تصوير سالمت
دوره  4شماره  1سال  1129صفحه 49 - 46

کاربرد مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانههای پزشکی
اطالع س نی پزشکی
آمنه داداشی مهربانی :دانشجو ا شد کت بدا
اطالع س نی پزشکی
لیال میرزاپور :دانشجو ا شد کت بدا
اطالع س نی پزشکی
مینا محمدی :دانشجو ا شد کت بدا
اطالع س نی پزشکی دانشگ ه علوم پزشکی تب یز،
وحیده زارع گاوگانی :است دی گ ه کت بدا
دی یت سال ت
د نی ،کز کشو

کز تح ی ت دی یت خد ت بهداشتی
Email: Vgavgani@gmail.com

چکیده

کتابخانه یک ارگانیسم رو به رشد است .همگام با توسعه اجتماعی و رشد ملتها و متناسب با رشد تغییرات تکنولوژیکی؛ عملکرد ،مدیریت و
خدمات کتابخانهها تغییر میکند .بهخاطر این ویژگی کتابخانهها نیازمند تجدید نظرهای مستمر در روشهای مدیریتی خود و بهکارگیری روشهای
علمی مدیریتی نوین و مناسبی هستند که بتواند نیازها و عالیق مشتری را با تکنولوژیهای قابلدسترس پیوند زده و منابع دانش و اطالعات را به
شیوهای اثربخش مدیریت نماید .مدیریت کیفیت فراگیر ،به عنوان یکی از روشها و ابزارهای مدیریتی نوین جهت پاسخگویی به نیازهای
اطالعاتی کاربران میتواند منجر به بهرهوری مستمر کیفی در خدمات کتابخانههای پزشکی باشد .این مقاله به مرور و بررسی مدیریت ابعاد ،مؤلفه-
ها وکاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در بخشهای مختلف کتابخانه میپردازد.
کلیدواژه ها :مدیریت کیفیت فراگیر ،کتابخانههای پزشکی ،مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانهها

مقدمه
پیچیدگیهای دنیای امروز و افزایش خاصیت رقابتی آن در
صحنههای بینالمللی ،سازمانها و مؤسسات و نهادها را بر آن
داشته است تا برای بقا و دوام خود در بازار رقابت جهانی
طرحی نو درافکنند .از جمله مسائلی که امروزه برای بقای
سازمانها بیشتر مورد توجه قرار میگیرد کیفیت تولیدات یا
خدمات سازمانها و مؤسسات است .یکی از روشهایی که
برای ارتقای کیفیت توسط سازمانها و مؤسسات بهکار گرفته
شده است مدیریت کیفیت فراگیر میباشد .مدیریت کیفیت

فراگیر فرایندی است که با کاهش هزینه ،افزایش بهرهوری و
ارتقای کیفیت در نهایت منجر به رضایت مشتری میگردد.
از جمله مسائل دیگری که امروزه بسیار پیشرفت کرده است و
در بسیاری از ابعاد زندگی تأثیر گذاشته است ظهور و
گسترش فناوری اطالعات است .امروزه سازمانها و مؤسسات
بهطور چشمگیری از فناوریهای اطالعات در جهت اهداف و
مقاصد خود استفاده میکنند و از دستاوردهای فناوریهای
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اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت و بقا و پویایی
خود در بازار رقابتی جهانی بهره میگیرند.
امروزه کتابخانهها نیز به عنوان مؤسسات خدماتی تحت-
تأثیر بازار رقابتی قرار گرفتهاند .فناوریهای اطالعاتی بهطور
گسترده در کتابخانهها نیز نفوذ کردهاند و تقریبًا همه بخش-
های کتابخانهها از دستاوردهای فناوریهای اطالعات متأثرند.
همچنین برای بقای کتابخانهها ،مدیریت این نهادها بسیار
مورد توجه قرار گرفته است؛ کیفیت خدماتی که این نهادها و
مؤسسات ارائه میکنند از جمله مؤلفههای بقای آنها میباشد.
برای رسیدن به این مهم ،مدیریت کیفیت فراگیر یکی از
فرایندهای مورد توجه مدیریت کتابخانهها است.

مفهوم مديريت کیفیت فراگیر

)TQM (Total Quality Management

مدیریت کیفیت فراگیر اقدامی هوشمندانه ،آرام و مستمر
است که تأثیری نیروزا در تأمین سازمان دارد و در نهایت به
رضایت مشتری ،افزایش کارایی و باال بردن رقابت در بازار
منجر میشود (.)1
در رویکرد "مدیریت کیفیت فراگیر" که متمرکز بر کیفیت،
مستمر بر مشارکت همه اعضا در رسیدن به اهداف از طریق
رضایت مشتری است و تمام اعضای سازمان و جامعه از آن
سود میبرند .هدف اصلی "مدیریت کیفیت فراگیر" عبارت
است از کاهش تغییر هر پروسه کاری بهطوری که سازگاری و
هماهنگی باالیی در کارها بهوجود بیاید ).(2

مديريت کیفیت فراگیر در کتابخانهها
مفهوم مدیریت كیفیت فراگیر در اوایل سال  1991در
حوزه كتابخانهها مطرح و بهكار گرفته شد (بوتچر 1991؛
گاپن و دیگران 1991؛ ژورو و بارنارد 1991؛ كالسن و
دیگران 1999؛ لونی و بلفونتید 1991؛ ریگز  .)1991به تدریج
این مفهوم در كتابخانههای انگلستان و ایاالت متحده آمریكا
بهكار گرفته شد و اولین كنفرانس بینالمللی مدیریت كیفیت
فراگیر و كتابخانههای دانشگاهی در سال  1991در واشینگتن
دی-سی با عنوان "مدیریت كیفیت فراگیر در كتابخانههای
دانشگاهی :تالشهای اولیه برای استقرار مدیریت كیفیت
فراگیر در كتابخانه" برگزار گردید .در این كنفرانس ،به
تسهیالت الزم برای پیادهسازی مدیریت كیفیت فراگیر در
دانشگاهها در غرب پرداخته شد (.)3
"وانگ" ( )6112با مروری بر نتایج مطالعات در زمینه
كاربرد مدیریت كیفیت فراگیر در كتابخانه ،به نتایج پیادهسازی
موفقیتآمیز آن در كتابخانهها اشاره میكند (.)4
محققان عناصر متعددی را بهمنظور پیادهسازی مدیریت
كیفیت فراگیر در كتابخانهها مورد اشاره قرار دادهاند .قطعًا در
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دنیای امروز دستیابی به مزیت رقابتی در یك كتابخانه ،تجهیز
آن به سیستم اطالعاتی را به عنوان مهمترین الزامات به همراه
دارد(5).
از سوی دیگر ،پیادهسازی موفقیتآمیز هر عنصر بهبود و
به ویژه مفهومی به گستردگی مدیریت كیفیت فراگیر ،نیازمند
تعهد و حمایت در همه سطوح آن سازمان و بهویژه سطح
مدیریت عالی سازمان است ( .)6كار تیمی نیز به عنوان یكی
از مؤلفههای اصلی در موفقیت مدیریت كیفیت فراگیر در
كتابخانه شناخته شده است (.)7
"باتر ویك" ( )1991پیادهسازی مدیریت كیفیت فراگیر در
كتابخانه را مستلزم درنظر گرفتن نیاز مشتریان به عنوان
مهمترین اصل در كتابخانه ،مسئولیت تمامی افراد برای رسیدن
به باالترین كیفیت خدمات ،لزوم توجه به كار تیمی ،اهمیت به
مشتریان داخلی به اندازه مشتریان خارجی و تأكید بر
"مدیریت بر افراد" میداند.
در تحقیقی دیگر ،به تغییر از تمركز بر روی گردآوری
مجموعهها بر تمركز بر روی كاركنان و افراد ،ایجاد كیفیت به
منظور استاندارد كردن فرایندها و حذف موانع كه باعث
جداشدن بخشها میشود ،آموزش و مشاركت تمامی
كاركنان ،ایجاد سیستم مدیریت كیفیت و تمركز و مشاركت
كاربران برای پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت كیفیت فراگیر
در كتابخانه ،اشاره شده است (.)3
"والدمن" ( )1991تعهد مدیریت ارشد به درنظر گرفتن
كیفیت به عنوان باالترین اولویت ،تعریف كیفیت به عنوان
برآورنده انتظارهای مشتریان در پایینترین سطح هزینه،
گرایش رهبر سازمان به دیدگاه و ارزشهای مدیریت كیفیت
فراگیر ،مشاركت همه اعضای سازمان و تفویض اختیار به آنها
در تالشی همكارانه برای رسیدن به بهبود كیفیت ،گرایش
برمدیریت براساس حقایق (شامل كاربرد تكنیكهای علمی و
حل مشكل همچون كنترل آماری فرایند) تعهد مستمر به بهبود
ظرفیتهای كاركنان و فرایندهای كاری به وسیله آموزش و
بهگزینی ،تالش برای كسب بیشترین تأمینكنندگان و مشتریان
كه در مدیریت كیفیت فراگیر شركت دارند را در پیادهسازی
موفقیتآمیز مدیریت كیفیت فراگیر در كتابخانه مهم و
تعیینكننده میداند .بدیهی است ،اندازهگیری و برنامهریزی در
جهت بهبود آمادگی برای تغییر و نیز مدیریت كیفیت فراگیر
در راستای بقا و كسب مزیت رقابتی ،از مهمترین الزامهای
كسب و كار در كتابخانهها به عنوان شریانهای حیات علمی
جوامع میباشند و بجاست كه تحقیقات كاربردی و جامع در
این زمینه روشنگر راه تعالی كیفی و مشتریمداری این
سیستمهای تولید خدمت قرار گیرند (.)4
با اعمال "مدیریت کیفیت فراگیر" در مدیریت کتابخانهها
میتوان عالوهبر اطالعرسانی سریع و بهموقع موجب افزایش
کارایی و فراهم کردن رضایت مراجعهکنندگان و رشد این نهاد
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سازمانی شد" .مدیریت کیفیت فراگیر" با تحول سازمانی
مستمر ،پایداری و پویایی این نهادها را در مقابل حجم انبوه
تغییرات تکنولوژی اطالعات و تغییر ساختارهای اجتماعی،
اقتصادی حفظ مینماید و موجب بقاء و رشد کتابخانه می-
گردد (.)9

چهار سؤال کلیدی در مدیریت کتابخانهها برپایه "مدیریت
کیفیت فراگیر" که نیازمندیهای مراجعهکنندگان را بهتر
تعریف میکنند:
 .0چه چیزی شما نیاز دارید؟
 .2آبا آنچه که من به شما میدهم چه انجام میدهید؟
 .3آیا فاصلهای بین آنچه شما نیاز دارید و آنچه که من
میدهم وجود دارد؟
 .4آیا این امکان وجود دارد که چیزی که من به شما می-
دهم ،شما به آن نیاز نداشته باشید؟
این سؤاالت و گفتگوها اجازه تجزیه مراحل و تمارین
کلی بین گروههای کاری را در جهت برآورده کردن
نیازهای داخلی میدهد (.)00
زمانی "مدیریت کیفیت فراگیر" بهطورموفقیتآمیزی
اجرا شده که بهصورت بخشی الینفک (یکپارچه) کلیه
فرآیندهای جاری در همه بخشها از سفارش گرفته تا
فهرستنویسی و نمایهسازی را در بر بگیرد و به عنوان
برنامهای جداگانه به آن نگریسته نشود.
در مدیریت کیفیت فراگیر بر طراحی ،انتخاب
فناوری و فرآیندهای مناسب تولید ،آموزش کیفیت،
مشارکت بیشتر کارکنان ،توجه به نیازهای مشتریان و
لزوم اندازهگیری کار تأکید شده است (.)02

مزايای "مديريت کیفیت فراگیر" در کتابخانهها

ابعاد و مؤلفههای مديريت کیفیت فراگیر در
کتابخانهها

ارکان فلسفی "مديريت کیفیت فراگیر" در
کتابخانهها
فرآیندگرایی :درونداد (منابع) ،روند (فهرستنویسی،
چکیدهنویسی و نمایهسازی) و برونداد (تأمین نیازهای
اطالعاتی کاربران) همه بهصورت افقی در مراحلی از فرآیند
قرار میگیرند و تقسیمبندی عمودی و سلسلهمراتبی وجود
ندارد.
مشتریمحوری :چه کارکنان کتابخانه و چه کاربران
اطالعات همه در واقع همکار و شریک هم هستند و سالمت
جریان کار و فرآیند وابسته به رضایت کاربران و اظهارنظر
آنان است.
ارتقای مستمر و فراگیر فرآیندها وسیستمها :با تمرکز
برارتقای عملکرد فرآیندها و سیستمها تالش میشود فرآیندها
و سیستمها بهطور دائم در جهت پاسخ به نیازها و انتظارات
مشتریان بهبود یابند (.)01

در "مدیریت کیفیت فراگیر" کتابخانهها تمایل دارند که
کارکنان و وظایف در واحدهای خاصی تقسیم شوند و این امر
باعث میشود کارهای کلی فراهمآوری منابع اطالعاتی یا
دسترسی به منابع برای استفادهکنندگان مجزا میشود .با کار
کردن در تیمهای حل مسئله ،سؤالهای مؤثر خاص مشخص
میشوند لذا از طریق توسعه دانش ابزاری حل مسئله و
تکنیکها ،کارکنان نمیتوانند پیشرفت کنند .آنها در بخشهای
دیگر یاد میگیرند ،تمرین میکنند و با اهداف سازمان بیشتر
آشنا میشوند (.)00
از طریق "مدیریت کیفیت فراگیر" میتوان به اهداف
کیفیت دستیابی یافت .این مدیریت با تأکید بر کیفیت و
رضایت مشتری در همه امور ،فعالیتها و نتایج را به سوی
بهبود کیفیت سوق میدهد و آن را از حالت مفهومی به
معنادار تبدیل میکند .از سوی دیگر یکی از اهداف عمده
کتابخانهها نیاز مراجعهکنندگان کتابخانه است ،لذا عدم تمرکز
بر نیازها اجرای مدیریت کیفیت را به حداقل میرساند ،این
امر حتی در زمانی که فرآیندها و اصول تعریف شدهاند
امکانپذیر است (.)9

رهبری :توجه مدیر کتابخانه نسبت به کیفیت بهنر ارائه
خدمات ،تمایل مدیر کتابخانه به مشارکت کارکنان در تصمیم-
گیری ،تعیین و پایبندی هدفهای شفافی توسط مدیریت
برای بهبود کیفیت کتابخانه.
مدیریت افراد :تسلط کتابداران به زبانهای مختلف،
اختیار کارکنان کتابخانه جهت انجام وظایف خود ،توانایی
کارکنان در حل مسائل کاری خود بهصورت مبتکرانه ،بهروز
بودن اطالعات کتابداران ،آموزش کارکنان در زمینه برخورد
مناسب با اعضا و راهنمایی آنها ،روحیه کار تیمی کارکنان،
پرداخت به کارکنان براساس کیفیت و عملکرد کار آنان،
برخورد مناسب کارکنان در مواجهه با توقعات بیجای ارباب-
رجوع.
مدیریت فرآیند :طبقهبندی کتابها براساس معیارهای
مناسب ،استفاده از فناوریهای اطالعاتی در کتابخانه ،میزان
مهارتهای کارکنان در زمینه فناوری اطالعات ،دریافت
فهرست آخرین کتابهای انتشارات مختلف ،شفافیت کافی
مسئولیتها و اختیارات افراد در شرح شغل ،ساختار مناسب
سالن مطالعه برای تمرکز ،در نظر گرفتن پاداش برای اعضای
منظم و امانتدار.
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تمرکز بر مشتری :ارائه بروشورهای اطالعاتی به اعضایی
که در کتابخانه قرار دارند ،تالش برای جذب بیشتر مشتری،
وجود مشاوران تخصصی برای راهنمایی به اعضا ،وجود
تسهیالت رفاهی مناسب (سلف ،نمازخانه و  )...برای مراجعه-
کنندگان ،بهرهگیری کتابخانه از نظام پیشنهادها ،در نظر گرفتن
رضایت اعضا به عنوان هدف اصلی.
نیز سیرکین ( )1991در بررسی خود ،برای اعمال هر چه
بهتر مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانههای دانشگاهی توجه
به موارد زیر را ضروری میداند:
 تولید بروشورهای خدمات و بستههای اطالعاتی
 انجام یک پژوهش کاربرمدارانه درباره خدمات کتابخانه
 تغییر ساعتهای کاری
 تسهیل عودت منابع امانی
 ساده کردن تورق منابع
 انعطافپذیری با کارمندان
 همکاری با دولت محلی
 تبلیغ منابع با همکاری ناشران
 آموزش کارمندان جدید
 تشکیل گروههای مشاور در هر یک از بخشهای
کتابخانه
 بهبود چیدمان فیزیکی کتابخانه
 پیگیری شکایتها
 استفاده از خدمات ماهوارهای
 آگاهیرسانی راجع به خدمات جدید یا تغییر یافته
 توسعه منابع آموزشی کارمندان و کاربران
 خدمات ویژه برای گروههای خاص
 ارائه خدمات تحویل مدرک الکترونیک
 پیروی از بیانیه رسالت سازمان
 خوشرویی

کاربرد مديريت کیفیت فراگیر در بخشهای
مختلف کتابخانه
مديريت کیفیت فراگیر در بخش مجموعهسازی
بهکارگیری کتابدار آشنا به مهارتهای الزم جهت
شناسایی ،خرید منابع و برقراری ارتباط با کارگزاران و
ناشران و  ، ...استفاده از فناوریهای جدید مانند پست
الکترونیک برای مکاتبات و پیگیری سفارشات و  ...میتوان
به ارتقای کیفیت در بخش مجموعهسازی پرداخت.

مديريت کیفیت فراگیر در بخش فهرستنويسی
با توجه به اهداف مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانهها
میتوان با بهکارگیری کتابدار ماهر در امر فهرستنویسی،
استفاده از نرمافزارهای مناسب فهرستنویسی و ردهبندی،
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اصطالحنامه ،کتابشناسیها و  ...میتوان در مدتزمان کوتاه با
هزینه پایین به فهرستنویسی منابع پرداخت.

مديريت کیفیت فراگیر در بخش مرجع
با بهکارگیری کتابدار عالقهمند به کار مرجع ،دارای روابط
عمومی باال ،آشنا به علم روانشناسی ،آشنا به منابع مرجع
موجود در کتابخانه ،آشنا به منابع مرجع الکترونیک ،ایجاد
محیطی در فضای مجازی برای ارتباط با کاربر از قبیل گروه-
های بحث ،مرجع مجازی زنده؛ استفاده از پست الکترونیک
برای دریافت سؤاالت مرجع و پاسخ دادن به آنها ،استفاده از
منابع مرجع مناسب با اهداف کتابخانه که میتوان به اجرای
مدیریت کیفیت فراگیر در بخش مرجع و در نهایت رضایت
مشتری دست یافت.

مديريت کیفیت فراگیر در بخش امانت کتابخانه
از اهداف مدیریت کیفیت فراگیر تأمین رضایت مشتری
است با بهکارگیری کتابدار متخصص ،عالقهمند به ارائه
خدمات ،برخوردار از روابط عمومی باال ،استفاده از سخت-
افزارها و نرمافزارهای مناسب بخش امانت ،ایجاد امکان امانت
یا رزر و و جستجوی منابع که محدود به محیط کتابخانه
نباشد و افراد از محیط کار ،منزل و  ...بتوانند منابع کتابخانه را
مورد جستجو قرار دهند ،کتاب به امانت بگیرند یا رزرو
نمایند (که این امر از تراکم کاری در ساعات کار کتابخانه می-
کاهد و مدت انتظار مراجعان را کاهش میدهد) ،میتوان به
این مهم دست یافت.

نتیجهگیری

همزمان با پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه فناوری-
های اطالعاتی ،کتابخانهها نیز از این پیشرفتها بیبهره نمانده
و از این تحوالت و تکنولوژیهای جدید تأثیر پذیرفتهاند و
برای کاربرد و توسعه این فناوریها در کتابخانه سیاست-
گذاریهایی توسط مدیران انجام میشود .مدیریت کیفیت
فراگیر نیز که از روشهای علمی مدیریتی میباشد بر
مشارکت تمام کارکنان و اعضا و با تأکید برارتقای کیفیت
خدمات کتابخانهای ،سعی در جلب رضایت کاربران دارد.
بهرهگیری از مدیریت کیفیت فراگیر و کاربرد و توسعه
فناوریهای اطالعاتی در کتابخانهها به بهبود عملکرد
کتابخانهها ،و افزایش سرعت دسترسی به منابع علمی و
باکیفیت ،در نهایت به جلب رضایت کاربران منجر خواهد
شد.
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