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وفاداری کاربران دارد.

واژگان کلیدی :دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی
معصومیه (خواهران) ،مدیریت کیفیت جامع ،وفاداری کاربران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
atiyehjafarinia63@yahoo.com
 .8استاديار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،قم ،ايران
fa_azimi@yahoo.com
 .1استاديار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،قم ،ايران
abazarimr@yahoo.com

فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقدمه
امروزه سازمانها بیش از پیش شاهد افزايش اهمیت مشتری محوری ،و مطرح شدن آن
بهعنوان مهمترين عنصر در موفقیت و کارآيی بهترشان میباشد ،يکی از اهداف عملیاتی در
سازمانها بدون شک توجه به انتظارات و خواستههای مشتری است که با بروز فنآوری
اطالعات درخواست مشتريان تغییر و انتظارهای آنها نیز بیشتر شده است (حداديان و
همکاران ،3163 ،ص ،)312.به گونهای که با پیشرفتهای علمی و فنآوری ،عصر توقعات
ايجاد شده است و امروزه مانند گذشته مشتريان حاضر به پذيرش هر نوع کاال و يا خدمتی
نمیباشند (امامی فر ،مجیبی و مهدی زاده.)3166،
سازمان ها بايد در جهت حفظ روابط بلند مدت با مشتريان و همچنین ارائه خدمات با
کیفیت ،تالش کنند .در همین راستا اگر خدمات ارائه شده بیش از انتظار مشتری باشد باعث
خشنودی و وفاداری او میگردد (حداديان و همکاران .)3163 ،امروزه وفاداری مشتری يکی
از ارکان مديريت محسوب میشود و اهمیت اين موضوع تا حدی است که در بقای
سازمانها حائز اهمیت بوده و به امری حیاتی تبديل شده است (غفاری .)3161 ،سازمانها
بايد بهمنظور بهره برداری از مزايای داشتن مشتريان وفادار تالش نمايند ،در اين محیط،
کتابخانهها نیز بهعنوان سازمانهايی خدماتی بايد وفاداری کاربران 3را سرلوحه فعالیتهای
خود قرار دهند .در کتابخانهها اين اصل بر کاربران و درک نیازهای حال و آينده آنها
تمرکز دارد که باعث پاسخگويی سريع کتابخانهها و در نتیجه افزايش رضايتمندی کاربران
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میشود (والز.)8669 ،8
شوماکر و لیس 1معتقدند وفاداری زمانی اتفاق میافتد که مشتريان قوياً احساس کنند
سازمان مورد نظر به بهترين وجه ممکن میتواند نیازهای اطالعاتی آنان را برطرف کند (الهی
و حیدری ،3122،ص  .)322ازآنجايی که هدف نهايی کتابخانهها فراهم کردن اطالعات با
کیفیت برای کاربران میباشد ،برای درک بهتر تقاضاها و نیازهای کاربران وجود يک روش
1.Loyalty user
2. Valls
3. Shomaker&Lewis
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مديريتی مناسب ضروری است .يکی از روشهای نوين مديريتی مؤثر و کارآمد ،مديريت
کیفیت جامع 3است .مديريت کیفیت جامع يک استراتژی فراگیر سازمانی است که در
سطوح عالی مديريت شکل گرفته و در سازمان جريان میيابد .مديريت کیفیت جامع در
واقع فرآيندی است که بر اساس آن بر بهبود مستمر کیفیت به صورت فراگیر و جدی تاکید
شده و موجب تقويت سازمان میشود و با بهرهگیری از دستورالعملها و فنون خاص آن
میتوان امکان باالترين بهرهوری از منابع و خدمات را در جهت باال بردن کیفیت خدمات و
درنهايت وفاداری مشتريان ايجاد کرد (طاهرخانی و فتحی زاده.)3166،
بیشک به کارگیری مديريت کیفیت جامع در مراکز خدماتی مانند کتابخانهها جهت
هرگونه تغییر بنیادين ،نوآوری ،دستیابی به اهداف و سطح باالی کیفیت خدمات ارائه شده
بسیار مؤثر خواهد بود (فرنیا و يامچی ،3126 ،ص .)82.در واقع بسیاری از کتابخانهها به مدد
روش «مديريت کیفیت جامع» از يک روش مديريتی ثابت خارج شدهاند .توجه به مقوله
مديريت کیفیت جامع در کتابخانههای دانشگاهی امری حیاتی بوده و موجب شناسايی وضع
موجود ،پی بردن به نقاط قوت و ضعف ،افزايش مشارکت کارکنان ،بهبود کیفیت خدمات
و در نتیجه افزايش رضايتمندی (وزيرپور کشمیری ،تفرشی و يوسفی )3122 ،و وفاداری
کاربران میگردد.
موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) يکی از خدمات نهاد دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم است که در راستای مأموريتهای آن تأسیس شده و فعالیتهای اين
موسسه ،آموزش علوم حوزوی به بانوان جامعه اسالمی است .کتابخانه اين موسسه از سال
هدف اين کتابخانه به مانند هر کتابخانه دانشگاهی ،پشتیبانی از برنامههای آموزشی و پژوهشی
موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه است .به همین سبب ارائه خدمات با کیفیت به
کاربران ،يکی از دغدغههای مهم نیروی انسانی اين کتابخانه میباشد و همچنین مديريت اين
مرکز درصدد برآمده تا انديشه و فرهنگ کاربر محوری را در سازمان خود توسعه دهد و از
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 3168کار خود را در جهت ارائه خدمات مناسب با نیاز مراجعهکنندگان شروع کرده است.

)1. Total Quality Management (TQM
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طريق تمرکز بر نیازهای کاربران و پاسخگويی صحیح به خواستههای آنها ،زمینههای
دستیابی به تعالی عملکرد سازمان را فراهم سازد .گلمن ( )8661معتقد است مديريت کیفیت
جامع روش مديريت مشتری مدار است که در آن کلیه افراد به شکل مستمر در جهت بهبود
فرآيندهای کاری خود تالش میکنند تا خدمات و کاالهايی با کیفیت بهتر به همه مشتريان
خود عرضه کنند (جهانیان.)3126 ،
در اين راستا ،پژوهشگر درصدد است تا در اين پژوهش به بررسی رابطه بین مديريت
کیفیت جامع و وفاداری کاربران کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
(خواهران) 3بپردازد تا به اين ترتیب درک و شناخت بهتر و مناسبتری را از انتظارات
کاربران کتابخانه به دست آورد و برای راضی کردن مراجعان که هدف اساسی کتابخانهها
میباشد ،با بهرهگیری از شیوههای صحیح مديريت کیفیت جامع ،اين کتابخانه را به وضعیت
بهتری نزديک کند.
پژوهشهای زيادی درباره مديريت کیفیت جامع يا وفاداری مشتری بهصورت مستقل
انجام شده ،که میتوان به مواردی اشاره کرد :بیات ( )3122در پاياننامه خود با عنوان
«ارزيابی و تعیین سطح مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانههای تحت پوشش نهاد
کتابخانه های عمومی کشور در سطح شهر تهران بر اساس مدل مديريت کیفیت اروپايی»
دريافت که امتیازهای کسب شده نسبت به امتیازهای پیشنهادی مدل کمتر است .اما در
مجموع منابعانسانی در جامعه موردمطالعه قویترين معیار و فرايندها ضعیفترين معیار بوده
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است .وزيرپورکشمیری ،تفرشی و يوسفی ( )3122در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی مناسب
مديريت کیفیت فراگیر ( )TQMدر کتابخانههای دانشگاه شهیدبهشتی» به اين نتیجه دست
يافتند که مديريت کیفیت فراگیر در اين کتابخانه در زمینه بهبود مستمر نیازمند تقويت
میباشد .زنجیرچی و همکاران ( )3166در تحقیقی با عنوان «تبیین الزامات چابکی کتابخانهها
بر مبنای رويکرد مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانههای عمومی شهرستان يزد» دريافتند که

 .3به منظور ايجاد اختصار برای « کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)» در اين پژوهش از
«کتابخانه معصومیه» استفاده خواهد شد.
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با توجه به جايگاه قابل توجه چابکی سازمانی در سیستم مديريتی امروزی ،کتابخانهها
جايگاهی مناسب برای پیادهسازی اين دانش دارند .اين امر میتواند در ارتقا کیفیت
خدماترسانی به کاربران کتابخانهها نیز مفید واقع شود .مکیزاده و میرغفوری ( )3166در
تحقیقی ،به مقايسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانههای دانشگاهی يزد در اجرای مديريت
کیفیت فراگیر ) (TQMپرداختند و نتايج نشان داد که نظرات کارمندان و مديران نسبت به
کیفیت موجود متفاوت است و مديران وضع موجود را بهتر برآورد کردهاند .طاهرخانی و
فتحیزاده ( )3163در پژوهشی با عنوان «میزان به کارگیری مولفههای مديريت کیفیت
فراگیر در کتابخانه ،موزه ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمی» دريافتند که میزان به
کارگیری مولفههای مديريت کیفیت فراگیر پايین میباشد .در واقع نگرش مديران و
کارکنان کتابخانه به دور از مفاهیم مديريت کیفیت فراگیر است .در زمینه توجه به کاربران
نیز دريافتند که توجه و تمرکز نسبی بر نیازهای کاربران صورت میگیرد ،در واقع مديريت
اين سازمان مشتری محور است و در حول رضايت مشتری تمرکز دارد .سهیلی،
چشمهسهرابی و مرشدلو ( )3168به ارزيابی وضعیت مديريت کتابخانههای دانشگاه
بوعلی سینا همدان براساس مدل مديريت کیفیت جامع پرداختند که نتايج نشان داد سطح
مديريت کتابخانههای دانشگاه بوعلی سینا همدان براساس مدل مديريت کیفیت جامع مورد
قبول بوده و از سطح مناسبی برخوردار است .کشوری و گرايی ( )3168با تدوين مدل عوامل
اثرگذار بر وفاداری مشتريان کتابخانههای عمومی استان لرستان دريافتند که شناسايی و
تقويت عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتريان میتواند سبب افزايش نرخ بازگشت مشتريان به
کتابخانه شود و همچنین از جنبههای انسانی بیشترين عامل اثرگذار روی ارزش ادراک شده
مطالعهای با عنوان «بررسی میزان به کارگیری مولفههای مديريت کیفیت فراگیر در
کتابخانههای دانشگاهی شهر بندرعباس«دريافت که مديريت کیفیت فراگیر و مولفههای آن
از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و الزم است با برنامهريزیها و توجه بیشتر مديران به اين
مهم ،در ارتقای وضعیت مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانههای اين شهر تالش کرد .غفاری
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مشتری میباشند که به نوبه خود روی وفاداری مشتريان اثرگذار هستند .کاظمی ( )3161در

( )3161در بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران کتابخانههای عمومی شهر قم دريافت
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که به کارگیری هر يک از عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران در نهاد کتابخانههای عمومی زير
سطح متوسط و در کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم در سطح متوسط قرار
دارد .امینی و پشوتنیزاده ( )3162با سنجش سطح وفاداری کاربران کتابخانه دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نسبت به خدمات کتابخانه و تعیین شاخصهای مؤثر بر
آن دريافتند که وفاداری کاربران کتابخانه زياد بوده است .همچنین شاخصهای هزينههای
خدمات ،کیفیت کلی خدمات ارائه شده باالترين امتیاز را در رابطه با متغیر وفاداری به خود
اختصاص دادهاند .مظلوم ،سلطانی ،سلطانینژاد ( )3169به بررسی تأثیر خدمات ارائه شده بر
ارزش ادراک شده ،رضايت و وفاداری کتابخانههای عمومی کشور پرداختند نتايج نشان داد
که ارزش ادراک شده کاربران از خدمات ارائه شده موجب ايجاد حس رضايت و در نتیجه
وفاداری آنها نسبت به حضور و بهرهبرداری مجدد از خدمات کتابخانه میشود.
بگوم )8662( 3راهکارهای ارتقای خدمات کتابخانه در مديريت کیفیت فراگیر را مورد
بررسی قرار داد و به اين نتیجه رسید که بهتر است کتابخانه بر يک يا دو خدمت تمرکز و
آنها را ارتقا دهد تا توجه مخاطبان را به خودش جلب کند .آموزشهای الزم در خصوص
چگونگی استفاده از خدمات کتابخانه بايد به کاربران داده شود و بازخوردهای الزم نیز از
آنان به طور منظم گرفته شود .ژان و ژانگ )8669( 8در پژوهشی با عنوان «پیادهسازی
مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانه دانشگاهی هاينان» در چین به اين نتیجه رسیدند که
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تمرکز بر کارکنان و آموزش آنان و همچنین مشارکت کاربران برای پیادهسازی موفقیت
آمیز مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانه و ايجاد کیفیت بهمنظور استاندارد کردن فرآيندها
ضروری است .باالگ )8666( 1در تحقیقی به معیارهای نظامهای کیفیت در دو کتابخانه
دانشگاهی در اروپا (آتونوما در بارسلنا و کوپووی فنالند)» پرداخت و به اين نتیجه دست
يافت که هر دو کتابخانه با استفاده از مديريت کیفیت توانستند خدمات کتابخانه را توسعه
دهند .چانگ و چنگ )8636( 1در بررسی کیفیت خدمات و وفاداری مشتريان در
1.Begom
2.Zhan & Zhang
3.Balague
4. Chuang & Cheng
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کتابخانههای دانشکدهای تايوان به اين نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات رابطه معنادار و
مثبتی با وفاداری کاربران دارد .همچنین رضايت مشتری يک اثر واسطهای بین کیفیت
خدمات و وفاداری مشتری ،و ارزش درک شده نیز يک اثر تعديل کننده بین رضايت و
وفاداری مشتری دارد .کیرگن و ديجلیت )8633( 3در پژوهش خود با عنوان «وفاداری
مشتری :آيا کیفیت خدمات کافی است؟» به اين نتیجه دست يافتند که کیفیت خدمات و
ارزش خدمات بر رضايت مشتری ،و رضايت مشتری نیز به طور مستقیم بر وفاداری مشتری
تاثیرگذار است .سیوانکاالی و ياداو )8638( 8در پژوهشی با عنوان «مديريت کیفیت فراگیر
در کتابخانههای دانشگاهی» در هند با نظر سنجی از متخصصین اطالعرسانی به اين نتیجه
دست يافت که بهکارگیری مديريت کیفیت فراگیر میتواند در جهت رفع نیازهای در حال
تغییر کاربران در محیط فناوری سودمند باشد .يودا باکی و سومائدی )8631( 1با تحلیل
وفاداری مشتريان کتابخانه :نقش کیفیت خدمات و رضايت مشتری در يکی از کتابخانههای
دانشگاهی اندونزی به اين نتیجه دست يافتند که کیفیت خدمات تأثیر معناداری بر رضايت
مشتريان کتابخانه دارد که اين امر بر وفاداری آنان تأثیر معنادار و مثبتی دارد .سیواکومار و
دومینیک )8631( 1بیان کردند که کاربرد مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانههای دانشگاهی
راهی است که به کمک آن مديريت میتواند اثرگذاری ،بازدهی ،انعطافپذيری کتابخانه
را نسبت به ساير کتابخانهها ارتقا دهد .آنها اشاره میکنند که مديريت کیفیت فراگیر نهايتاً
استانداردهای کیفیت خدماتشان را نیز بهبود بخشند .ونتارا )8632( 2به رابطه بین کیفیت
خدمات ،رضايت مشتری و وفاداری مشتری در خدمات کتابخانه دانشگاهی ترنوجويو در
مالزی به اين نتیجه رسید که کیفیت خدمات و رضايت مشتری رابطه معنادار و مثبتی با
وفاداری مشتريان دارد .همچنین بین کیفیت خدمات و وفاداری دانشجويان نیز رابطه معنادار
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به ارتقای میزان رضايتمندی کاربران منجر میشود .کتابخانهها با اين شیوه مديريتی میتوانند

1.Kiran&Diljit.
2.Sivankalai&yadav.
3.Yuda Bakti,Sumaedi.
4.Sivakumar & Dominic.
5.Wantara.
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و مثبتی وجود دارد .راجا و ماهاالکشمی )8639( 3با بررسی تطبیقی روشهای معتبر مديريت
کیفیت و گواهینامه ايزو در کتابخانههای دانشگاهی هندوستان به اين نتیجه رسیدند که
کتابخانههايی که اقدام به پیادهسازی مديريت کیفیت کردهاند بهطور چشمگیری عملکرد
بهتری نسبت به کتابخانههای دارای گواهینامه ايزو داشتهاند .مونايو )8632( 8در تحقیقی با
عنوان «مديريت کیفیت فراگیر و رضايت کاربران در فعالیتها و خدمات کتابخانهها» با
بررسی  121دانشجوی دوره کارشناسی ،تحصیالت تکمیلی و کارکنان دانشگاه بین المللی
اياالت متحده آفريقا به اين نتیجه رسید که مولفههای مديريت کیفیت فراگیر بهطور
چشمگیری رضايت کاربران کتابخانه را افزايش میدهد.
ابتدا سعی شد تا با بررسی پژوهشهای (وزيرپورکشمیری ،تفرشی و يوسفی)3122 ،؛
(زنجیرچی و همکاران)3166 ،؛ (طاهرخانی و فتحیزاده)3163 ،؛ (سهیلی ،چشمه سهرابی و
مرشدلو )3161 ،مدلهای موجود در زمینه مديريت کیفیت جامع و وفاداری کاربران
شناسايی و پس از ارزيابی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر يک از اين مدلها ،مناسبترين
مدل با معیارهای اين پژوهش بهعنوان مدل نظری پژوهش انتخاب شود .مبنای کار در اين
پژوهش ،مدل مديريت کیفیت جامع ارائه شده از سوی سیدمحمد زنجیرچی و همکاران در
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

پژوهشی با عنوان «تبیین الزامات چابکی کتابخانهها بر مبنای رويکرد مديريت کیفیت فراگیر
در کتابخانههای عمومی شهرستان يزد» در سال  3166میباشد که چهار مؤلفه رهبری در
مديريت ،1مديريت منابع انسانی ،1مديريت فرايند 2و تمرکز بر مشتری 9را شامل میشود .از
طرفی ديگر وفاداری کاربران بهعنوان عاملی مهم و مؤثر در بازگشت مشتريان میباشد ،بر
اساس مطالعات اعرابی و ورزشکار ()3121؛ حسینی و احمدی نژاد ( )3122وفاداری
کاربران ازدو رويکرد وفاداری رفتاری 2و وفاداری نگرشی 2قابل مشاهده است .بنابراين با
1.Raja& Mahalakshmi.
2.Munyao.
3.Leadership
4. Human resources management
5. Process management
6.Customer – based concentration
7. Behavior Loyalty
8. Attitude Loyalty

048

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و وفاداری کاربران کتابخانههای ...

توضیحات ياد شده مدل مفهومی اين پژوهش و فرضیهها را میتوان به صورت زير معرفی
کرد:
رهبری در
مدیریت
مدیریت منابع
انسانی

مدیریت

وفاداری

کیفیت جامع

کاربران
رفتاری

مدیریت فرآیند
تمرکز بر

نگرشی

مدل مفهومی

مشتری

فرضیه اصلی :به نظر میرسد بین مديريت کیفیت جامع و وفاداری کاربران درکتابخانه
موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) رابطه معناداری وجود دارد.
باتوجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیههای فرعی اين پژوهش عبارت است از:
 .3به نظرمیرسد بین رهبری در مديريت و وفاداری رفتاری کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
 .8به نظرمیرسد بین مديريت منابع انسانی و وفاداری رفتاری کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
 .1به نظر میرسد بین مديريت فرآيند و وفاداری رفتاری کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
 .1به نظر میرسد بین تمرکز بر مشتری و وفاداری رفتاری کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
 .2به نظر میرسد بین رهبری در مديريت و وفاداری نگرشی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
 .9به نظر میرسد بین مديريت منابع انسانی و وفاداری نگرشی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
 .2به نظر میرسد بین تمرکز بر مشتری و وفاداری نگرشی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.

روش
روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمايشی است که با هدف تعیین رابطه بین
مديريت کیفیت جامع و وفاداری کاربران کتابخانه معصومیه در شهر قم انجام شده است.
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 .2به نظر میرسد بین مديريت فرآيند و وفاداری نگرشی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
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جامعه آماری اين پژوهش تمامی طلبههای عضو کتابخانه بودند که حداقل هفتهای يکبار
به کتابخانه مراجعه و از خدمات آن استفاده میکردند که در اين پژوهش به آنها کاربر
اطالق گرديد و تعداد آنها در زمان پژوهش  231نفر بوده است .بهمنظور تعیین تعداد
نمونهها ،با استفاده از فرمول کوکران 891 ،نفر محاسبه شد ،سپس با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده پرسشنامهها در بین کاربران توزيع گرديد .همچنین بهمنظور
گردآوری اطالعات با مبنا قرار دادن ،پرسشنامه مديريت کیفیت جامع (مقیمی )3122 ،و
پرسشنامه وفاداری مشتری (زهیر و همکارانش )8633،پرسشنامهای مشتمل بر  16سؤال
تهیه و تنظیم گرديد .بخش نخست پرسشنامه مربوط به ويژگیهای فردی بر اساس نیازهای
پژوهش به اطالعات مربوط به ويژگی آزمودنیها ،و بخش دوم برای متغیرهای مورد بررسی
به ترتیب  88سؤال برای سنجش مديريت کیفیت جامع و  2سؤال برای وفاداری کاربران با
طیف  2درجهای لیکرت در نظر گرفته شد .همچنین برای تعیین درجه پايايی پرسشنامه ،از
ضريب آلفای کرونباخ ( )6/621استفاده شد.
برای توصیف دادهها از روشهای معمول در آمار توصیفی نظیر تهیه جدول فراوانی،
محاسبه شاخصهای آماری میانگین و انحراف استاندارد و رسم نمودار استفاده شده است و
همچنین برای تجزيه و تحلیل دادهها و آمار استنباطی از آزمون ضريب همبستگی پیرسون
برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گرديد .در بررسیهای تحلیلی ،قبل از انجام آزمون
فرضیهها ،سطح آزمون (حداکثر خطای نوع اول قابل قبول  ،)αبرابر مقدار α=6/63-6/62

در نظر گرفته شد .به اين ترتیب میتوانیم با توجه به سطح معنیداری به دست آمده فرضیهای
را با ادعای  6/66يا  6/62رد يا تأيید کنیم.
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69
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آمارجمعیت شناختی :توزيع فراوانی جنسیت ،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی کاربران پس
از بررسی به تفکیک در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی کاربران کتابخانه معصومیه
مشخصات اصلی
جنسیت

میزان تحصیالت

رشته تحصیلی

گزينهها

فراوانی

درصد

مرد

82

36/9

زن

819

26/1

جمع کل

891

366/6

سطح دو

26

86/6

سطح سه

61

12/8

سطح چهار

23

36/1

پژوهشگر

13

32/2

جمع کل

891

366/6

اخالق

16

33/1

اخالق و تربیت اسالمی

83

2 /6

تاريخ اسالم

16

33/1

تفسیر و علوم قرانی

13

33/2

فقه و اصول

11

38/2

فلسفه اسالمی

86

33/6

کالم اسالمی

16

33/1

مطالعات اسالمی

16

33/1

ساير

16

33/1

جمع کل

891

366/6

متغیرهای تحقیق :میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در جدول  8ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد مولفهها و متغیرهای تحقیق
رهبری در مديريت

891

3.62

6.29

مديريت منابع انسانی

891

3.22

6.26

مديريت فرآيند

891

8.86

3.62

تمرکز بر مشتری

891

8.12

3.63

وفاداری رفتاری

891

3.63

6.26

وفاداری نگرشی

891

8.83

3.62

مديريت کیفیت جامع

891

8.66

6.6

وفاداری کاربران

891

8.62

6.62
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مولفهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد
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آزمون فرضیهها :برای بررسی وجود همبستگی میان متغیرهای تحقیق از آزمون پیرسون
استفاده و نتايج آزمون در جدول  1ارائه شده است .الزم به ذکر است که در صورت فقدان
رابطه میان متغیرهای تحقیق در ادامه بررسی فرضیه مورد نظر صرف نظر خواهد شد.
همانطور که از جدول  1مشخص است ،میان تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی وجود دارد،
بنابراين میتوان فرضیههای تحقیق را مورد سنجش قرار داد.
جدول  .8همبستگی بین متغیرها و مولفههای تحقیق
فرضیههای فرعی

تعداد

ضريب همبستگی سطح معناداری نتیجه آزمون

رابطه بین رهبری در مديريت با وفاداری رفتاری

891

6/113

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین مديريت منابع انسانی با وفاداری رفتاری

891

6/112

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین مديريت فرآيند با وفاداری رفتاری

891

6/196

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین تمرکز بر مشتری با وفاداری رفتاری

891

6/292

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین رهبری در مديريت با وفاداری نگرشی

891

6/161

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین مديريت منابع انسانی با وفاداری نگرشی

891

6/139

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین مديريت فرآيند با وفاداری نگرشی

891

6/121

6/666

تأيید فرضیه

رابطه بین تمرکز بر مشتری با وفاداری نگرشی

891

6/292

6/666

تأيید فرضیه

فرضیه اصلی

تعداد

ضريب همبستگی سطح معناداری نتیجه آزمون

رابطه بین مديريت کیفیت جامع با وفاداری کاربران

891

تأيید فرضیه

6/932

6/666

بحث و نتیجهگیری
بر اساس فرضیه اول ،رهبری در مديريت از حد متوسط باالتر بود و با وفاداری رفتاری رابطه
مستقیم و معناداری دارد و اين امر با نتايج تحقیقات ونتارا ()8632؛ يودا باکی و سومائدی
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()8631؛ سیوانکاالی و ياداو ()8638؛ کاظمی ()3161؛ طاهرخانی و فتحیزاده ()3163؛
زنجیرچی و همکاران ( )3166مطابقت دارد .بنابراين ،با پذيرش مؤلفه رهبری در مديريت،
توسط روسای کتابخانهها و اجرای سیستم مديريت کیفیت جامع در کتابخانه ،موجب افزايش
اثربخشی که همانا رهبری و اداره مؤثر است میگردد.
براساس فرضیه دوم ،مديريت منابع انسانی در حد متوسط بود و با وفاداری رفتاری رابطه
مستقیم و معناداری دارد .اين نتايج همسو با نتايج تحقیق کشوری و گرايی ()3161؛ مظلوم،

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و وفاداری کاربران کتابخانههای ...

سلطانی ،سلطانینژاد ( )3169است زيرا نتايج نشان داد که ارزش ادراک شده کاربران از
منابع انسانی موجب ايجاد حس رضايت و در نتیجه وفاداری آنها نسبت به حضور و
بهرهبرداری مجدد از خدمات کتابخانه میشود .به عبارت ديگر ،جنبههای انسانی و خدمات
کتابداران بیشترين عامل اثرگذار روی وفاداری کاربران است.
بر اساس فرضیه سوم ،مديريت فرآيند از حد متوسط باالتر بود و با وفاداری رفتاری رابطه
مستقیم و معناداری دارد و اين امر با نتايج راجا و ماهاالکشمی )8639( 3با اعمال مديريت
کیفیت جامع خروجی فرآيندها تسريع پیدا میکند ،همچنین مديريت فرآيند محور موجب
تغییرات با ارزشی در کیفیت خدمات میگردد و با تأمین رضايت کاربران به پايان میرسد.
بر اساس فرضیه چهارم ،تمرکز بر مشتری از حد متوسط باالتر بود و با وفاداری رفتاری
رابطه مستقیم و معناداری دارد و اين امر با نتايج تحقیقات کیرگن و ديجلیت ()8633؛
چانگ و چنگ ()8636؛؛ کاظمی ()3161؛ طاهرخانی و فتحیزاده ()3163؛ زنجیرچی و
همکاران ()3166؛ وزيرپورکشمیری و همکاران ( )3122همسو بوده است .همچنین از نظر
بعد پاسخگويی به مراجعان زنجیرچی و همکاران ( )3126معتقدند که بايد توجه داشت که
اوالً نیازهای مشتريان شناسايی شود و با آگاهی از اهمیت ارضای نیازهای مراجعان در راستای
آن تالشهای الزم توسط کتابداران آموزش ديده و توانمند انجام گیرد .رولی ( )8669معتقد
است که کتابخانه ها در شناخت مشتريان نیاز به تحلیل دقیق دارند و بايد در جهت رفتار هر
مشتری ،بهعنوان هدفی جداگانه حرکت کنند (کشوری ،عبدالهی ،3163 ،ص.)21.
بر اساس فرضیه پنجم ،رابطه رهبری در مديريت و وفاداری نگرشی معنادار و مستقیم
هستند که مديريت میتواند اثرگذاری ،بازدهی ،انعطافپذيری کتابخانه را نسبت به ساير
کتابخانهها ارتقا دهد .همچنین با تمرکز بر نیازهای کاربران موجب افزايش تعداد کاربران و
نیز بازگشت مجدد آنها میشود.
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بر اساس فرضیه ششم ،مديريت منابع انسانی در حد متوسط بود و با وفاداری نگرشی
رابطه مستقیم و معناداری دارد و اين امر با نتايج ژان و ژانگ ()8669؛ کاظمی ()3161؛
زنجیرچی و همکاران ()3166؛ مطابقت دارد .وفاداری کاربران را میتوان از طريق کار تیمی
و مشارکت بین کارکنان در جهت ارائه خدمات با کیفیت به آنها به دست آورد.
براساس فرضیه هفتم ،مديريت فرآيند از حد متوسط باالتر بود و با وفاداری نگرشی رابطه
مستقیم و معناداری دارد .و اين امر با نتايج مونايو ()8632؛ زنجیرچی و همکارن ()3166
مطابقت دارد .بازنگری فرآيندهای کتابخانه موجب بهبود مستمر فرآيندها و بهرهبرداری
صحیح از منابع میشود .هدف مديريت فرآيند برآورده ساختن نیازهای کاربران است.
بر اساس فرضیه فرضیه هشتم ،تمرکز بر مشتری باالتر از حد متوسط بود و با وفاداری
نگرشی رابطه مستقیم معناداری دارد .در نتیجه با افزايش تمرکز بر مشتری ،وفاداری نگرشی
کاربران نیز افزايش میيابد .نتیجه به دست آمده از اين مؤلفه مشابه يافتههای پژوهش
طاهرخانی و فتحیزاده ()3163؛ زنجیرچی و همکاران ( )3166میباشد.
در مجموع میتوان گفت بین مديريت کیفیت جامع و وفاداری کاربران کتابخانه موسسه
آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) رابطه معناداری وجود دارد .و اين امر با نتايج
پژوهش مونايو ( )8632همسو بوده .بدين ترتیب ،با توجه به يافتههای پژوهش حاضر به نظر
می رسد تقويت عواملی از قبیل رهبری در مديريت ،مديريت منابع انسانی و دسترسی به
اطالعات مناسب ،می تواند سبب افزايش رضايت از خدمات و در نهايت افزايش میزان
وفاداری و احتمال استفاده مجدد کاربران از خدمات باشد.
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پیشنهادها
با توجه به يافتههای اين پژوهش مشخص شد با افزايش مولفههای مديريت کیفیت جامع و
بهکارگیری اين نوع مديريت در کتابخانه موجب رضايت و وفاداری هر چه بیشتر کاربران
میشود ،در نتیجه به دلیل متوسط بودن سطح رهبری در مديريت پیشنهاد میشود که مديريت
کتابخانه از اقدامات مربوط به بهبود کیفیت خدمات به طور مستمر حمايت نمايد همچنین
ارزيابی دورهای کیفیت خدمات از نظر کاربران چه از طريق پرسشنامه و چه از طريق
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صندوق پیشنهادات و انتقادات کتابخانه و نیز ايمیل مدير کتابخانه ،بهعنوان ابزاری برای
ارتقای کیفیت خدمات استفاده نمايند.
کارکنان نقش بسزايی در مديريت کیفیت جامع و ارتقای آن به عهده دارند .بنابراين
مشارکت آنان در تحقق اجرای مديريت کیفیت جامع امری حیاتی است .اگر نزديکترين
افراد به فرآيندها در تحلیل عملکرد و تصمیمگیریهای مربوط به ارتقای آنها دخالت داشته
باشند ،ارتقای مستمر کیفیت عملی خواهد شد .مشارکت کارکنان حاکی از وجود يک جو
مناسب فرهنگی است که میتواند همه کارکنان را در راستای پاسخگويی به نیازها و
انتظارات کاربران بسیج نمايد .همچنین پیشنهاد میشود با حفظ رعايت سلسله مراتب
سازمانی ،اخذ تصمیمات با مشارکت کتابداران باشد و از نظرات آنها در تصمیمگیریها
استفاده نمايند.
همچنین به طور مستمر و ثابت فرآيندهای انجام کار بررسی و مطالعه گردند و در تمامی
بخش های کتابخانه با نصب تابلوهای راهنما به صورت تصوير و متن ،کاربران را نسبت به
چگونگی استفاده از خدمات کتابخانه آگاه ساخت .همچنین هنگام تغییر تازههای نشر با
نصب بر تابلوی اعالنات در داخل کتابخانه ،کاربران را مطلع ساخت .بخشی از وفاداری
کاربران با وضعیت امکانات رفاهی (از قبیل :تجهیزات ،نور کافی و )...رابطه دارد .پیشنهاد
می شود جهت افزايش رضايت کاربران امکانات مورد نیاز در اين کتابخانه به بهترين نحو
تدارک ديده شود.
همچنین بروشورهای آموزشی از تمامی منابع اطالعاتی کتابخانه اعم از پايگاههای
اطالعاتی و نرم افزا ر کتابخانه تهیه گرديده و هر ماه بروشورهای فوق به صورت چاپی در
و حضور مشاوران تخصصی بهمنظور راهنمايی کاربران و همچنین ايجاد تنوع در ارائه
خدمات و منحصر به فرد بودن آنها منجر به جلب طیف گستردهتری از کاربران خواهد شد.
انتظار کاربر آن است که وقتی به کتابخانه مراجعه میکند ،تمام نیازهای اطالعاتی او در
حوزه پژوهشی وی برآورده شود و نیازی به کتابخانههای مشابه نداشته باشد.
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