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 اطالعات مقاله

 23/30/69 تاریخ پذیرش: 33/30/60 تاریخ دریافت:

 چکیده
 های دانشگاهی ایران است.دهی آن با کتابخانهپژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزنهدف از : هدف
مهمترین معیارهای پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، شناسی:روش

دانشگاهی ایران شناسائی شد. در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه  هایفرعی الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتابخانه
های دانشگاهی ایران در خصوص میزان اهمیت هریک از معیارهای فرعی شناسائی سازی شده، نظرات مدیران کتابخانهمتناسب

 شد. 
ی برخوردار های دانشگاهی ایران از برازش کافکتابخانهسازی شده در شرایط ها نشان داد الگوی تعالی سازمانی متناسبیافته ها:یافته

اند. خود اخصاص دادهدرصد از ساختار وزنی الگو را به 33درصد و معیارهای نتایج 02است. معیارهای توانمندساز در مجموع 
ین معیارهای نتایج معیار درصد و در ب11در بین معیارهای توانمندساز معیار فرایندها، منابع و خدمات اطالعاتی با وزن تقریبی 

درصد  61اند. همچنین در سطح اطمینان خود اختصاص دادهدرصد بیشترین وزن را به14نتایج کلیدی عملکرد با وزن تقریبی 
دار بود و باالتر از آن قرار داشت که بیانگر این دارای تفاوت معنی 3وضعیت معیارهای توانمندساز و نتایج با سطح متوسط 

وانند تسازی شده، معیارهای توانمندساز و نتایج در سطحی مطلوب قرار داشته و میالگوی تعالی سازمانی متناسباست که در 
 .در جهت سنجش عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ایران استفاده شوند

آن تمام اصول  که در تواند به عنوان یک الگوی کیفیسازی شده در این پژوهش میالگوی تعالی سازمانی متناسب گیری:نتیجه
ی شده است، برای سازهای دانشگاهی در ایران بومیها و متناسب با وضعیت و شرایط کتابخانهالزم برای ارتقای کیفی کتابخانه

های دانشگاهی ایران پیشنهاد شود. همچنین مطابق نتایج بدست آمده در این الگو، معیارهای توانمندساز بیش از تمام کتابخانه
های دانشگاهی ایران اهمیت دارند، به عبارتی دیگر با تقویت معیارهای ای نتایج برای تعالی خدمات درکتابخانهمعیاره

 توان زمینه بهبود ارائه خدمات و رسیدن به نتایج متعالی را فراهم نمود.های دانشگاهی میتوانمندساز در کتابخانه

 رانیا یدانشگاه هایکتابخانه ،دهینظام وزن ،یسازمان یتعال یالگو ها:کلیدواژه
نویسنده مسئول:*

 
 استناد به این مقاله: 

 یدانشگاه هایبا کتابخانه یسازمان یتعال یتناسب الگو یبررس .(8931) .زاده، محمدنیا، نصرت، آخشیک، سمیه سادات، حسنپارسائیان، مریم، ریاحی
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 مقدمه و بیان مسأله

-بهره ازمندین مراجعانشان، یازهاین ساختن برآورده و راتییتغ با مؤثر ییارویرو منظور به رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه

 و بسنجند یفیک لحاظ از خدماتشان ارائه در را خود تیموفق زانیم بتوانند آنها براساس تا باشندیم یتیفیک یالگوها از یرگی

دهند قرار خود خدمات تیفیک بهبود هیدستما را اقدامات نیا از حاصل جینتا

فعالیت به عنوان  جمله از خود خاص یهایژگیو و تیماه لیدل به یدانشگاه یهاکتابخانه انیم نیا در. 

 شیگرا و یاطالعات یشرکا و مراکز گرید با ، مشارکتکاربران با باالی تعامل سطح ،مهم سازمان مادر یعنی دانشگاه بخش

 با یمؤثر رتباطا ،کنند برآورده را خود کاربران روزافزون یتقاضاها بتوانند دیبای کیالکترون خدماتارائه  سمت به روزافزون

 بتوانند آن بر افزون و باشند داشته( جامعه و شرکاء کتابخانه، کارکنان دانشگاه، کارکنان ان،یدانشجو لیقب از) خود نفعانیذ تمام

 دیبا یدانشگاه ایهکتابخانه موارد، نیا یتمام به یابیدست یبرا. کنند تیفعال است مداوم بهبود و توسعه ازمندین که یطیمح در

 گردد آوردهبر اهدافشان و گرفته قرار مداوم توسعه و بهبود ریمس در تا رندیگ بکار را تیفیک تیریمد ندیفرا و ابزارها

. نظام مدیریت کیفیت فراگیر، به عنوان روشی مناسب برای دستیابی به کارآیی و اثربخشی در اداره  

 .ها شودکتابخانهتواند باعث افزایش کیفیت خدمات این های دانشگاهی میکتابخانه

 1661ارزیابی و بهبود که توسط بنیاد کیفیت اروپا در سال به عنوان یکی از متداولترین ابزارهای خودالگوی تعالی سازمانی

عنوان یک چارچوب مدیریت به  با هدف اشاعه مدیریت کیفیت فراگیر ابداع شده 

ر شود. کارآیی این روش در پژوهشهای مختلف و ددر اروپا و در همه انواع سازمانها استفاده میکیفیت فراگیر بطور گسترده 

ا و انواع هآمیز در بخشای موفقیتاکنون به گونهانواع سازمانها مورد آزمون قرار گرفته و اثبات شده است. این الگو که هم

ابلیت انطباق دارد ها قنتفاعی نیز مناسب بوده و با بستر کتابخانهشود، برای بخشهای غیرامختلفی از سازمانها بکار برده می

 های دانشگاهی در ایران شود.تواند منجر به ارتقاء کیفیت خدمات در کتابخانهها میو اجرای آن در کتابخانه 

 نیهمچن ،اهدانشگاه یپژوهش و یشآموز یهابرنامه توسعه و رشد درهای دانشگاهی به اهمیت قابل توجه کتابخانه توجه با

 ،یواقع توسعه و رشد به یابیدست زین و هادانشگاه در یبرتر کسب و یقاتیتحق و یعلم ینهادها نیا تیموقع حفظ منظور به

گیری از بهره.تاس یدانشگاه هایکتابخانه یهایژگیو و طیشرا با متناسب ییالگو یریبکارگ نیازمند یتعال یابی بهدست

 تیفیک شسنج باهای دانشگاهی آورد تا کتابخانهالگوی تعالی سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی این امکان را فراهم می

 یتمام نظر ،انشکاربران ندهیفزا یتقاضاها نمودن برآورده با بتوانند و نموده ییشناسا را خود ضعف و قوت نقاط خود، عملکرد

 عنوان به عالیت فرایند در توانندمی که هاییمؤلفه تمام تا کندمی کمک هاکتابخانه به همچنین، سازند برآورده را خود نفعانیذ

 جمله نآ از و یتیریمد یالگوها حیصح درک و ییآشنا است یهیبدشوند.  شناسایی گیرند، قرار توجهمورد گذارسرمایه

 از نوع نیا یتعال و توسعه باعث تواندیم یدانشگاه یهاکتابخانه در آنها یکارکردها و نقشها اهداف، ،یسازمان یتعال یالگو

 .گردد کاربران به مناسب یفیک خدمات ارائه و هاکتابخانه

 ییجز شیرایو کی و 2313 و 2333 ،1666 یسالها در یاساس شیرایو سه تاکنون یطراح آغاز ازالگوی تعالی سازمانی

 عصر رد آمده وجودبه یهایژگیو و طیشرا در رییتغ نظرگرفتن در هدف با شهایرایو رییتغ نیا. است داشته 2313 سال در

 جزء اساسی به شرح زیر تشکیل شده است:3از   (2313 شیرایو) الگوی تعالی سازمانیت. اس شده انجام حاضر
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 1مفاهیم بنیادین تعالی .1

معیارهای تعالی   .2

2منطق رادار .3

زمانهای ها و دستاوردهای ساها ، کیفیتکند که خودشان را با توجه به شاخصکمک می هااستفاده از این سه جزء به سازمان

توانند این اجزا را برای توسعه یک فرهنگ متعالی، آوردن ثبات به شیوه متعالی مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. آنها می

 .مورد استفاده قرار دهند های خوب، افزایش نوآوری و بهبود نتایج مدیریتی خود، دستیابی به روش

 گریکدیباشند و با یم یدر هر سازمان یبه تعال یابیو دست یسازمان یتعال یالگو یارهایو اساس مع هیپا ی،تعال نیادیبناهیم مف

 رندیگیزمان قرار مسا کی یابیارز یهستند و مبنا یسازمان یتعال یهسته و قلب الگو زین یتعال یارهایمع متقابل دارند. ایرابطه

شکل زیر رابطه بین معیارهای الگوی تعالی سازمانی و چگونگی  باشند. یم جیتوانمندساز و نتا اریمع 6که در مجموع شامل 

 دهد.تأثیر آنها بر یکدیگر را نشان می

  . رابطه معیارهای توانمندساز و نتایج و تأثیر آنها بر یکدیگر1شکل

 

دهد از مجموع نه معیار الگوی تعالی سازمانی پنج معیار آن توانمندساز یک سازمان محسوب نشان می 1همانگونه که شکل

 باشند. ی سازمان میهاشوند و چهار معیار دیگر نتایج عملکرد و دستاورد فعالیتمی

امتیاز آن مربوط به معیارهای توانمندساز و  133باشد که امتیاز می 1333وزن معیارهای الگوی تعالی سازمانی بر روی هم 

 امتیاز آن مربوط به معیارهای نتایج است. تقسیم بندی وزن معیارهای الگوی تعالی سازمانی به صورت زیر می باشد: 133

( امتیاز، شراکت ها و منابع 133( امتیاز، کارکنان)133( امتیاز، استراتژی)133معیار: رهبری) 1از شامل معیارهای توانمندس

 ( امتیاز. 133( امتیاز، فرآیندها، محصوالت وخدمات )133)

                                                           
1 fundamentals 
2 RADAR Logic 
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و نتایج  ( امتیاز133( امتیاز، نتایج جامعه )133( امتیاز، نتایج کارکنان)113معیار: نتایج مشتری)  4معیارهای نتایج شامل 

. ( امتیاز 113حاصل از کسب و کار)

 جزء به شرح زیر تشکیل شده است: 4است که از  1منطق امتیازدهی الگوی تعالی سازمانی براساس منطق رادار

 2نتایج موردانتظار .1

 3طراحی و توسعه رویکردها .2

 4بکارگیری رویکردها .3

 1ارزیابی و اصالح رویکردها .4

برنامه  نیاشد، امناسب داشته ب یکردیبرنامه و رو یستیموردنظر با جیبه نتا دنیرس یکند که سازمان برایم انیمنطق ب نیا

 ردیرار گق یابیمورد ارز دیعملکرد سازمان با تیدر نها ید،داده شده و به اجرا درآ یدر ارکان سازمان تسر یستیبا کردیو رو

 ادیدر بنالگوی تعال سازمانی  یرگیاز آنجا که اساس شکل.  شود یو در صورت لزوم بازنگر

 یا فضاکه نتواند ب رودیآن م میشده است، ب میتنظ ادیبن نیالگو و وزن آنها در ا نیا یارهایو مع یزریهیاروپا پا تیفیک

 زین یاهدانشگ های امر در خصوص کتابخانه نیا .داشته باشد یالزم و مناسب یها همخواناز جمله کتابخانه یرانیا یسازمانها

 یبرا یو جهانشمول یعموم یهایژگیشده و از و هیبخش صنعت و خدمات ته یبرا ،یسازمان یتعال یصادق است چرا که الگو

 و الزامات خاص خود طیشرا ها،یژگیاز و یدانشگاه یهاها از جمله کتابخانهها برخوردار است. اما کتابخانههمه انواع سازمان

-ناسبها در بخش خدمات ضرورت متکتابخانه نیا یرانتفاعیغ تیماه ان،یم نیها متفاوتند. در اسازمان ریبرخوردارند که با سا

 ینونک یهاوزن ستیمعلوم ن نحالی. با اکندیم هیتوج شیاز پ شیها را بسازمان نیمتناسب با عملکرد ا یدهو وزن سازی

 نیا ستیمطابقت دارد و مشخص ن رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه یفضابا  زانیتا چه م یسازمان یتعال الگوی گانه نه یارهایمع

 یسازمان یعالت یالگو یارهایمع ازیامت نییاساس، پژوهش حاضر به دنبال تع نیباشند. بر هم دیچگونه با طیشرا نیوزنها در ا

 شده است. یطراح یاعتبار الگو جشسن زیها و نکتابخانه نیمتناسب با ا یو ارائه الگو رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه یبرا

 های پژوهشسؤال

انه این الگو گهای معیارهای نُههدف اصلی این پژوهش متناسب سازی الگوی تعالی سازمانی و شناسایی و تعیین دقیق وزن

 ریز یشهاپژوهش در صدد است به پرس نیبه هدف فوق، ا یابیمنظور دستبه های دانشگاهی ایران است. برای ارزیابی کتابخانه

 پاسخ دهد:  

 های دانشگاهی ایران دارای چه وزنی هستند؟معیارهای توانمندساز الگوی تعالی سازمانی در شرایط کتابخانه .1

ی هستند؟های دانشگاهی ایران دارای چه وزنمعیارهای نتایج الگوی تعالی سازمانی در شرایط کتابخانه .2

 های دانشگاهی ایران از برازش مطلوبی برخوردار است؟آیا الگوی تعالی سازمانی در شرایط کتابخانه .3

رت های دانشگاهی ایران به چه صودر کتابخانهسازی شده وضعیت موجود معیارهای توانمندساز و نتایج الگوی متناسب .4

باشد؟می

 

                                                           
1 RADAR 
2 Results 
3 Approach 
4 Deployment 
5 Assessment &Review 
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مرور پیشینه پژوهش

 متعددی مطالعات و مقاالت و کرد پیدا رشد میالدی 13 و 43 های دهه در کتابخانه مدیریت نوین رویکردهای روی تأکید

 خدمات نهزمی از خارج مختلفی چارچوبهای و تکنیکها راستا این در. شد نگاشته هاکتابخانه در ارزیابی هایجنبه روی بر

 روی اینکه از بیشتر اهکتابخانه ارزیابی راستای در شده انجام مطالعات بیشترین ابتدا در. شدند کتابداری حوزه وارد ایکتابخانه

 از رضایتمندی میزان یا و فهرستها منابع، از استفاده میزان بررسی قبیل از کمیتهایی روی بر باشند داشته تأکید کیفی مفاهیم

 ابزارهای .نمودند آغاز را کیفیت به مربوط مطالعات میالدی، 1663 دهه از هاکتابخانه. گرفتندمی انجام قبیل این از و خدمات

با   است. ازمانیس تعالی الگوی ابزارها، این جمله از است، شده گرفته کاربه هامحیط کتابخانه در کیفیت سنجش برای زیادی

نکته که هر  نیا شده است و با در نظر گرفتن یزیر هیپا تیفیک تیریمد ییاروپا ادیدر بن یسازمان یتعال یالگو نکهیتوجه به ا

کشورها  ریسا یدر سازمانها یسازمان یتعال یاستفاده از الگو ی باشد،خاص خود را دارا م یهایژگیو و طیشرا یکشور و سازمان

 ییهارو پژوهش نیاز ا است، یسازمان یتعال یاختصاص داده شده به آنها در الگو های وزن زیو ن ارهایمطابقت دادن مع ازمندین

. از سازمانها انجام گرفته است یالگو با برخ نیا یدر جهت متناسب ساز

دهد که بیشترین مطالعات انجام شده با استفاده از الگوی بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور نشان می

میالدی به بعد است )برای نمونه در داخل کشور  2333ها، مربوط به سالهای در راستای ارزیابی خدمات کتابخانه تعالی سازمانی

زاده و همکاران؛ علیقلی مفرد و همکارانبنگرید به وکیلی

محمد اسماعیل و ابراهیمی ؛  زاده و نشاط؛ حسن

و در  پهلو و آخشیک فرج ؛ ؛ کشتکار 

سیمپوگلواستاوریدیس و تی وانهوف خارج از کشور بنگرید به

. در خصوص 2331و دیگران،  1تراکلو و  هرگت و هیرلو  ؛ بربلی

سازی الگوی تعالی سازمانی پژوهشهایی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است که می توان آنها را به سه دسته متناسب

 تقسیم نمود:

قت اند تا با مطابدسته اول: پژوهشهایی که ساختار اصلی الگو شامل معیارها و زیرمعیارها را اصالح نموده و سعی کرده

های مورد مطالعه، الگویی متناسب با آن سازمانها ارائه معیارها و زیرمعیارهای الگوی تعالی سازمانی با ویژگیهای خاص سازمان

؛ مارکوس و همکاران ؛ التاباماعیل و همکاران اسنمایند از قبیل: 

در خارج از کشور و سلطانی و همکاران  ؛ اسپاسوس و همکاران

در داخل  رازینی ؛ملکی  ؛ امیدواری و عباسیحاجیان ؛

 کشور؛

معیارهای توانمندساز و نتایج، سعی در متناسب سازی الگوی تعالی سازی وزن دسته دوم: پژوهشهایی که از طریق متناسب

پهلو و در خارج از کشور و فرج سازمانی با ویژگیهای خاص سازمانهای مورد بررسی داشته اند از قبیل: لیو

 کشور؛ در داخلکریمیخالقی و حاج ؛آخشیک

دسته سوم: پژوهشهایی که از طریق ادغام الگوی تعالی سازمانی با الگوهای کیفی دیگر، سعی در ارائه یک الگوی متناسب 

زاده قطری و همکاران ؛ رجباند از قبیل: شاهین با سازمانهای مورد بررسی داشته

 در داخل کشور. 

                                                           
1 Truccolo 
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ای هسازی الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه مرور پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در حوزه متناسببا 

 :ی، کاستی های زیر شناسایی شددانشگاه

تاکنون هیچ گونه پژوهشی در داخل یا خارج از کشور انجام نگرفته است که با این وسعت  در سطح کتابخانه های  .1

تعالی سازمانی  سازی الگویهای دانشگاهی سعی در متناسبو با در نظرگرفتن شرایط و ویژگیهای کتابخانه دانشگاهی  کشور

ها داشته باشد.با این نوع از کتابخانه

وزن معیارها از مقوالت بحث برانگیز الگوی تعالی سازمانی است، اما در پژوهشهای انجام گرفته روی متناسب سازی  .2

به ساختار وزنی معیارها کمتر پرداخته شده است. الگوی تعالی سازمانی

 های دانشگاهی ایران، محقق سعی در پرنمودن خالءهایسازی الگوی تعالی سازمانی با کتابخانهبا توجه به اهمیت متناسب

های تابخانهویژگیهای کسازی وزن معیارهای توانمندساز و نتایج با موجود داشته و در این راستا قصد دارد تا تا از طریق متناسب

دانشگاهی ایران، الگویی متناسب با این نوع از کتابخانه ها را طراحی نموده و به پیاده سازی هرچه بهتر این الگو  در بستر 

 های دانشگاهی ایران کمک نماید. کتابخانه

 شناسی پژوهشروش

ی و ها )در دو مرحله کیفی در گردآوری دادهاین پژوهش از نوع کاربردی است که با شیوه پیمایشی و رویکرد ترکیب

نفر از اعضای پنل دلفی  3کمی( با استفاده از پنل دلفی و پرسشنامه انجام گرفت. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل 

نی ابودند که تجربه یا سابقه پژوهش و مطالعاتی مناسب در حوزه مدیریت کتابخانه های دانشگاهی و نیز الگوی تعالی سازم

داشتند و با بررسیهای انجام گرفته و طبق راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور برای مشارکت در این پژوهش مناسب تشخیص 

داده شده و به روشی هدفمند انتخاب گردیدند تا به متناسب سازی معیارهای فرعی پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی 

های دانشگاهی ایران بپردازند. در بخش کمی نیز جامعه پژوهش شامل مدیران تابخانهمطابق با شرایط و ویژگیهای ک

به تعداد  های مختلف کتابخانه( بود. با توجههای دانشگاهی ایران) شامل رؤسای کتابخانه، معاونان و سرپرستان بخشکتابخانه

ه های دانشگاهی در ایران، بتمامی مدیران کتابخانه های دانشگاهی در ایران و عدم امکان ارسال پرسشنامه بهزیاد کتابخانه

( براساس پایگاه استنادی علوم جهان 1360-1361بندی دانشگاههای کشور )های دانشگاهی از نظام رتبهمنظور انتخاب کتابخانه

دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت،  13دانشگاه برتر صنعتی،  13دانشگاه برتر جامع،  13استفاده شد. براین اساس  1اسالم

هنر در ایران به عنوان دانشگاههای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه نظرسنجی از دانشگاه برتر 4درمان و آموزش پزشکی و نیز 

 ونان و سرپرستان بخش های مختلف ( کتابخانه های مرکزی این دانشگاه ها ارسال گردید. مدیران به کلیه مدیران ) رؤسا، معا

برای گردآوری دیدگاه اعضای پنل دلفی در بخش اول پژوهش، در ابتدا پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی ویرایش 

 اریبود در اخت یفرع اریمع 12و  یاصل اریمع 6که شامل  )ترجمه از زبان اصلی(  2313

 رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه خدمات یابیارز یبرا الگو نیا یفرع یارهایمع و ارهایمع نیمهمتر تا شد داده قرار پنل یاعضا

 از کیره تیاهم و لزوم مورد در را خود نظر تا شد خواسته یدلف یاعضامنظور از  نیشود. بد یصاحبنظران شناسائ دگاهیاز د

. ندینما انیب یانمره 1 تا 1 وستاریپ کی در رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه یابیارز یبرا الگو نیا یفرع یارهایمع و ارهایمع

 اشتهگذ کنار هیبق و ماندند یباق ستیل در بودند کرده افتیدر را متخصصان یآرا از درصد 93 از شیب که یفرع یارهایمع

پنل همراه با تغییرات اعمال شده در ویرایش اولیه برای اعضا ارسال   ابزار دیجد شیرایو ،یدلف پنل دوم دور انیپا در. شدند

                                                           
1 ISC: Islamic world Science Citation Center 
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. کنندیانمعیارها بگردید تا دیدگاه خود را مبنی بر تأیید یا رد تغییرات به همراه نظر پیشنهادی خود در مورد هریک از خرده

 یدانشگاه یها کتابخانه رانیمد از ینظرسنج پرسشنامه نیتدو و هیته مالک ،یدلف کیتکن دور دو یاجرا از حاصل گزارش

، همچنین رار گرفتق دییو براساس نظرات خبرگان مورد تأ یدلف کیتکن قیاعتبار پرسشنامه از طر ای یی. رواگرفت قرار رانیا

، برای سنجش پرسشنامهسئواالت  تناسباز /. ( نشان 9معیار الگوی تعالی سازمانی ) باالتر از  6محاسبه آلفای کرونباخ برای 

 و معاون ر،یمد)  رانیمد از نفر 120 نیب مذکور پرسشنامه. داشت یآمار یهالیتحلمتغیرهای تحقیق و همچنین کاربرد آن در 

 یمبنادرصد از پرسشنامه های توزیع شده جمع آوری شدند که  90 شد،  عیتوز رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه( بخش نیمسئول

.ندگرفت قرار هاداده لیو تحل هیتجز

 

 های پژوهشیافته

 یافته های پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به این شرح است.

 در بخش کیفی: 

با  رانیا یدانشگاه هایبا کتابخانه 2313 شیرایو یسازمان یتعال یالگو یپرسشنامه اصل سازیمتناسب ،بخش نیهدف از ا

 یفرع اریمع 3اصالح شد و  یفرع اریمع 11 ،یشنهادیپ یفرع اریمع 12از مجموع  یاول دلفدر دور  .استفاده از تکنیک دلفی بود

درج در پرسشنامه دور دوم لحاظ  یتا برا دندیبه اجماع رس یفرع اریمع 12تمام  یبر رو یدلف یاعضا تی. در نهادیاضافه گرد

 14 یحذف شد و بر رو یفرع اریمع 1و  دیگرد اصالح یفرع اریمع 6 یفرع اریمع 11از مجموع  ی. در دور دوم دلفگردد

 تهیه پرسشنامه نظرسنجی از مدیران کتابخانهمبنای نتایج حاصل از اجرای دو دور دلفی، اجماع صورت گرفت.  یفرع اریمع

 های دانشگاهی به منظور اجرای بخش کمی قرار گرفت.

 در بخش کمی: 

درصد افراد حاضر در نمونه زن و  14حدود های دانشگاهی، در پژوهش حاضر و در ترکیب جمعیتی مدیران کتابخانه

ترین نسبت سال سن دارند. کم 41تا  41درصد( بین  39باشند. به لحاظ سنی، بیشترین نسبت افراد نمونه )حدود مابقی مرد می

درصد دکترا  31حدود درصد آنان کارشناسی ارشد و  04باشند. تحصیالت حدود سال می 31تا  31درصد( نیز در سنین بین  4)

سال هستند که بیشترین نسبت نمونه را به  11تا  11درصد افراد دارای سابقه کاری بین  13است. به لحاظ سابقه کاری حدود 

 04سال سابقه کاری دارند. تخصص حدود  21درصد( نیز بیشتر از  2ترین نسبت نمونه )حدود دهند. کمخود اختصاص می

ای غیرمرتبط با آن است. بر درصد( در حوزه 30شناسی و مابقی )حدود علم اطالعات و دانش درصد پاسخگویان در حوزه

های درصد به دانشگاه 42باشند، حدود شوندگان در آن به خدمت مشغول میاساس نتایج مربوط به نوع دانشگاهی که پرسش

یب ی تعلق دارند که به ترتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یقاتها و مؤسسات تحقدانشگاهدرصد به  0جامع و حدود 

دهند. در نهایت، سمتی که افراد در آن مشغول به خدمت هستند عبارت است از: ترین و بیشترین نسبت نمونه را تشکیل میکم

 درصد معاون. 23درصد مدیر و  30درصد مسئول بخش،  44
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 یچه وزن یدارایران ا یدانشگاه هایکتابخانه یطدر شرا یسازمان یتعال یگوتوانمندساز ال یارهایمع پرسش اول پژوهش:

 هستند؟

ت و ها و منابع و فرایندها، محصوالمعیارهای توانمندساز متشکل از پنج معیار رهبری، استراتژی، منابع انسانی، مشارکت

روش  بانیِیدساز از رگرسیون امتیاز عامل با پشتتوانمن یارهایدر مورد مع یعامل یازاتمحاسبه برآورد امت یبراخدمات هستند. 

 بهنمونه  1333تعداد  ی،صورت آمار بهو  افزار که توسط نرم یبترت ین( استفاده شد. به ای)صدک یپ-بوت استرپ

محاسبه  هایریگنمونه یناز ا یکهر  یبه ازا یعامل یازاتاخذ و برآورد امت 63و به حجم  یگذاریساده با جا یروش تصادف

دست  به یعامل یازهایامت یهکل یاربا استفاده از انحراف مع یعامل یازهایامت یهکل یانگینبرابر با م یعامل یازامت ییشد. برآورد نها

و  یعامل یازهایبر مجموع امت یکهر  یمتوانمندساز، از تقس یارهایهر کدام از مع یعامل یازهایامت یبرآوردها یتآمد. در نها

 نشان داده شده است. 1 برآورد در جدول ینا یجتانمنتقل شد.  1333صفر تا  یبه بازه 1333عدد ضرب آن در 

 . برآورد وزن معیارهای توانمندساز1جدول 

 

 اصلیامتیاز معیار
 نسبیوزن

 

 امتیاز

 
 

 بازه اطمینان

 

امتیاز الگوی 

 استاندارد

 
 رهبری

   

 استراتژی
   

 کارکنان

 
   

 منابع و هامشارکت
   

 خدمات و تولیدات فرآیندها،
  

 توانمندسازها
   

 

وان تیران را میا یدانشگاه یهاکتابخانه یطدر شرا یسازمان یتعال یالگووزن معیارهای توانمندساز  1با توجه به جدول 

ترین وزن درصد دارای بزرگ 11چنین تفسیر نمود: در بین معیارهای توانمندساز، معیار فرایندها، تولیدات و خدمات با مقدار 

آن دو معیار رهبری  درصد قرار گرفته است. پس از 14نسبی است. پس از آن و با اختالفی اندک، معیار کارکنان با وزن نسبی 

ها و منابع با وزن نسبی درصد قرار دارند. آخرین جایگاه را نیز معیار مشارکت 11و  12های نسبی و استراتژی به ترتیب با وزن

 درصد به خود اختصاص داده است. 13

تاندارد امتیاز الگوی اس شدهشود که برای هیچ یک از معیارهای توانمندساز، بازه اطمینان محاسبهاز طرف دیگر مالحظه می

 133( و امتیاز الگوی استاندارد برابر با 110-124گیرد. به عنوان مثال برای معیار رهبری، بازه اطمینان به صورت )را در برنمی

 نآ انگریبدست آمده ب جینتا است که در بازه مذکور قرار ندارد. این حالت برای سایر معیارهای توانمندساز نیز وجود دارد 



  9318 پاییز، 3، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

11 

 

اندارد دهی استهای دانشگاهی ایران به صورتی معنادار متفاوت از نظام وزنوزن معیارهای توانمندساز در کتابخانه که  است

الگوی تعالی سازمانی است؛ به عبارتی دیگر، امتیازدهی هر یک از معیارهای توانمندساز بر مبنای نظام وزن دهی استاندارد 

و برای دهد و از این ربرای نظام متعالی مطلوب کتابخانه های دانشگاهی ایران ارائه نمی الگوی تعالی سازمانی، وزن مناسبی

 دهی متفاوتی را تدوین نمود.کتابخانه های دانشگاهی ایران بایستی نظام وزن

 های دانشگاهی ایران دارای چه وزنیمعیارهای نتایج الگوی تعالی سازمانی در شرایط کتابخانه  پرسش دوم پژوهش:

 هستند؟

 یان، نتایجترمش یجنتابرای پاسخگویی بدین پرسش، از روشی مشابه با پرسش فرعی اول برای معیارهای نتایج )شامل 

 نشان داده شده است. 2در جدول  محاسبات ینا یجنتا شود.کلیدی عملکرد( استفاده  می و نتایج جامعه ، نتایجکارمندان

 برآورد وزن معیارهای نتایج. 2جدول 

 

 معیار

 

 اصلیامتیاز
 نسبیوزن

 

 امتیاز

 
 

 بازه اطمینان

 

 امتیاز الگوی استاندارد

 

 مشتریان نتایج
 

 کارمندان نتایج

 
   

 جامعه نتایج

 
   

 کلیدی عملکرد نتایج

 
   

 نتایج

 
   

 

ین یران را چنا یدانشگاه یهاکتابخانه یطدر شرا یسازمان یتعال یالگوتوان وزن معیارهای نتایج می 2توجه به جدول با 

ترین وزن نسبی است. پس از آن درصد دارای بزرگ 14معیارهای نتایج، نتایج کلیدی عملکرد با مقدار  تفسیر نمود: در بین

درصد قرار  6درصد قرار گرفته است. نتایج مشتریان با اختالفی اندک از آن و با وزن نسبی  13نتایج کارمندان با وزن نسبی 

 درصد به خود اختصاص داده است. 1دارد. آخرین جایگاه را نیز نتایج جامعه با وزن نسبی 

را در  شده امتیاز الگوی استانداردشود که برای هیچ یک از معیارهای نتایج، بازه اطمینان محاسبهاز طرف دیگر مالحظه می

 113ا ( و امتیاز الگوی استاندارد برابر ب03-63گیرد. به عنوان مثال برای معیار نتایج مشتریان، بازه اطمینان به صورت )برنمی

آن است که   انگریبدست آمده ب جینتا است که در بازه مذکور قرار ندارد. این حالت برای سایر معیارهای نتایج نیز وجود دارد 

 یتعال یاستاندارد الگو یدهمعنادار متفاوت از نظام وزن یبه صورت رانیا یدانشگاه یهادر کتابخانه نتایج یارهایوزن مع

 ،یسازمان یالتع یاستاندارد الگو یدهنظام وزن یبر مبنانتایج  یارهایاز مع کیهر  یازدهیامت گر،ید یاست به عبارت یسازمان
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 یانشگاهد یهاکتابخانه یرو برا نیدهد و از ایارائه نم رانیا یدانشگاه یهامطلوب کتابخانه ینظام متعال یبرا یوزن مناسب

 .نمود نیرا تدو یمتفاوت یدهنظام وزن یستیبا رانیا

دهد امتیاز معیارهای توانمندساز و نتایج در الگوی تعالی سازمانی متناسب سازی همانگونه که یافته های پژوهش نشان می

ای هسازی نظام وزنی الگوی تعالی سازمانی برای کتابخانهشده با الگوی اصلی تعالی سازمانی تفاوت دارد. نتایج متناسب

 است:نشان داده شده  2دانشگاهی ایران در شکل 

 
 های دانشگاهی ایرانسازی شده با کتابخانهدهی الگوی تعالی سازمانی متناسب.  نظام وزن2شکل 

 

 رخوردار است؟ب یاز برازش مطلوب یرانا یدانشگاه هایکتابخانه یطدر شرا یسازمان یتعال یالگو یاآ پرسش سوم پژوهش:

نمایش یافته است. در این  2در شکل  یرانا یدانشگاه یهاخدمات در کتابخانه یفیتسنجش ک یبرا یسازمان یتعالالگوی 

اند. جمالت خطای صورت متغیرهای آشکار در نظر گرفته شدهشکل، تعالی سازمانی به عنوان متغیر پنهان و نه معیار تحقیق به 

اند.به نمایش درآمده 6تا  1مدل نیز به صورت 

آمده از تناسب های برازش بدستاست به لحاظ شاخص 3الگوی تعالی سازمانی متناسب سازی شده  که به صورت شکل 

 یمطلوب برازش از یرانا یدانشگاه یهاکتابخانه یطشرا در یسازمان یتعال یالگوتوان گفت کافی برخوردار است. لذا می

 .برخوردار است
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 یرانا یدانشگاه یهاکتابخانه یبرا یسازمان یتعالالگوی  .3شکل 

 

تر بوده و لذا کوچک 60/1است که از  33/1 یمقدار بحران یدارا 1یامارد ییرهچندمتغ یدگیکش یبضر 2در الگوی شکل 

در ادامه نتایج حاصل از برازش مدل باشد یم 2نرمال ییرهچندمتغ یعتوزاز  هاپیروی داده یدهندهنشان

ارائه شده است. 3در جدول  2شکل 

. نتایج برازش الگوی تعالی متناسب سازی شده3جدول   

 
 شاخص

 
 بار عاملی

 
 رهبری

 
- 

 استراتژی
 

 کارکنان
 

 ها و منابعمشارکت
 

 تولیدات و خدماتفرآیندها، 

 نتایج مشتری
 

 نتایج کارکنان
 

 نتایج جامعه

 نتایج کلیدی عملکرد

                                                           
1 Mardia 
2 Multivariate Normal Distribution 



 ... بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و همکاران:  پارسائیان

14 

 

 

درصد  61ها در مدل در سطح اطمینان و لذا تمامی شاخص هستند 60/1تر از بزرگ همگی مقادیر  3مطابق با جدول 

کنندگی ی تبییندهنده( هستند که نشان9/3چنین تمامی بارهای عاملی دارای مقادیر بزرگ )بیشتر از باشند. همدار میمعنی

به  1های برازشگیرد. برای این مدل شاخصی برازش مدل مورد بررسی قرار میهاها در مدل است. در ادامه شاخصباالی آن

/صورت  /2 2 14df  (/2 57 86 ،27df ،)/0 95CFI،/0 93TLI 0/ و 047SRMR 

است 6/3بیشتر از  و  و برای هر کدام از  31/3تر از کم ها برای هستند. مقادیر قابل پذیرش این شاخص

. 

2/به علت آن که شاخص  طبق نظر مارش و هاسوار  df  ،به حجم نمونه بستگی دارد

ی مطلوب قرار دارند. ها در محدودهدهنده برازش معقول است. لذا برای مدل مورد بررسی، شاخصبرای آن نشان 1تا  2مقادیر 

توان جهت بررسی و گیرد و از نتایج آن میآوری شده مورد پذیرش قرار میهای جمعبنابراین برازش این مدل به داده

 های تحقیق استفاده کرد.پرسش پاسخگویی به

 سازی شده در وضعیت موجود معیارهای توانمندساز و نتایج الگوی متناسبپرسش چهارم پژوهش: 

 باشد؟های دانشگاهی ایران به چه صورت میکتابخانه

ه انجام ن فرضیبرای پاسخ به سئوال حاضر به ازای هر یک از معیارهای توانمندساز و هر یک از معیارهای نتایج، یک آزمو

ا سطح ها درباره وضعیت موجود معیار بها، فرضیه صفر به صورت برابر بودن میانگین دیدگاهشود. در هر کدام از این آزمونمی

(، و فرضیه یک به صورت عدم برابری آن با سطح متوسط است. برای انجام این آزمون فرضیه نیز از آزمون 3متوسط )مقدار 

 ارائه شده است.  1و  4شود. نتایج این آزمون در جداول یگیری ماستودنت بهره

 نتایج مربوط به پرسش فرعی چهارم تحقیق برای معیارهای توانمندساز. 4جدول 

 

 معیارهای توانمندساز

 
 میانگین

 انحراف معیار

 

 آماره آزمون

 
 مقدار-

 

 رهبری

 

 استراتژی

 کارکنان

 

 منابع و هامشارکت

 خدمات و تولیدات فرآیندها،

 

                                                           
1 Fit Indices 
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تر از و لذا کوچک 331/3تر از مقدار کوچک-شود که برای هر پنج معیار توانمندساز مالحظه می 4با توجه به جدول 

ها مشارکت، انکارکنی، استراتژی، رهبرمعیارهای توانمندساز ) توان گفت میانگین وضعیت موجودهستند. بنابراین می 31/3

( هستند. از 3دار با سطح متوسط )درصد دارای تفاوت معنی 61( در سطح اطمینان و خدمات یداتتول ، و فرآیندها،و منابع

درصد چنین بیان کرد که  61توان در سطح اطمینان تر است. لذا میبزرگ 3طرف دیگر مقادیر میانگین هر پنج معیار از مقدار 

با سطح  و خدمات یداتتول ، و فرآیندها،ها و منابعمشارکت، کارکنانی، استراتژی، رهبروضعیت معیارهای توانمندساز شامل 

دار است و باالتر از آن قرار دارد. به عبارتی دیگر معیارهای مذکور در سطحی مطلوب قرار دارند دارای تفاوت معنی 3متوسط 

ها می توان در جهت سنجش عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ایران استفاده نمود.و از آن

نتایج مربوط به پرسش فرعی چهارم تحقیق برای معیارهای نتایج. 1جدول   

 

 میانگین معیارهای نتایج

 

 انحراف معیار

 

 آماره آزمون

 
 مقدار-

 

 نتایج مشتری

 
 

 نتایج کارکنان

 
 
 
 
 

 جامعهنتایج 

 عملکرد کلیدینتایج 

 

توان هستند. بنابراین می 31/3تر از و لذا کوچک 331/3تر از مقدار کوچک-برای هر چهار معیار نتایج  1مطابق جدول 

 61ح اطمینان یدی( در سطکل یجنتاو  جامعه، نتایج کارکنان، نتایج مشتریگفت میانگین وضعیت موجود معیارهای نتایج )

تر بزرگ 3( هستند. از طرف دیگر مقادیر میانگین هر چهار معیار از مقدار 3دار با سطح متوسط )درصد دارای تفاوت معنی

، ارکناننتایج ک، نتایج مشتریدرصد چنین بیان کرد که وضعیت معیارهای نتایج شامل  61توان در سطح اطمینان است. لذا می

 یارهایمع گرید یبه عبارت دار است و باالتر از آن قرار دارد.  دارای تفاوت معنی 3یدی با سطح متوسط کل جینتاو  جامعه

 نمود. استفاده رانیا یدانشگاه یتوان در جهت سنجش عملکرد کتابخانه ها یمطلوب قرار دارند و از آنها م یمذکور در سطح

 بحث و نتیجه گیری

های الگوی تعالی سازمانی برای سنجش کیفیت خدمات در کتابخانهدهد که نشان مینتایج بدست آمده از پژوهش 

ت ها و منابع، فرایندها، محصوالو متشکل از معیارهای رهبری، استراتژی، منابع انسانی، مشارکت 1دانشگاهی ایران همانند شکل 

ازی شده سازمانی متناسبالگوی تعالی سو خدمات، نتایج مشتری، نتایج کارکنان، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد است. 
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یت و شرایط ها و متناسب با وضعتواند به عنوان یک الگوی کیفی که در آن تمام اصول الزم برای ارتقای کیفی کتابخانهمی

 های دانشگاهی ایران پیشنهاد گردد. های دانشگاهی در ایران بومی سازی شده است، برای تمام کتابخانهکتابخانه

درصد از 02امتیاز الگوی تعالی سازمانی،  1333امتیاز از  022، معیارهای توانمندساز در مجموع  با 1 مطابق با نتایج جدول

درصد از ساختار وزنی  33دهند، درحالی که ساختار وزنی الگوی تعالی سازمانی مطابقت داده شده را به خود اختصاص می

( هر کدام از 2313است. در الگوی تعالی سازمانی )ویرایش  سازی شده به معیارهای نتایج اختصاص داده شدهالگوی متناسب

درصد از ساختار وزنی را به خود اختصاص داده اند و از این نظر ساختار وزنی الگوی  13معیارهای توانمندساز و نتایج 

سمت از پژوهش باشد. نتایج بدست آمده در این ق( متفاوت می2313سازی شده با الگوی تعالی سازمانی ) ویرایش متناسب

ج های دانشگاهی، حوزه توانمندسازها از نتایج اهمیت بیشتری دارند. نتایبیانگر آن است که برای تعالی کیفیت در کتابخانه

همخوانی دارد، آنها در پژوهش خود  بدست آمده با نتایج پژوهش فرج پهلو و آخشیک 

های عمومی استان خوزستان به این نتیجه رسیدند که معیارهای سازمانی با کتابخانه ضمن متناسب سازی الگوی تعالی

علت  توان بهاین همخوانی را می .های مورد بررسی اهمیت دارندتوانمندساز اندکی بیش از معیارهای نتایج برای کتابخانه

کیفیت  ماتی و غیرانتفاعی هستند برای ارائه خدمات باها سازمانهای خدها دانست، از آنجایی که کتابخانهماهیت یکسان کتابخانه

ها در واقع همان معیارهایی هستند که تحت عنوان معیارهای های ارائه این خدمات را بهبود بخشند، این زمینهباید بتوانند زمینه

ج متعالی ائه خدمات و رسیدن به نتایتواند زمینه بهبود ارشود، بدیهی است تقویت این معیارها میتوانمندساز از آنها نام برده می

، هین ها را به دنبال داشته باشد. نتایج بدست آمده همچنین با نتایج یافته های شادر تمام انواع کتابخانه

نیز از نظر اختصاص امتیاز  و خالقی و حاج کریمی  اسکیلدسن 

 متفاوت است. تر به معیارهای توانمندساز همخوانی دارد، اما با نتایج یافته های لیو بیش

 111همچنین در خصوص امتیاز هرکدام از معیارهای اصلی توانمندساز معیار فرایندها، تولیدات وخدمات با کسب امتیاز 

از ساختار وزنی معیارهای توانمندساز را به خود اختصاص درصد  11امتیاز معیارهای توانمندساز، در مجموع  022از مجموع 

ها نههای دانشگاهی از دیدگاه مدیران این کتابخامی دهند که نشان از اهمیت ویژه این معیار در تعالی کیفیت خدمات کتابخانه

درصد(، 12د، معیارهای رهبری )درصد در رتبه دوم اهمیت قرار دار14باشد. بعد از این معیار، معیار کارکنان با وزن تقریبی می

سازی شده در درصد( از نظر میزان اهمیت در الگوی تعالی سازمانی متناسب13ها و منابع )درصد( و مشارکت11استراتژی)

یران و های دانشگاهی از دید مدهای سوم تا پنجم قرار دارند. به عبارت دیگر در بحث تعالی کیفیت خدمات کتابخانهرتبه

ها معیار فرایندها، تولیدات و خدمات در درجه اول اهمیت و معیار کارکنان در درجه دوم اهمیت قرار کتابخانه مسئولین این

همخوانی دارد، آنها در  های فرج پهلو و آخشیک دارند. نتایج بدست آمده با نتایج یافته

ه های عمومی استان خوزستان به این نتیجتعالی سازمانی با کتابخانه دهی الگویسازی نظام وزنپژوهش خود ضمن متناسب

درصد در بین سایر معیارها از  23رسیدند که در بین معیارهای توانمندساز معیار فرایندها، تولیدات و خدمات با ضریب وزنی 

نیز  های خالقی و حاج کریمیاهمیت بیشتری برخوردار است. همیچنین با نتایج یافته

درصد نسبت به سایر معیارها در تعالی  21همخوانی دارد، در پژوهش آنها معیار فرایندها، تولیدات وخدمات با ضریب وزنی 
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، کیفی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. نتایج بدست آمده با نتایج یافته های مارکوس و همکاران

، رجب زاده قطری و ، نبیتز، تقی زاده هرات ساده 

و حاجیان  ، سلطانی و همکاران همکاران 

که در آن بیشترین امتیاز به  در تمامی پژوهشهای نامبرده )به استثنای پژوهش نبیتز .مطابقت ندارد 

معیار مشتری داده شده بود( بیشترین میزان امتیاز در بین معیارهای توانمندساز به معیار رهبری داده شده بود که علت متفاوت 

توان در متفاوت بودن ماهیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی با سایر  بودن نتیجه پژوهش صورت گرفته با این پژوهشها را می

 سازمانها دانست.

حپهلو و آخشیکنتایج بدست آمده از نظر اختصاص امتیاز کمتر به معیار نتایج با نتایج یافته های فرج

اسکیلدسن   و خالقی و حاج کریمیو  شاهین ، 

ا با باشد؛ اممطابقت دارد در پژوهشهای نام برده، وزن معیارهای نتایج از معیارهای توانمندساز کمتر می 

 مطابقت ندارد.  نتایج پژوهش لیو 

و  توان گفت دستیابی به نتایج تقریباً یکسان توسط این پژوهش و پژوهش فرج پهلوهای فوق میدر تبیین احتمالی یافته 

سازی نظام وزنی الگوی تعالی که تنها پیشینه موجود در زمینه متناسب آخشیک 

ا باشد. هماهیت خدماتی کتابخانهتواند بیانگر یکسان بودن باشد، میها در داخل و خارج از کشور میسازمانی با کتابخانه

ا از ارزش ههای دانشگاهی ماهیت غیرانتفاعی دارند و فرایندهای خدمت مدار در این کتابخانهها و از آن جمله کتابخانهکتابخانه

، ارائه تها ارائه خدمات اطالعاتی مناسب به کاربران خود اسباشد. در واقع نقطه قوت کتابخانهو جایگاه واالیی برخودار می

ایی های دانشگاهی از آنجپذیر است. در خصوص کتابخانهاین خدمات نیز از طریق فرایندها و منابع اطالعاتی مناسب امکان

ای در سازمان مادر خود )دانشگاه( از نظر توسعه علم و تحقیقات و پیشبرد اهداف ها، نقش برجستهکه این نوع از کتابخانه

یشتر مراجعان تواند به رضایت بها میارند، ارائه سطح باالتری از خدمات توسط این نوع از کتابخانهعلمی و تحقیقاتی دانشگاه د

های دانشگاهی تدارک و فراهم آوردن فرایندها، منابع و تعالی خدمات بیانجامد. از این رو از نظر مدیران و مسئوالن کتابخانه

عد از معیار ها یافته است. همچنین بش بیشتری در تعالی کیفی کتابخانهو خدمات اطالعاتی مناسب برای کاربران اهمیت و ارز

فرایندها، محصوالت وخدمات معیار کارکنان با کمی اختالف از نظر میزان اهمیت در  تعالی کتابخانه های دانشگاهی در مرتبه 

ا در تعالی ههی از نظر مدیران این کتابخانههای دانشگادوم قرار دارد. کسب این امتیاز بیانگر جایگاه واالی کارکنان کتابخانه

یری گباشد،  به عبارتی دیگر مدیران کتابخانه های دانشگاهی با مشارکت کارکنان و با بهرههای دانشگاهی میکیفی کتابخانه

 گام بردارند.  خود هایتوانند در جهت دستیابی به اهداف متعالی کتابخانهاز توانمندیهای بالقوه و نیز مدیریت بهینه آنها، می

از نظر میزان امتیاز تعلق گرفته به معیارهای نتایج در پژوهش حاضر، امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد افزایش یافته و امتیاز 

معیارهای نتایج مشتریان و نتایج جامعه کاهش یافته است، اما امتیاز نتایج کارکنان در مقایسه با الگوی تعالی سازمانی بدون 

پهلو و آخشیک یر باقی مانده است. نتایج بدست آمده از این نظر با نتایج پژوهش فرجتغی

در پژوهش نامبرده امتیاز معیارهای نتایج مشتری و نتایج جامعه افزایش و امتیاز معیارهای نتایج کارکنان  ،همخوانی ندارد 
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چند که توان اینگونه تفسیر نمود که هر، این تفاوت در نتیجه بدست آمده را میو نتایج کلیدی عملکرد کاهش یافته است

های عمومی و دانشگاهی از نظر ارائه خدمات جزء سازمانهای غیرانتفاعی و خدماتی به حساب آمده و ماهیت یکسان کتابخانه

رکدام دارای اهداف، وظایف و جامعه متفاوت و باشند و بنابراین هدر ارائه خدمات دارند؛ اما دو نوع متفاوت از کتابخانه می

  خاص خود می باشند. همانگونه که نتایج پژوهش فرج پهلو و آخشیک نیز استراتژی

یش ومی افزاهای عمسازی الگوی تعالی سازمانی با کتابخانهدهد میزان امتیاز نتایج مشتری و نتایج جامعه در هماهنگنشان می

تواند به علت عمومی بودن کتابخانه از نظر ارائه خدمات به کلیه اقشار جامه باشد، از آنجایی که یافته است، این افزایش می

-خانهباشند بدیهی است برآورده کردن نیاز مراجعان به کتابها از هر مقطع سنی و تحصیالتی میمراجعه کنندگان این کتابخانه

جامعه( باشد از  ها )نتایجتایج عالی و برجسته که فراتر از نیازها و انتظارات کاربران این کتابخانههای عمومی و دستیابی به ن

های دانشگاهی در راستای استراتژی اهمیت زیادی برخودار است. اما در خصوص پژوهش حاضر از آنجایی که کتابخانه

ا که در راستای هتیابی و حفظ نتایج عالی توسط این کتابخانهنمایند، بدیهی است دسسازمان مادر خود یعنی دانشگاه فعالیت می

ها در جایگاه اول اهمیت قرار دارد، در نتیجه امتیاز معیار نتایج استراتژی سازمان مادر آنها باشد از نظر مدیران این کتابخانه

تواند در ا میهنظر مدیران این کتابخانه ها در مقایسه با سایرمعیارها افزایش یافته است که ازکلیدی عملکرد در این کتابخانه

وان اینگونه تها اهمیت زیادی داشته باشد. در خصوص کاهش امتیاز معیار نتایج جامعه نیز میتعالی کیفیت خدمات کتابخانه

باشد چرا می رهای عمومی با جامعه بیرون از دانشگاه کمتهای دانشگاهی در مقایسه با کتابخانهتحلیل نمود که ارتباط کتابخانه

ها در راستای ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی و زیرنظر سازمان مادر خود یعنی دانشگاه فعالیت که این نوع از کتابخانه

ای هنمایند و ارتباط چندانی با جامعه بیرون از دانشگاه ندارند، هرچند که ممکن است بنا به ضرورت با سایر انواع کتابخانهمی

 باط داشته باشند. دانشگاهی ارت

دانشگاهی ایران  هایسازی شده با کتابخانهمطابقت وضعیت معیارهای توانمندساز و نتایج در الگوی تعالی سازمانی متناسب

اربرد دارند های دانشگاهی کدهد که تمامی معیارهای توانمندساز و نتایج برای رسیدن به سطحی از تعالی در کتابخانهنشان می

های ابخانهرو الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتهای دانشگاهی ایران استفاده گردند. از اینتوسط مدیران کتابخانهتوانند و می

عنوان یک  تواند بهسازی شده است ـ میخوبی متناسبنظران  پنل بهدانشگاهی ایران که با راهنمایی اساتید محترم و صاحب

مینه سازی و ایجاد زهای دانشگاهی پیشنهاد گردد، در این زمینه فرهنگکتابخانه الگوی کاربردی و جامع برای تمام انواع

های هتواند در اجرای هر چه بهتر این الگو در کتابخانهای دانشگاهی نیز خود میمناسب برای توسعه و ارتقای کیفی کتابخانه

 الگو گردد.  االرفتن میزان مطابقت و تناسب بیشترمزبور کمک نماید، بدیهی است تالش بیشتر در این زمینه می تواند باعث ب

 شود:در این قسمت براساس نتایج آماری بدست آمده چند پیشنهاد کاربردی ارائه می

ا از معیارهای نتایج ههای دانشگاهی در تعالی کیفی کتابخانهبا توجه به اینکه معیارهای توانمندساز از نظر مدیران کتابخانه

و  های دانشگاهی از سوی مدیراند از این رو الزم است به زمینه های توانمندساز جهت تعالی در کتابخانهاهمیت بیشتری دارن

های توانمندساز که در مقایسه با سایر معیارهای ها توجه بیشتری معطوف شود، از جمله این زمینهمسئولین این کتابخانه

و پس از آن معیار کارکنان است، بدیهی است توجه ا، منابع و خدماتتوانمندساز امتیاز بیشتری را کسب کرد، معیار فراینده
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های دانشگاهی ایران گردد. در این راستا الزم است تواند باعث ارتقای سطح کیفی خدمات در کتابخانهبه این معیارها می

های دانشگاهی به نکات زیر توجه نمایند:مدیران کتابخانه

 ای طراحی و مدیریت کنند که های دانشگاهی را به گونهتی کتابخانهفرایندها، منابع و خدمات اطالعا

باعث خلق ارزش بیشتر برای کاربران کتابخانه گردد؛

   تالش نمایند تا برای کاربرانشان نوآوری در خدمات و منابع اطالعاتی داشته باشند و در موارد مقتضی و

در توسعه خدمات و منابع اطالعاتی استفاده نمایند؛به شکلی مناسب از نظرات کاربران و سایر ذینفعان خود 

  با مراجعان کتابخانه ارتباطی شفاف برقرار نموده و تجارب و پیشنهادات آنها را بررسی نمایند و از وجود

دهی مناسب به آنها اطمینان حاصل نمایند. همچنین اطمینان یابند که مراجعان از وجود فرایندهایی با هدف پاسخ

باشند؛گیری از آنها آگاه میعاتی و نحوه استفاده و بهرهمنابع اطال

 قدردانی

های مربوط به این مقاله با نویسندگان همکاری کردند های دانشگاهی کشور که برای گردآوری دادهاز مدیران کتابخانه

 سپاسگزاریم. 

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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