منطق رادار،

زیرمعیار «عملیاتی کردن فعالیتهای مرتبط با بهبود

زیرمعیار «مقایسه عملکرد با رقبا» با میانگین  1/49در سطح

وضعیت کارکنان» با میانگین  1/72در سطح پایینی قرار

پایینی قرار دارند و بهعنوان زمینه قابل بهبود به شمار میروند.

دارند و بهعنوان زمینه قابل بهبود به شمار میروند.

 .0معیار نتایج کلیدی :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار نتایج

 .0معیار شراکتها و منابع :بررسی سؤاالت پرسشنامه در

کلیدی نشان میدهد که در آن زیرمعیار «عملکرد سازمان در

شراکتها و منابع راهبرد نشان میدهد که در آن زیرمعیار

بازار و فروش» با میانگین  1/42و در زیرمعیارهای منطق

«استفاده از شراکتها و منابع در راستای منافع پایدار» با

رادار ،زیرمعیار «دستیابی به اهداف» با میانگین  1/29در سطح

میانگین  1/77و در زیرمعیارهای منطق رادار ،زیرمعیار

پایینی قرار دارند و بهعنوان زمینه قابل بهبود به شمار میروند.

«عملیاتی کردن فعالیتهای شراکتها و منابع» با میانگین 3

در این بخش فرضیه پژوهش مورد تحلیل قرار میگیرد و

در سطح پایینی قرار دارند و بهعنوان زمینه قابل بهبود به

برای بررسی وجود تفاوت و تعیین سطح معنیداری ،ابتدا

شمار میروند.

میانگین تعیین شده است و سپس از آزمون  Tتک نمونهای

 .0معیار فرآیندها ،محصوالت و خدمات :بررسی سؤاالت

برای بررسی تفاوت میان امتیازهای بهدست آمده با امتیاز

پرسشنامه در معیار فرآیندها ،محصوالت و خدمات نشان

الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی استفاده

میدهد که در آن زیرمعیار «مدیریت و بهبود فرآیندهای

شده است:

کلیدی» با میانگین  1/44و در زیرمعیارهای منطق رادار،

کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه

زیرمعیار «پشتیبانی فرآیندها و خدمات از راهبرد سازمان و

در معیارهای نُهگانه الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت

نیازهای ذینفعان» با میانگین  1/43در سطح پایینی قرار

بنیاد اروپائی ،پائینتر از سطح تعیین شده توسط این الگوی

دارند و بهعنوان زمینه قابل بهبود به شمار میروند.

است.
جدول صفحهی بعد تفاوت میان میانگین امتیاز

ب :نقاط قابل بهبود حوزه نتایج

کتابخانهها را بر اساس امتیاز الگوی تعالی سازمانی مدیریت

 .9معیار نتایج مشتریان :بررسی سؤاالت پرسشنامه در معیار

کیفیت بنیاد اروپائی ،مورد بررسی قرار میدهد:

نتایج مشتریان نشان میدهد که در آن زیرمعیار «ارزیابی
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بر اساس دادههای جدول  ،0با توجه به اینکه سطح

برخوردارند .در حالی که در پژوهشهای پیشین ،مانند پژوهش

معنیداری در این آزمون صفر شده است و کوچکتر از 4/40

آخشیک ( )9236عوامل نتایج با  330/02امتیاز نسبت به عوامل

است ،تفاوت میان امتیاز کسب شده برای کتابخانههای عمومی

توانمندساز با  983/38امتیاز از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

شهر کرمانشاه با امتیاز تخصیص یافته در الگوی تعالی سازمانی

در پژوهش آخشیک بیشترین امتیاز مربوط به نتایج مشتریان و

مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی معنیدار میباشد .بنابراین فرضیه

کمترین نمره مربوط به معیار نتایج کارکنان و نتایج جامعه بود.

پژوهش تأیید میشود .یعنی امتیاز بهدست آمده در

در پژوهش بیات ( )9233بیشترین امتیاز در توانمندسازها مربوط

کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه پایینتر از امتیاز تخصیص

به منابع انسانی ( )80/02و در نتایج مربوط به مشتریان ()86/49

یافته در الگوی تعالی سازمانی مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

بود و کمترین امتیاز در توانمندسازها مربوط به فرآیندها

است.

( )00/16و در نتایج ،نتایج جامعه ( )24/06بود .در پژوهش
خیامدار ( )9231امتیاز عوامل توانمندساز نسبت به عوامل نتایج

بحث و نتیجهگیری

در وضعیت بهتری قرار داشتند .در این پژوهش بیشترین امتیاز

جمع امتیاز عملکرد مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه

در توانمندسازها مربوط به معیار رهبری و در نتایج مربوط به

از  9444امتیاز 031/33 ،امتیاز ( 01/41درصد) میباشد که بهطور

معیار نتایج کاربران است و کمترین امتیاز در عوامل توانمندساز

کلی بیانگر فاصله زیاد امتیازهای بهدست آمده در معیارهای

مربوط به شراکتها و منابع و در نتایج مربوط به معیار نتایج

نُهگانه با حد مطلوب امتیازهای الگوی تعالی سازمانی مدیریت

جامعه است .در پژوهش حسنزاده و نشاط ( )9214بیشترین

کیفیت بنیاد اروپائی است و کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه

امتیاز توانمندسازها مربوط به شراکتها و منابع و کمترین امتیاز

برای رسیدن به تعالی و حد مطلوب ،مسیر درازی را پیشرو

مربوط به راهبرد است و در عوامل نتایج بیشترین امتیاز مربوط

دارند .در بین معیارهای نُهگانه الگوی تعالی سازمانی« ،راهبرد» و

به نتایج کلیدی عملکرد و کمترین امتیاز مربوط به نتایج کاربران

«فرآیندها ،محصوالت و خدمات» به ترتیب با کسب 08/3

میباشد .در پژوهش تراکولو ( )3440کمترین امتیاز بهدست آمده

درصد ( 08/3امتیاز) و  09/61درصد ( 09/61امتیاز) از وضعیت

مربوط به معیار نتایج مشتریان و بیشترین امتیاز مربوط به معیار

مطلوب ،بیشترین امتیازها را به خود اختصاص دادهاند و معیار

رهبری بود .همان طور که در این پژوهش مشاهده میشود معیار

«کارکنان» و «نتایج مشتریان» به ترتیب با کسب  00/00درصد

کارکنان و نتایج مشتریان ،در مقایسه با معیارهای دیگر ،از نقاط

( 00/00امتیاز) و  06/43درصد ( 61/93امتیاز) از وضعیت

ضعف کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه محسوب میشوند که

مطلوب ،کمترین امتیاز را در بین این معیارها کسب نمودهاند.

باید توجه بیشتری به این معیارها بشود.

بهطور کلی ،بررسی مدیریت کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه

با توجه به پاسخ جامعه پژوهش به گویههای پرسشنامه

نشان میدهد که این عوامل «توانمندساز» با کسب مجموع

میتوان چنین نتیجهگیری کرد که عدم اهتمام به بهبود وضعیت

 304/30امتیاز از  044امتیاز ( 09/9درصد از وضعیت مطلوب)

معیشتی و امور رفاهی کارکنان ،عدم توجه به ارتقای مهارتها و

نسبت به عوامل «نتایج» با کسب  321/08امتیاز از  044امتیاز

قابلیتهای کارکنان در راستای نیازهای کتابخانههای عمومی،

( 03/1درصد از وضعیت مطلوب) از موقعیت بهتری

نبود نظام جامع تشویق و پاداش ،عدم اجرای صحیح راهبرد
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کتابخانههای عمومی در مورد وضعیت رفاهی و مشارکت ندادن

منابع ،از ارائه راهکارهای نوین و ایدههای آنان در کتابخانه

کارکنان در تصمیمگیریها از سوی مدیران ،از دالیل پایین بودن

استفاده شود .چنین ارتباطاتی موجب میشود سطح عمیقی

امتیاز معیار کارکنان است .همچنین نبود شاخصهایی برای

از اعتماد را میان مدیران ،کارکنان ،مخاطبان ،شرکاء و

ارزیابی عملکرد کتابخانه از نگاه کاربران ،نبود نظامی برای

تأمینکنندگان منابع بهوجود آید و مدیران بازخوردهای

ارزیابی شکایات و پیشنهادهای کاربران ،عدم پایش مواردی

متخصصان بیرونی را دریافت کنند و در تدوین راهبردها و

توصیه شده از سوی کاربران و عدم سنجش رضایتمندی کارران

خطمشی سازمانی خود به این نیازها نیز توجه کنند.

کتابخانه از سوی مدیران از دالیل پایین بودن معیار نتایج
مشتریان در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه است.

 برنامهریزی برای کار گروهی :مدیر در جایگاه یک مسؤل وکسی که احتماالً وقت و اطالعات بیشتری دارد ،باید افکار
جدیدی ارائه دهد ،تغییرات را پیشبینی و مدیریت نماید و

راهکارهایی برای ارتقای سطح مدیریت کتابخانههای
عمومی شهر کرمانشاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت بنیاد اروپائی

فعالیتهای گروه را تنظیم کند.
 .3راهکارهای ارائه شده در معیار راهبرد:
مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

با توجه به نقاط قابل بهبود که در پرسش قبلی مطرح گردید و

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار راهبرد بهبود

همچنین به منظور تقویت نقاط قوت بر اساس سؤال دوم

ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت کنند:

پژوهش ،راهکارهایی برای هر معیار در نظر گرفته شده است

 -نیازهای ذینفعان (کاربران و کارکنان) پیشبینی گردد و

که در زیر ارائه میشود:

شاخصها و پروژههای بهبود مرتبط با راهبرد کتابخانه مورد

 .9راهکارهای ارائه شده در معیار رهبری:

بازنگری قرار گرفته و بهطور منظم روزآمد شوند .از این رو،

مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

مدیران کتابخانه باید در تدون خطمشی و راهبرد کتابخانه به

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار رهبری بهبود

نیازها و انتظارات حال و آینده مراجعان و کارکنان سازمان

ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت کنند:

توجه کنند و نیازها را بر اساس اطالعات حاصل از

 -مدیران کتابخانه در انجام فعالیتها ،مدیریت فرآیندها،

اندازهگیری عملکرد ،تحقیقات و یادگیری پایهریزی کنند و

ارزیابی پیشرفت برنامهها و اجرای مؤثر برنامهها بایستی

همچنین اشاعه نیازها از طریق فرآیندهای کلیدی در کتابخانه

بهطور شفاف عمل کنند و رفتار سازمانی خود را بر مبنای

باشد .مدیران کتابخانه باید اهداف کوتاه مدت و بلندمدت

آگاهیرسانی فرآیندها به کارکنان برنامهریزی کنند.

سازمان خود را بشناسند و برای آن برنامهریزی داشته باشند تا

 -کلیه فعالیتهایی که در زمینه ارتقاء و بهبود مدیریت در کتابخانه

بتوانند نقاط ضعف مدیریت در معیار راهبرد را بپوشانند.

انجام میگیرد ،بر اساس راهبرد سازمان باشد و فعالیتهای

 -کتابخانه بایستی فعالیتهای ذکر شده در راهبرد را در

مقطعی و خارج از ضوابط راهبردی سازمان ،زیانآور است و

برنامههای خود ا جرا کند و فعالیتهایی را که از نظر

موجب کاهش کیفیت مدیریت در کتابخانه میشود.

ذینفعان (کاربران و کارکنان) ارزشمند است در راهبرد

 تعامالت بیرونی و ارتباطات دائمی با مخاطبان (کاربران) وکسانی که به هر نحوی از خدمات کتابخانه بهرهمند

سازمان قرار دهد و آنها را بهطور شفاف معرفی نماید.
 .2راهکارهای ارائه شده در معیار کارکنان:

میشوند (مانند معرفی امکانات و خدمات کتابخانه به

مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

مراجعان و دریافت نظرات کاربران در زمینه ارتقای سطح

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار کارکنان بهبود

عملکرد کتابخانه) افزایش یابد و همچنین از طریق برگزاری

ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت کنند:

جلسات منظم و هدفمند با کارکنان ،شرکاء و تأمین کنندگان

سنجش کیفیت عملکرد مدیریت در کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه با استفاده از 57 ...
 بهبود وضعیت رفاهی کارکنان در اولویت قرا گیرد واقداماتی مانند اعطای پاداشهای به موقع و تشویق آنها به

فناوری اطالعات و استفاده از مدیریت دانش در سازمان
تالش کنند.

اشکال مناسب و بر حسب نظام شایستهساالری (نظیر مراسم

 -پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای سازمان

تقدیر و تجلیل از کارکنان در روز خاص ،ترفیع و ارتقای

بایستی مدیریت شوند .مدیریت زیستمحیطی روشهای

مقام ،دادن مرخصی و مانند آن) انجام گیرد .پاداش باید

عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت

عادالنه و صحیح باشد و حداکثر رضایت کارمند و مدیران

اجتماعی و قانونی آن در قبال محیطزیست بیان میکند که

را تعیین کند .مدیران باید بر اساس بررسی وظایف و

طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیطزیست وارد

شناخت مسئولیتها در مورد پرداخت عادالنه پاداش

نماید ،بهطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیتهای

تصمیمگیری کنند.

سازمان لحاظ شود .مدیران کتابخانهها در راستای اجرای

 -مهارتهای کارکنان باید افزایش یابد و بهطور مستمر

مدیریت زیستمحیطی باید به موارد زیر توجه کنند :بررسی

آموزش داده شوند تا دانش آنها روزآمد باشد .باید به موارد

وضع موجود مدیریت زیستمحیطی و تدوین خطمشی و

نظیر تفویض اختیار ،شناسایی تواناییها و توجه به تجارب

برنامه برای رسیدن به اهداف کالن و خرد زیستمحیطی،

کارکنان ،برقراری ارتباط با کارکنان و مشارکت دادن آنها

ارتباط بهتر با نهادهای قانونی و رعایت مقررات و قوانین

در توسعه و بازنگری راهبرد و برنامههای کتابخانه ،بازنگری

زیستمحیطی ،مدیریت پسماندها و بازیافت ،رعایت ایمنی

و اصالح دستاورد فعالیتهای بهبود مرتبط با کارکنان و

و بهداشت در بخشهای مختلف کتابخانه ،مدیریت

ارزشیابی عملکرد آنها بهطور مداوم توجه شود.

ساختمان و تجهیزات کتابخانه و حفاظت از منابع آن بهطور

 مدیران کتابخانه باید سعی کنند توصیف روشنی از وظایف ومسئولیتها ارائه دهند و تمام فرآیندهای مربوط به انتخاب،
استخدام ،جابهجایی ،و مرخصی کارکنان بر اساس خطمشی

اصولی ،آموزش کارکنان کتابخانه در زمینه محیطزیست.
 .0راهکارهای ارائه شده در معیار فرآیندها ،محصوالت و
خدمات:

کتابخانه باشد و همچنین مدیران باید این فرآیندها را به

مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

گونهای مدیریت کنند که از وجود عدالت و فرصتهای

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار فرآیندها،

برابر اطمینان حاصل کنند.

محصوالت و خدمات بهبود ببخشند و همچنین نقاط قوت در

 .0راهکارهای ارائه شده در معیار شراکتها و منابع:

این معیار را تقویت کنند:

مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

 -فعالیتهای مرتبط با فرآیندها و خدمات باید بر اساس

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار شراکتها و

راهبرد سازمان و نیازهای ذینفعان (کاربران) باشد و این

منابع بهبود ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را

فعالیتها تقویت شوند.

تقویت کنند:

 -فرآیندهای کلیدی و اساسی کتابخانه (گردآوری ،سازماندهی

 -منافع پایدار برای ذینفعان (کاربران) با استفاده از شرکاء و

و اشاعه اطالعات) باید مدیریت شوند و مورد سنجش و

سایر تأمین کنندگان (اهداء کنندگان منابع اطالعاتی ،امانت

اندازهگیری قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که با کیفیت

بین کتابخانهای ،ناشران و )...ایجاد گردد .مدیران کتابخانه

باال و صرف هزینه مناسب و استفاده مؤثر از منابع انجام

باید در زمینههای ایجاد رابطه پایدار با شرکاء و تأمین

میگیرند.

کنندگان ،ایجاد شبکههای گسترده برای شناسایی

 -روابط با کاربران به گونهای باشد که حسن اعتماد و درک

فرصتهای بالقوه شراکت ،مدیریت منابع مالی ،مدیریت

متقابل را بهوجود آورد و این ویژگی را باید تقویت نمود.
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 خدمات کتابخانه تبلیغ و ترویج گردد تا باعث افزایش بیشترکاربران شود .برای این کار باید راهبرد تبلیغ را به منظور
ترویج اثربخشی خدمات کتابخانه برای کاربران ایجاد کرد.
 .6راهکارهای ارائه شده در معیار نتایج مشتریان:
مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

 دستیابی به اهداف کمی برای شاخصهای مرتبط در معیارنتایج کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
 شاخصها و ابزارهای اندازهگیری میزان کفایت و شایستگیکارکنان ،تقویت شود.
 .3راهکارهای ارائه شده در معیار نتایج جامعه:

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار نتایج مشتریان

مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش

بهبود ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت

کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار نتایج جامعه بهبود

کنند:

ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت کنند:

 -شاخصهایی (مانند سرعت ،ارزش کیفیت و دقت اطالعات

 -شاخصهایی برای ارزیابی تأثیراتی که کتابخانه میتواند بر

ارائه شده ،دسترسپذیری به کارکنان ،تعهد کارکنان در قبال
ارائه خدمات ،نوآوری در ارائه خدمات و مانند آنها) برای
ارزیابی عملکرد کتابخانه از نگاه مشتریان مورد استفاده قرار
گیرد.
 شاخصهایی برای ارزیابی و رسیدگی به شکایات وپیشنهادهای کاربران مورد استفاده قرار گیرد .تأمین نیازهای
اطالعاتی کاربران هدف نهایی و غایی کارکرد کتابخانه است
و کاربران بهعنوان فلسفه وجودی کتابخانه به شمار میروند،
بنابراین برآوردن نیازها و خواستههای آنها بایستی در
اولویت باشد.
 دستیابی به اهداف کمی که در راهبرد سازمان به آنها اشارهشده است ،مورد توجه قرار گیرد.
 با سنجش عملکرد کتابخانه با سایر کتابخانهها ،میتوان درجهت تقویت شاخصهای مثبت گامهای اساسی برداشت.
 .8راهکارهای ارائه شده در معیار نتایج کارکنان:
مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش
کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار نتایج کارکنان
بهبود ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت
کنند:

محیط زیست داشته باشد ،بهوجود آید.
 شاخصهایی برای ارزیابی تأثیرات احتمالی کتابخانه براجتماع ،بهوجود آید.
 عملکرد کتابخانه در معیار نتایج جامعه با عملکرد سایرکتابخانهها مورد مقایسه قرار گیرد.
 تشویق کارکنان برای خدمات به جامعه و ارزشگذاریفعالیتهای کارکنان در این خصوص ،تقویت شود.
 نگاه به آینده و حرکت بر اساس راهبرد سازمان در راستایتوسعه کیفی و کمی کتابخانه تقویت شود.
 .1راهکارهای ارائه شده در معیار نتایج کلیدی:
مدیران کتابخانههای عمومی باید در زمینههای زیر تالش
کنند تا نقاط ضعف مدیریتی خود را در معیار نتایج کلیدی بهبود
ببخشند و همچنین نقاط قوت در این معیار را تقویت کنند:
 شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد سازمان در زمینهسرمایهگذاری (انسانی و مالی) ،مدیریت دارائیها ،عملکرد
شرکاء و تأمین کنندگان منابع ،فناوری اطالعات و دانش و
غیره بهوجود آید.
 دستیابی به اهداف کمی معیار نتایج کلیدی مورد توجه قرارگیرد.

 -شاخصهایی مبتنی بر راهبرد سازمان برای ارزیابی درک

 -اندازهگیری و شناسایی تمامی فرآیندها و فعالیتهایی را که

نیازهای کارکنان ایجاد شود و کیفیت ارتباطات درونی بین

مستقیماً در ارائه خدمات کتابخانه نقش دارند ،بیشتر مورد

کارکنان سنجیده شود.

تقویت قرار گیرند.

 -از شاخصهایی که میزان رضایت کارکنان نسبت به شرایط

 -بیشتر به مقایسه عملکرد کتابخانه با سایر کتابخانهها در معیار

استخدام ،پرداخت حقوق ،ارتقای شغلی ،ارتباطات موحود در

نتایج کلیدی پرداخته شود تا عملکرد کتابخانه تقویت گردد.

محیط کاری و مانند آنها را اندازهگیری میکند استفاده شود.
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