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Abstract 
Purpose: Value management is a structured approach to defining what value means to the organization and it is 

a team-based approach. This concept is a combination of planning tools and methods to find the optimum 

balance of project benefits in relation to project costs and is concerned with the creation of sustainable value. 

The purpose of this research was to investigate the relationship between value management and creating value in 

the management of public libraries in the province of Kerman, Iran. 

Method: The research method is survey-descriptive and correlational. The statistical population consists of all 

managers and staff of public libraries in Kerman. Due to the small number of participants, the Method of 

Estimating Total Population was used. To collect data, a 12 item questionnaire of value management and a 

questionnaire of another 12 questions of library management were used. The main components of the value 

management questionnaire included: quality and customer orientation; specialization, autonomy of action; 

management skills and facilitators; and professional structure . 

Findings: The specialization components among the employees with mean = 3.6 and median= 4; quality and 

customer orientation with mean = 3.2 and median = 3.5 were higher than the average and the components of 

management skills and facilitators with Average 2.6 and Median 2.7; Professional structure with mean= 2.2 and 

median= 3.2 were below average. The components of specialization, autonomy of practice and management 

skills and facilitators have a significant predictive effect on library management. Also, according to the index of 

correlation coefficient, among the components of value management, the component of specialization, the 

autonomy of action, has the most relationship with value management. In general, findings show that the 

components of value management, except for the component of professional structure, have a significant 

relationship with the management of public libraries in Kerman. 

Conclusion: Creating value with the current conditions of the public libraries of  the province Kerman is far 

from expected. The component of specialization and autonomy of action has been more focused. By applying 

value management components in the management structure of public libraries and other libraries, value creation 

and value added can be created through library services Professional. The results showed that the use of value 

management components can improve the work process in these libraries. It also attracts better users; Identifies 

the information needs of library members and makes information resources accessible. It was found that there is 

a close relationship between strengthening organizational culture and value management. Holding training skills 

courses is closely related to creating organizational culture and strengthening values. User communication skills 

increase the value of information services. Technical capabilities, familiarity with information technologies, 

computing, better understanding of library devices and equipment help preserve library values. .Increasing the 

quality of information services, providing customer orientation, paying attention to specialization, accurate 

grouping of specialization and independence of action, strengthening management skills and focusing on 

professionalism according to the components of value management are among the research suggestions. 
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 دهیچک

از  یبیاست که ترک فعالیت گروهیبر  یمبتن یکردیروو  ستسازمان ا یارزش برا یمعنا فیتعر منظور بهساختارمند  یکردیارزش رو تیریمد هدف:

. مفهوم ارتباط دارد داریارزش پا جادیپروژه است و با ا یها نهیدر رابطه با هز ،تعادل مطلوب منافع پروژه افتنی یبرا یزیر برنامه یها ابزارها و روش

بررسی رابطة مدیریت  تحقیق با هدف کند. یم زیمتما نهیهز یسوم بررسمر یها روش را از روش نیا ،شود یارزش استفاده م تیریکه در مد ،ارزش

 کرمان انجام شده است. های عمومی شهر خلق ارزش در مدیریت کتابخانه ارزش با

 لیبه دلهای عمومی شهر کرمان بودند.  مدیران و کارکنان کتابخانه . جامعة آماری،است یبستگ و از نوع هم یفیتوص ـ یشیمایش پژوهش، پرو روش:

آوری  برای جمع .ندنفر بود ۰۷کرمان  یعموم یها و کتابداران کتابخانه رانیکل استفاده شد. تعداد مد یپژوهش، از روش سرشمار یآمار ةمحدودبودن جامع

کتابخانه با روایی قابل قبول و  نامة دوازده سؤالی مدیریت و پرسش ۰27/۷سؤالی مدیریت ارزش با روایی قابل قبول و پایایی  22های  نامه ها از پرسش داده

و  تیریمد ،عمل  استقالل یی،گرا تخصص ی،مدار یو مشتر تیفیشامل ک ،ارزش تیریمد ةنام پرسش یاصل یها لفهاستفاده شد. مؤ ۰77/۷پایایی 

 وتحلیل شد. تجزیه 21فزار اس.پی.اس.اس نسخة ا نرمبستگی پیرسون  های هم نامه با استفاده از آزمون های پرسش داده بود. یا ساختار حرفه، و کنندگان لیتسه

با  مداری مشتری و ؛ کیفیت7و میانه=  2/3گرایی در میان کارکنان با میانگین=  های تخصص مؤلفهکه دهد  بررسی و نتایج حاصله نشان می: ها یافته

ای  ؛ ساختار حرفه۰/2و میانه=  2/2کنندگان با میانگین=  لتسهی و مدیریت های مهارت وضعیت باالتر از حد متوسط و مؤلفه 5/3و میانه=  2/3میانگین=

کنندگان،  عمل و مهارت مدیریت و تسهیل  گرایی، استقالل های تخصص مؤلفه اند. تر از حد متوسط را داشته وضعیت پایین 2/ 3و میانه=  2/2با میانگین=

های مدیریت ارزش، مؤلفة  بستگی جزئی، در میان مؤلفه بر طبق شاخص ضریب هم ها دارند. همچنین کنندگی معناداری در مدیریت کتابخانه بینی اثر پیش

 ی مدیریت ارزشها مؤلفهاند که  های این پژوهش نشان داده یافتهطور کلی،  به عمل، بیشترین رابطه را با مدیریت ارزش دارد.  گرایی و استقالل  تخصص

 داری دارند. های عمومی شهر کرمان رابطة معنی های با مدیریت کتابخان غیر از مؤلفة ساختار حرفه به 

عمل بیشتر توجه شده  گرایی و استقالل  تخصص ةمؤلفبه های عمومی شهر کرمان دور از انتظار است.  ایجاد ارزش با شرایط فعلی کتابخانه :گیری نتیجه

و باعث ارزش  توان ایجاد ارزش کرد ها، می ومی و سایر کتابخانههای عم های مدیریت ارزش در ساختار مدیریتی کتابخانه کردن مؤلفه است. با کاربردی

ها شود.  تواند باعث بهبود روند کاری در این کتابخانه ی مدیریت ارزش میها مؤلفهکارگیری  نتایج نشان داد که به ای شد. افزودة خدمات کتابخانه

کتابخانه  زاتیها و تجه شناخت بهتر دستگاه ،یانشیرا ،یعاتاطال یها یبا فناور ییآشنا ،یفن یها یتوانمند .شود میکاربران  بهتر جذبهمچنین سبب 

تخصص و  قیدق یبند گروه ،ییگرا توجه به تخصص ،یمدار یمشتر نیمأت ،یخدمات اطالعات تیفیک شیافزاشود.  های کتابخانه می حفظ ارزشسبب 

 پژوهش است. یشنهادهایارزش از زمره پ تیریمد یها لفهؤبا توجه به م ییگرا و تمرکز بر حرفه یتیریمد یها مهارت تیعمل، تقو  استقالل

  های عمومی، مدیریت ارزش، مدیریت کتابخانه گرایی، کتابخانه ایجاد ارزش، تخصص: ها کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 3۷/۷0/17۷۷: رشیپذ ؛27/۷0/17۷۷بازنگری:  ؛12/۷۰/17۷۷: افتیدرتاریخ 

 های رابطة میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه(. 17۷۷ز، و صدقی، محمدعلی )نژاد، عادل، درودی، فریبر سلیمانی استناد

  :NASTINFO.2021.2909.2056Doi/10.30484 . 21۷-05 :(7) 32، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعاتعمومی. 
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 مقدمه
 نظارت بر یبرا کپارچهی تیریارزش روش مد تیریمد

 ؛برنامه است عملکرد یریگ اندازه و پروژهة نیهزمیزان 

، تیفی، کة مدیریتیتوسع ندیدر فرا همواره بنابراین

به  یابیدست یبرا عوامل دیگرو  یمنابع انسان خطرپذیری،

شود  گرفته میپروژه در نظر  یساز کپارچهی تیریهدف مد

(Ju & Xu, 2017).  ،مدیریت ارزش بر این اساس

توانیم برنامة  در آن مینوعی روش مدیریتی است که 

های غیرضروری را  داشته باشیم و هزینه شده بندی زمان

 (.Topkar & Valunjkar, 2020)کاهش دهیم 

در عملکرد پروژه است که  یابیارز یبرا ای همچنین شیوه

 سهیمقا به فرایند شیوه نی. اشود میستفاده مدیریت از آن ا

یاری کار  یواقع های هنیو هز یبند بودجه های هنیهز میان

 .(Ippakayal & Kumthekar, 2021)رساند  می

های مدیریت ارزش برای عملیات پروژه و  شیوهبنابراین 

استفاده و  (Mishra, 2019)شود  تولید بسیار توصیه می

ها و  پروژه یفعل تیکنترل وضع یبرا آن های از روش

دارد  یادیز یایمزا ها آن ةندیآ تیوضع ینیب شیپ

(Soltan & Ashrafi, 2020). رو، مدیریت  ازهمین

های کارآمد نظارت و کنترل  یکی از روش منزلة به ارزش

 & Mortaji, Noori) شود پروژه شناخته می

Bagherpour, 2021). شکلی صریح و  بهبرآن،  عالوه

و بدون  نهیهز نیالزم با کمتر یعملکردها ةارائ با

 نهی، ارزش را بهمناسب و عملکرد تیفیدادن ک ازدست

 ,Tanko, Abdullah, Ramly & Enegbuma) کرده

جلب  یزش براار نیبه بهتر یابیدست باعث( و 2017

 & Bavithra) است یمشتر تیرضا

Karthigaipriya, 2021.) 

و  ها مؤلفه مانند یدیکل یها یژگیوبا ارزش  تیریمد

ها،  ، شبکهیخدمات عموم ی، الگوییبناریز یها آموزه

ارتباط دارد  هدایت و یمشترک، رهبر دی، تولیهمکار

(Liddle, 2018.) براساس ها  سازی فعالیت پیاده

از نظر  سازمانییة اولاهداف  تقویتارزش به  تیریمد

کمک  الزم برای انجام کار و زمان ها فعالیت تیفی، کنهیهز

 & Kineber, Othman, Oke, Chileshe) کند می

Buniya, 2021.) گذشته با  ةدهارزش در  تیریمد

 یکردیقابل درک به رو یها استفاده از ابزارها و روش

 ,Othman, Kineber) شده است لیشده تبد رفتهیپذ

Oke, Zayed & Buniya, 2020) رسد  مینظر  به و

 یها عرصهارزش در  تیریمد یاز ابزارها استفاده

در  (.Ndu, 2019) است ادیز یتجارریو غ یتیریمدریغ

به ابزاری مفید برای دستیابی  ارزش مدیریت ،حال حاضر

به شرایط پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده 

(Kineber et al., 2020) ها  و بهتر است که دولت

ز اجرای ها و مقرراتی را برای حمایت ا قوانین، سیاست

-Fynn & Owusu)مدیریت ارزش تدوین کنند 

Manu, 2021.)  

نظر داست که بدون کاهش کارکرد م فنیارزش  تیریمد

افزودن ارزش بدون  ایو افزودن ارزش به محصول 

 دهد یمحصول را کاهش م قیمت، نهیهز شیافزا

(Mishra, 2019)شود که  این فرض مطرح می نیبنابرا ؛

 یمشتربرای ارزش  تیریو مد داریپا ةتوسع یروندها نیب

 یرا برا ییایمزا تواند می رایز ؛رابطه وجود دارد

 همراه داشته باشد به ییکنندگان نها و مصرف دکنندگانیتول

(Spychalska-Wojtkiewicz, 2020). برآن،  هعالو

در  ی مدیریت ارزشسازی و استفاده از مفهوم فناور پیاده

 تیریمد یها متخصصان و مهارت در ییبسزا ریتأثسازمان 

مطالعات  یبدون اجراو  (Othman et al., 2021) دارد

 یضرورریغ یها نهیارزش، ممکن است هز تیریمد

. همچنین (Mishra, 2019) و حذف نشوند ییشناسا

مدیریت »دهد که اصطالح  اخیر نشان میمنابع تحلیل 

پایدار، تعیین نشده است و  یمفهوم منزلة هنوز به« ارزش

 (Широка, 2019) نیاز به تفاهم نظری دارد

م در این مفهو ةمبنا، مطالعه و پژوهش دربار برهمین

ها به  های خدماتی با توجه به نوع فعالیت آن سازمان

مندی بیشتر از فواید آن منجر خواهد  تحکیم جایگاه و بهره

توانند با تکیه بر فنون  محور می های خدمات شد. سازمان

ای و نوع خدمات را  مدیریت ارزش، سطوح فعالیت حرفه

سازمانی خود  تیمأموربهبود بخشند و از اهداف و 

ها در  باعث کاهش هزینه یت کنند. مدیریت ارزشحما
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گیری از ارزش افزوده در  با بهره محور های خدمات سازمان

دقیق فرایندهای مطالعة با قادرند . همچنین شود میتولید 

های خود  پروژه و ی غیرضروری را حذفها مؤلفهکاری، 

جوبی در زمان، کیفیت خدمات  و با صرفهکنند را تقویت 

ها نیز کاربرد مدیریت ارزش  دهند. در کتابخانهرا ارتقا 

ها با توجه به  است. این مفهوم در کتابخانه شدنی مالحظه

جایگاه علمی و فرهنگی آنها تا حدودی متفاوت با 

های تجاری و  سنجش این شیوة مدیریتی در سازمان

 خدماتی است.

برای  توان می ارزش، مدیریت مزایای به توجه با نیبنابرا

های مدیریت ارزش استفاده  ریزی مناسب از شاخص هبرنام

پیشنهادهای کاربردی ارائه داد.  ،کرد و بر مبنای آن

 را ها کتابخانه خدمات و ها فعالیت تمامیتوان  همچنین می

 با توجه به عامل و کرد ارزیابی معیار این چارچوب در

به شرایط مناسب در مدیریت  1سودمندی-هزینه تحلیل

آنجا که شهر کرمان از تعدد و  از .یافت دست ها کتابخانه

ای با ظرفیت ارباب رجوع و منابع باال  تنوع کتابخانه

خصوص انجام برخوردار است و تاکنون پژوهشی در این

بودن  عامل دردسترس ندرنظرگرفت است. همچنیننشده 

عنوان جامعة آماری پژوهش انتخاب  ها، به این کتابخانه

ی مدیریت ها مؤلفه ةتعیین رابطشد. این پژوهش با هدف 

 گرایی، استقالل مداری، تخصص مشتری و کیفیت) ارزش

 کنندگان، تسهیل و مدیریت گویی، مهارت پاسخ و عمل

گیری،  )تصمیم های مدیریتی ( با فعالیتای حرفه ساختار

 عمومی های ریزی، هدایت و کنترل( در کتابخانه برنامه

در این  ارزش تیریمد یها مؤلفه شد. انجام کرمان شهر

 Dolan & Garcia (2002)بر اساس پژوهش  مطالعه

تواند برای  نتایج حاصل از این پژوهش می .انتخاب شدند

ویژه مدیران و کارکنان  های عمومی کشور، به نهاد کتابخانه

ها مفید  های عمومی و سایر کتابخانه شاغل در کتابخانه

ی ها مؤلفهها با درنظرگرفتن  ران کتابخانهد. مدیباش

ها را با ساختار  توانند مدیریت کتابخانه مدیریت ارزش، می

 ای ایجاد و در خدمات کتابخانهسازند ارزش همگام 

 کنند.ارزش 

                                                 
1. Cost-Benefit Analysis 

 ند از:ا های پژوهش عبارت فرضیه

های مدیریتی  فعالیت با ارزش مدیریت بین .1

عنادار م ةکرمان رابط شهر عمومی های کتابخانه

 ؛وجود دارد

های  فعالیت مداری با مشتری و کیفیت بهبود بین .2

رابطة کرمان  شهر عمومی های کتابخانه مدیریتی

 ؛معنادار وجود دارد

 گویی پاسخ و عمل استقالل گرایی، تخصص بین .3

 های مدیریتی فعالیت کارکنان با میان در

معنادار  ةکرمان رابط شهر عمومی های کتابخانه

 ؛وجود دارد

 کنندگان با تسهیل و مدیریت مهارت بین .4

 شهر عمومی های کتابخانه های مدیریتی فعالیت

 ؛معنادار وجود دارد ةکرمان رابط

های مدیریتی  فعالیت ای با حرفه ساختار بین .5

معنادار  ةکرمان رابط شهر عمومی های کتابخانه

 وجود دارد.

گرفته در زمینه مدیریت دانش در دو بخش  مطالعات انجام

شده های تجاری انجام  ای و سازمان های کتابخانه ژوهشپ

 : است

 ها مطالعات مدیریت ارزش در کتابخانه

بارة نقش رهبری و مدیریت ارزش به درای که  مطالعه

، نشان شدهای دانمارک انجام  روش پیمایشی در کتابخانه

های آینده، درک  های رهبری، درک چالش داد که نقش

اده از ابزارهای مختلف مدیریت نیازهای آموزشی و استف

همچنین  با تکیه بر مدیریت ارزش بهبود یافته است.

مدیریت جدید کتابخانه با کمک مدیریت ارزش تقویت 

اند. تحلیل دانش  شده و نیروهای انسانی بهتر عمل کرده

ها نشان داد که با تکیه بر ابزارهای  مدیران کتابخانه

 تقویت شدهای  انهمدیریت، هدایت بهتر و خدمات کتابخ

های  ها تمایل دارند نقش برآن، مدیران کتابخانه است. عالوه

رسانی بهتر  مدیریتی را برای افزایش کاربران و اطالع ةآیند

مدیریت ارزش نقش مهمی در  ،نیبنابرا .در نظر بگیرند

 .های دانمارک داشته است بهبود کیفیت فعالیت کتابخانه
Pors & Johannsen (2003) Hyatali & Punb, 

های  های اجرای مدیریت ارزش در کتابخانه شیوه (2011)
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دانشگاه  یعلم  ئتیهتوسط اعضای  دانشگاهی غرب هند

های  کتابخانه نشان دادنتایج  را بررسی کردند. 1هند غربی

گرا  توانند با استفاده از ابزارها و فنون ارزش دانشگاهی می

ای پاسخ  ایجاد چارچوبی مدون به تقاضاهای حرفه یبرا

ویژه  های دانشگاهی، به کتابخانه نتایج نشان داد د.نده

اصلی دانشگاه غرب هند، توانسته با شناسایی کتابخانة 

پاسخ مناسب آن  های چالشاهداف ارزشمند کتابخانه به 

همچنین مشخص شد که دانش کتابداران از کیفیت  د.ده

خدمات اطالعاتی محدود بوده که با  و بازاریابی در

ی مدیریت ارزش تقویت شده است. ها مؤلفهکارگیری  به

های مدیریت  کارگیری روش به ،بر اساس این مطالعه

وظایف مختلف کتابخانه در محیط  تقویت ارزش سبب

ساختارمند برای  ینیاز به رویکرد ،بنابراین دانشگاه شد.

شگاهی از طریق های دان مدیریت خدمات در کتابخانه

 های مدیریت ارزش ضروری است.  اتخاذ رویه

 تیرضا و مؤثرخدمات  تیفیکافزایش راه  ةقشن ةتهی

 صورت بههای دانشگاهی لهستان  کتابخانهدر کاربران 

 .شدبررسی  Yilidiz (2012)در پژوهش  تطبیقی

 بهبود در یهمسهم مکه مدیریت ارزش  ها نشان داد یافته

در این . دارد ها کتابخانه یو خدمات یساختار ادار تیفیک

 یاساس یاریمع درحکمو کاربران  نظر کتابداران ،مطالعه

ها  شده توسط کتابخانه خدمات ارائه تیفیکتعیین  یبرا

دائماً به باید ها  کتابخانهشد. نتایج نشان داد که سنجیده 

 همچنین. باشند خودران کارب دیدگاهی کیفی از ابیدنبال ارز

خدمات  دربا مشکالت موجود کاربر  نارضایتیمیان 

با  درنهایت پژوهش مستقیمی وجود دارد. ةرابطکتابخانه 

ی مدیریت ارزش مبتنی بر عناصر ها مؤلفهدرنظرگرفتن 

برای افزایش  ی رامناسب راه ةنقش تخصصی علم اطالعات

 د. داارائه کیفیت خدمات مبتنی بر رضایت کاربران 

 Abbo (2013) رادر پژوهشی مدیریت ارزش اطالعات 

با روش  2در دانشگاه ردینگ مهندسی سیستم ةدر مدرس

ها  یافته .بررسی کرد ساخته تحلیل مدل اطالعاتی محقق

 ها سازمان در یا انهیارتباطات را انواع شیافزا نشان داد

                                                 
1. University of the West Indies (UWI) 

2. School of Systems Engineering, University of 

Reading, 

 ای، حرفه اتیبهبود عمل یبرا مناسبیفرصت سبب ایجاد 

 .شده استاطالعات  یگذار ها و اشتراک نهیکاهش هز

 نیاز ا یاریبس تیموفقدهد که  همچنین نتایج نشان می

سازمان در  ییبه توانا توجهیشایان  ها تا حد تالش

ها و ارزش اطالعات  ستمیس ،ها حفاظت از داده

سبب دیریت ارزش م ،برآن عالوه. دارد یبستگ شده هاستفاد

 رساختیارزش اطالعات و زتا توجه به  است شده

شود. مدیریت منجر ی به شرایط بهتر کتابخانه اطالعات

مناسب  ةبودج ها، تعیین ارزش سبب کاهش هزینه

ابعاد سازی  ریزی برای بهینه و برنامه ی،وکار اطالعات کسب

 .ی شده استاطالعات یها ستمیس 3فضای مجازی

های  ری تجاری در شرکتو ر پژوهشی که برای بهرهد

 مشخص شد، شد محور اوکراین انجام بازرگانی خدمات

های  برای مدیریت پروژه مؤثرسازی  که توسعه و پیاده

گذاری سبب تحقق شرایط بهتر برای انجام  سرمایه

پشتیبانی  ،شود. در این میان های سودآور می فعالیت

زایش یندهای مدیریت پروژه و افااطالعاتی و ارتباطاتی فر

گسترش خدمات و تولید نقش  ةها در زمین ارزش شرکت

سازی فرایند  مدل ،بر اساس این پژوهشمهمی دارد. 

تواند به بهبود  تجاری با استفاده از مدیریت ارزش می

خدمات منجر شود. همچنین سبب مدیریت بهتر تجاری 

برآن،  عالوه بخشد. و ابزارهای کاری را ارتقا میشود  می

های موجود  یت پروژه با توجه به محدودیتکارایی مدیر

تقویت فرایندهای مدیریتی  سبب تقویت و مدیریت ارزش

افزارهای اطالعاتی و ارتباطی نوین  . استفاده از نرمشود می

مدیریت مالی واحدهای  ةسازی ابزارهای نوآوران پیاده یبرا

 ,Aleksieienko) استتجاری بسیار توصیه شده 

Leliuk & Poltinina, 2020).  

 

های  ها و شرکت شده در سازمان مطالعات انجام

 محور  خدمات

های قابلیت اطمینان مدیریت  ویژگی ةای که دربار مطالعه

های فنی  دستورالعملدهد  نشان میده، ش ارزش انجام

شدة مدیریت ارزش نقش  اختهنهای ش برای کاربرد روش

                                                 
3. Cyber Space Dimensions 
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ن درستی آن دارد. همچنین ارزیابی مهمی در سنجش میزا

مدیریتی در ارتباط با شرایط  ةموازی این شیو

گذاری و نیز درنظرگرفتن عناصر غیرفنی مانند  سیاست

برای  وری کاری فرهنگ مدیریت سازمان و توجه به بهره

مطالعه نشان  نیبنابرا .بهبود قابلیت اطمینان ضروری است

ریت پروژه با های مدی دهد که حمایت از تصمیم می

توجهی درخور استفاده از سیستم مدیریت ارزش مزایای 

برای کنترل برنامه و هزینه برای فرایندهای کاری دارد 

(Cho et al., 2020.) 

Qwabe (2020) داده برای  دهی کالن در پژوهشی سامان

با کمک  داریپا یرقابت تیمز ویتتق ویی ایپوایجاد 

گیری از  به روش پیمایشی و با بهره را ارزش تیریمد

 دادنتایج نشان  .بررسی کرده است امکان مصاحبه

نیز  فرایند داده و دربارةگیری  تصمیمبرای داده  کالن

ارزش سبب افزایش ، سازمانی گویی افزایش پاسخ منظور به

رآن، شایستگی در ب عالوه شود. میتلفن همراه  تجارت

داده در درک رفتار بازار نقش مهمی دارد.  تحلیل کالن

داده،  تلفن همراه برای تحلیل کالن ةاپراتورهای شبک

در  مؤثرافزایش مدیریت ارزش مشتری، عوامل  منظور به

نتایج . کردند های مدیریتی را بررسی اثربخشی شایستگی

درک  داده های تحلیل کالن از ارزش شایستگیکه  نشان داد

انسانی نیز کلید  ةهای سرمای وجود دارد و دارایی درستی

ها برای مزیت رقابتی است.  استفاده از این شایستگی

 ریتأثخود  خودی داده به نتایج کالن بر اساس همچنین

انسانی  ةسرمای مؤثرافزایی ندارد و نقش  چندانی در ارزش

قابلیتی عنوان  ها ارزش خود را به سبب شده تا این داده

  .پویا در مزیت رقابتی نشان دهند

مدل عاملی برای درک  ةبررسی توسع یبراای که  مطالعه

 شده،های سازه انجام  کاربرد مدیریت ارزش در پروژه

سازی در  دهد که با ارائه و کاربرد ابزارهای شبیه نشان می

توان از نقش مدیریت ارزش برای  های بزرگ، می سازه

گذاران این  گیری سیاست بهرهبرای ناسب راه م  نقشه ةارائ

 های پژوهش مشخص استفاده کرد. همچنین یافتهعرصه 

سازی مدیریت ارزش با استفاده از رویکرد  که پیادهکرد 

پایین به باال و نیز با درنظرگرفتن شرایط ناهمگونی در 

کنند  میپیمانکاران  که یهای درک، شناخت و روش

برآن،  شته باشد. عالوهتواند اثربخشی بیشتری دا می

 دهند ارائه می های اجتماعی ها و مشوق رسانه که یاطالعات

در استفاده از راهبردهای مدیریت ارزش در بسزایی نقش 

دهی نیروی انسانی در کنار  زمینه یادشده دارد. سامان

وساز  همراه ابزارهای نوین ساخت گذاری بهینه، به سرمایه

-Thneibat, Al) ها دارد مهمی در موفقیت پروژه ریتأث

Shattarat & Al-kroom, 2022.) 

 ةکه مطالعه در زمین نشان دادپژوهش  ةبررسی پیشین

مدیریت ارزش بیشتر در ابعاد خدماتی و مرتبط با اقتصاد 

گیری از  ارتباطات و فناوری، بهره ةعرصبه  وشده انجام 

ت اطمینان مدیریت ارزش و یداده، سنجش میزان قابل کالن

است. ابعاد شده های سازه بیشتر توجه  نیز پروژه

فرهنگی یا های  عرصهکمتر به  ،شده در این زمینه مطالعه

های خدماتی انجام  سو با فعالیت عملی نظر دارد؛ و هم

ها پژوهش چندانی در این  در کتابخانه ،نیبنابراشده است. 

این نهادهای علمی و  گیری بهره .انجام نشده استزمینه 

تواند برای  فرهنگی از مزایای مدیریت ارزش می

های خدماتی و  ریزی مدیریت و هدایت فعالیت برنامه

باشد تا بتوانند جایگاه خود سودمند ها  اطالعاتی کتابخانه

های تخصصی از مزایای آن  و در فعالیتدهند را ارتقا 

  برخوردار شوند.

 

 روش پژوهش

بستگی است.  یشی توصیفی از نوع همپیما پژوهشْ روش

استاندارد نامة  پرسشاز دو  ،ها برای گردآوری داده

آوری  جمعبرای اول: نامة  پرسشالمللی استفاده شد.  بین

نامه  پرسشها پیرامون متغیر مدیریت ارزش از  داده

 Dolan & Garcia (2002) استاندارد مدیریت ارزش،

 .1: است چهار بعدشامل نامه  پرسشتفاده شد. این اس
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گرایی، استقالل  . تخصص2 ؛یمدار یو مشتر تیفیبهبود ک

و  تیری. مهارت مد3گویی در میان کارکنان؛  عمل و پاسخ

( که شامل 1)شکل  یا . ساختار حرفه7گان؛  کنند تسهیل

 یها داده یآور جمع ینامة دوم: برا است. پرسش  هیگو 22

 تیرینامة مد کتابخانه از پرسش تیریط به مدمربو

 ییاستفاده شد. روا هیکتابخانة اندرکولک  با دوازده گو

و  تیریمد یها ها را چند تن از استادان گروه نامه پرسش

و مطابقت  ی. پس از بررسدندیعلم اطالعات سنج

نامة  پرسش شده، رییگ اندازه رهاییها با متغ پرسش

نامة  و پرسش XP(x)=0/75 ∑ ییارزش با روا تیریمد

شد.  نییتع XP(x)=0/79 ∑ ییکتابخانه با روا تیریمد

 ییایسنجش پا یکرونباخ  برا یاز آزمون آلفا نیهمچن

 یها مربوط به شاخص ییایشد. پا  بهره گرفته ها اسیمق

مربوط به  ییایو پا ۰27/۷ارزش برابر با  تیریمد

 شد. نییعت ۰77/۷کتابخانه برابر با  تیریمد یها شاخص

کتابداران و  یشده در این پژوهش، تمام مطالعه جامعة

های عمومی شهر کرمان مشتمل بر  مسئوالن کتابخانه

های کتابخانة مرکزی، کتابخانة شهید  هشت کتابخانه به نام

مفتح، کتابخانة شهید مطهری، کتابخانة شهید بهشتی، 

فرد،  کتابخانة مسجد جامع، کتابخانة مرحوم یزدانی

کتابخانة تخصصی علوم قرآنی است که زیر  ه،بخانة مروکتا

شوند. نمونة  های عمومی کشور اداره می نظر نهاد کتابخانه

بودن تعداد جامعه برابر با کل  شده با توجه به کم مطالعه

 نفر بوده است. ۰۷شامل  یجامعة آمار

 صیتشخ یبرا  رنوفاسمی –کولموگروف  آزمون

 یآمار یها و آزمون قیتحق یرهاینبودن متغ ایبودن  نرمال

و   یبستگ هم بیو ضر  کیناپارامتر ای  کیپارامتر

استفاده  قیتحق اتیفرض یبررس یبرا  یخط ونیرگرس

پژوهش با  یها داده لیوتحل  هیتجز ت،یشدند. درنها

 انجام شد. 21 ة.اس.اس  نسخیافزار اس.پ نرم

 
 پژوهش یمدل مفهوم .1شکل 

 

 ها افتهی
 رنوفیاسم-در آزمون کولموگروف یدار یمقدار معن اگر

. بر اساس سنجش ستینرمال ن عیباشد، توز ۷5/۷کمتر از 

 ریپژوهش با آزمون نامبرده، مشخص شد که مقاد یها داده

، 71۰/۷در سطح  یمدار یو مشتر تیفیبهبود ک

، مهارت 713/۷و استقالل عمل در سطح  ییگرا تخصص

و ساختار  727/۷در سطح  کنندگان لیو تسه تیریمد

با توجه به  ن،یهستند. بنابرا 77۰/۷در سطح  یا حرفه

 یبرا رسونیپ یبستگ ها از آزمون هم داده عیبودن توز نرمال

شده  گرفته اندازه یرهایمتغ نیآزمون رابطة دوجهته ب

ابعاد نشان داد  نیب رسونیپ یها یبستگ استفاده شد. هم

 گریکدیبا  ۷5/۷و  ۷1/۷ یدار یابعاد در سطح معن شتریب

 اند. مرتبط
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  ارزش تیریمد یها مؤلفه یفی. آزمون توص1جدول 

 انحراف معیار میانه میانگین ها مؤلفه

بهبود کیفیت و 

 مداری مشتری

2/3 5/3  32/۷ 

گرایی و  تخصص

 استقالل عمل

2/3 7 30/۷ 

مهارت مدیریت و 

 کنندگان تسهیل

2/2 ۰/2 75/۷ 

 37/۷ 3/2 2/2 ای ختار حرفهسا

 

 

 

گرایی در  های تخصص مؤلفه، 1جدول  ةبا توجه به یافت

وضعیت باالتر از  مداری مشتری و میان کارکنان؛ کیفیت

 و مدیریت ی مهارتها مؤلفهحد متوسط و 

تر از حد  وضعیت پایین ای  کنندگان؛ ساختار حرفه تسهیل

 اند. متوسط را داشته

 

 ها کتابخانه مدیریت با ی مدیریت ارزشها مؤلفه ةگاندرگرسیون چن .2جدول 

B S.E Beta T R متغیر
2 

Partial
 

Correlation F 

 - 3۰۷/1 375/12 ثابت
**۷1۷/0 

222/۷ 

- 

**731/5 

 -۷3۰/۷ -352/۷ -۷7۰/۷ ۷27/۷ -۷23/۷ مداری بهبود کیفیت و مشتری

 317/۷ 232/3** 757/۷ ۷۰1/۷ 220/۷ ستقالل عملا گرایی، صتخص

*۰۷3/1 171/۷ ۷۰2/۷ ۷03/۷ کنندگان مهارت مدیریت و تسهیل
 137/۷ 

 ۷۰۰/۷ ۰71/۷ 11۷/۷ ۷۰7/۷ ۷55/۷ ای ساختار حرفه

 دار معنی ۷5/۷در سطح **دار،  معنی 1/۷در سطح *
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ی ها مؤلفه، بررسی تحلیل رگرسیون چندگانة 2در جدول 

ود. در ش ها مشاهده می مدیریت ارزش با مدیریت کتابخانه

های پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل  بررسی فرضیه

دهد که  آمده نشان می دست رگرسیون و ضریب تعیین به

ها، از روی  کتابخانه درصد تغییرات مدیریت 23تقریباً 

(.  p< ۷5/۷قابل تبیین است ) های مدیریت ارزشی مؤلفه

گرایی، استقالل عمل و مهارت  های تخصص مؤلفه

کنندگی معناداری  بینی کنندگان اثر پیش مدیریت و تسهیل

(. همچنین بر p < ۷5/۷ها داشتند ) بر مدیریت کتابخانه

، در میان 1بستگی جزئی اساس شاخص ضریب هم

گرایی، استقالل  های مدیریت ارزشی، مؤلفة تخصص مؤلفه

 عمل، بیشترین رابطه را با مدیریت ارزشی دارد. 

 

های  مؤلفهون بین بستگی پیرس . ماتریس هم3دول ج

 ها مدیریت ارزش با مدیریت کتابخانه

 مدیریت کتابخانه 

r p نتیجه 

بهبود کیفیت و 

 مداری مشتری

11۰۰/۷ 

- 

فرض صفر  ۷۷۷/۷

 شود رد می

گرایی،  تخصص

 استقالل عمل

فرض صفر  ۷۷۷/۷ 77۷/۷

 شود رد می

مهارت مدیریت و 

 کنندگان تسهیل

فرض صفر  ۷۷۷/۷ 221/۷

 شود رد می

فرض صفر  ۷2۰/۷ ۷77/۷ ای ساختار حرفه

 شود تایید می

 77۷/۷ مدیریت ارزش

 

فرض صفر  ۷۷۷/۷

 شود رد می

بین  داری معنی مقدار ، از آنجا که3براساس جدول 

گرایی،  مداری، تخصص بهبود کیفیت و مشتریهای  مؤلفه

با  کنندگان استقالل عمل و مهارت مدیریت و تسهیل

 فرض است، پس تر کوچک ۷5/۷ ها از مدیریت کتابخانه

بستگی مثبت بین  هم وجود دهندة نشان که شود می رد صفر

داری  معنی ها با مدیریت کتابخانه است. اما مقدار مؤلفهاین 

 ۷5/۷ از ها ای با مدیریت کتابخانه ة ساختار حرفهمؤلفبین 

 که شود پذیرفته می صفر فرض پس نیست؛ تر کوچک

                                                 
1. Partial Correlation 

 بین معنادار و مثبت رابطة و یبستگ هم فقدان دهندة نشان

 شهر عمومی های کتابخانه مدیریت با ای ساختار حرفه

 مدیریت با ارزش است. درنتیجه بین مدیریت کرمان

رابطة مثبت  بستگی و کرمان هم شهر عمومی های کتابخانه

 دارد. وجود

 

  گیری بحث و نتیجه

نشان داد بین مدیریت  اول پژوهش ةنتایج حاصل از فرضی 

معناداری وجود دارد. این رابطة رزش و مدیریت کتابخانه ا

ای و  های حرفه معناست که با توجه به فعالیت بدان

های عمومی شهر کرمان در زمینة  تخصصی در کتابخانه

کارگیری  لف و مدیریت مجموعه، بهتخدمات مخ

تواند باعث بهبود روند کاری  ی مدیریت ارزش میها مؤلفه

 ,Aleksieienkoشود. نتایج پژوهش ها در این کتابخانه

Leliuk & Poltinina (2020)  ریتأث ةزمیندر 

 ,.Thneibat et alهای محوری سازمان و نیز  ارزش

در ارتباط با نقش سیستم باورها و کارآیی  ((2022

ستند. همچنین سو ه ها با نتایج این پژوهش هم ارزش

مبنی بر ارائه خدمات  Abbo (2013) های پژوهش یافته

مدیریت ارزش و همچنین  در سایهاطالعاتی با ارزش 

 & Cho, El Asmar, Gibson Jr نتایج پژوهش

Aramali, (2020)  و رقابت یپایدارگذاری ریتأثدر 

با نتایج این سازمانی توسط اعضای سازمان فرهنگ 

ارزش  مدیریتدهد که  راستاست و نشان می پژوهش هم

های عمومی شهر  تواند در فعالیت کتابداران کتابخانه می

، و نیز هماهنگی و خدمات اطالعاتی ةکرمان برای ارائ

ی داشته باشد. مؤثرها نقش  همراهی با مدیریت کتابخانه

 طوح کیفی خدمات شده وهمچنین سبب افزایش س

  کند. ای را پشتیبانی می های حرفه فعالیت

دوم پژوهش، مبنی بر وجود  ةاز فرضی آمده دست بهنتایج 

های  مداری و مدیریت کتابخانه مشتری و رابطه بین کیفیت

یید أمثبت و معنادار را ت ةعمومی شهر کرمان، وجود رابط

رسد  مینظر  به کند. در تبیین این فرضیه باید گفت، می

های عمومی شهر  کتابخانه ی کهباالبودن کیفیت خدمات

تواند در جذب کاربران و  میاند  ارائه کردهکرمان 

باشد. در  مؤثرها  استفاده از کتابخانه ةگیری دربار تصمیم

 مناسبْ خدمات اطالعاتیکه واقع ضرورت دارد 

باشد داشته  اعضای کتابخانه برای یقبول قابل های ویژگی



 

 های عمومی رابطة میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانهنژاد و همکاران:  سلیمانی 1۷7

 سازد. همچنین تی آنان را برآوردهبتواند نیازهای اطالعا تا

های  های اطالعاتی در کتابخانه نیازسنجی برای فعالیت

 آید. شمار می های مهم به عمومی شهر کرمان یکی از برنامه

های اطالعاتی و  انتظارها و درخواست توجه به ،برآن عالوه

همراه  به ها، ها و مجله کتاب ة، تهیدریافت منابع مفید

پذیرساختن بیشتر  ها برای دسترس دهی سریع آن سازمان

که باید  رود شمار می بهمنابع از زمره اقدامات اساسی 

 .کندتوجه  به آن های عمومی مدیریت کتابخانه

ساختن  خدمت و برآورده ةشیوة ارائ توجه به ارزش منابع،

 سبب تقویت کیفی ،اعضا نیاز کاربران با توجه به بازخورد

این  های عمومی شهر کرمان خواهد شد. خدمات کتابخانه

نقش بارة در Yilidiz (2012)های پژوهش  نتایج با یافته

، مشترک مندی کاربران مدیریت ارزش در افزایش رضایت

مبنی  Cho et al. (2020) است. همچنین نتایج پژوهش

ر وجود ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت بر ب

های  اندازی دوره آموزش و راه ةها و نیز ارائ اساس ارزش

مهارت آموزشی با ایجاد فرهنگ و جو سازمانی و 

ها با نتایج  ارزش اعضا از ها و پیروی شدن ارزش نهادینه

 & Hyataliهای  یافته همچنینسو است.  این پژوهش هم

Punb (2011) نوع خدمت مناسب و نقش  دربارة

دارای وجوه اشتراک با تحقیق حاضر  ،آندر ها  ارزش

 است.

سوم این پژوهش، مبنی بر وجود  ةنتایج حاصل از فرضی

 در گویی پاسخ و عمل گرایی، استقالل رابطه بین تخصص

های عمومی شهر کرمان،  کارکنان و مدیریت کتابخانه میان

مثبت و معنادار است. از این  ةوجود رابط دهندة نشان

 ةهمشود. تخصص  می دییتأپژوهش  ةروی، این فرضی

ی مهم ها مؤلفه از کنند، افرادی که در یک کتابخانه کار می

کارمند  درمقامرود. افرادی که  شمار می کتابخانه بههر 

بر تخصص  شوند، عالوه کار می  به  کتابخانه مشغول

باید ای،  مجموعه و تجهیزات رایانهتسلط بر  و کتابداری

ارتباط با مشتری  باالی و از مهارت داشتهاستقالل کامل 

های  برخوردار باشند. باید توجه کرد که مدیران کتابخانه

ای  عمومی شهر کرمان در فرایندهای کاری و حرفه

رو هستند. برخی از این  هخویش با مشکالتی روب

های کتابخانه  هزینه نیتأمه و به مسائل بودج ،مشکالت

رو مربوط ِ موارد پیشها به  ای از آن گردد، و پاره بازمی

 ای، : کمبود منابع اطالعاتی درسی و حرفهشود می

 ها، ای و امکانات جانبی آن های رایانه دستگاه محدودبودن

 ،تر و از همه مهم شبکه، ضعف سرعت خطوط اینترنت و

قلمرو در گذار ریتأثو  ای حرفه ،نیروی تخصصی نیتأم

به آموزش نیروی  یتوجه بیهمچنین  و فعالیت خود

خدمات اطالعاتی  ةارائ انسانی که توانایی آنان را در

های  پژوهش با یافتهبخش از تقویت کند. نتایج این 

Thneibat et al. (2022)  عملکرد  ریتأثدرخصوص

نیازهای جامعه و ایجاد ارزش گویی به  تخصصی و پاسخ

ی که در ایجاد ارزش ریتأثمعنوی در سطح جامعه و 

 راستاست.  ده در اقتصاد دارد هموافز

بین که رابطة  دهد چهارم نشان می ةنتایج حاصل از فرضی

های  کنندگان و مدیریت کتابخانه تسهیل و مدیریت مهارت

 عمومی شهر کرمان مثبت و معنادار است. مدیریت

 (سازمان نوع هر )مورد نیاز بنیادین های مهارت به خانهکتاب

 محیط و ها سازمان توسعة و رشد با امروزه ، امانیاز دارد

 ملزومات از های مدیریتی مهارت داشتن کنونی، رقابتی

 نیز های عمومی کتابخانه مدیران. است آنان انتصاب اصلی

 در آنان صحیح عملکرد و نیستند مستثنی امر این از

 مدیریتی های مهارت داشتن در گرو سازمان اهداف شبردپی

های  مهارت .کاراست و اثربخش مدیریت برای الزم

های عمومی شهر  کردن کتابخانه ای مدیریت در اداره حرفه

پشتیبانی از خدمات تخصصی دارد. در ی مؤثرکرمان نقش 

های فنی، آشنایی با  توانمندی داشتندر کنار آن، 

اتی، رایانشی، کار با تجهیزات و های اطالع فناوری

ها و تجهیزات کتابخانه سبب خواهد  شناخت بهتر دستگاه

شد تا مدیریت بهتری از سوی آنان شکل گیرد. همچنین 

ی مدیریت عمومی نیز در ها مؤلفه دربارةآگاهی 

کار و هماهنگی در  دهی نیروی انسانی، تقسیم سامان

های هر  ییتخصص و توانا ،های سازمانی، تشخیص پُست

ها خواهد  ریزی بهتر کتابخانه یک از همکاران، سبب برنامه

های  گیری برای مدیریت کتابخانه شد. در واقع تصمیم

نیازمند داشتن  ،عمومی شهر کرمان عالوه بر موارد یادشده

خالقیت و نوآوری نیز هست. در بسیاری از مواقع، 

 سازی سطوح کارگیری امکانات غیرفعال سبب بهینه به

گیری از  شود. همچنین بهره ها می خدماتی در کتابخانه

ها و استفاده  های مغفول، و تعامل با دیگر سازمان ظرفیت

تواند شرایط بهتری برای  ها می از امکانات آن

 Qwabeرسانی ایجاد کند. نتایج پژوهش  خدمت
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 ،گرش افرادندر ها  مثبت ارزش ریتأثبا موضوع  (2020)

ها با  آن با ارزش ةارتباط مستقیم باورها و نقش دوسوی

های پژوهش  . همچنین یافتهاستنتایج این پژوهش مرتبط 

Aleksieienko et al. (2020)  با این توضیح که

وتحلیل پیدا  ها زمانی قابلیت تجزیه ارزش خدمات کتابخانه

با  ،تصادی داشته و منجر به سود شودکند که توجیه اق می

نتایج پژوهش  همچنین. استسو  نتایج این پژوهش هم

Pors & Johannse (2003)  نقش  ریتأثنیز از منظر

ها با  مدیریت ارزش در بهبود نگرش مدیران کتابخانه

 دارای اشتراک است.  حاضر پژوهش

مثبت و معنادار بین  ةقیق، رابطپنجم این تح ةنتایج فرضی

های عمومی شهر  ای و مدیریت کتابخانه حرفه ساختار

 دییتأپژوهش فرضیة درنتیجه این  ؛کند یید نمیأکرمان را ت

ساختار رابطة و  ریتأث  فقدانرسد علت  مینظر  به شود. نمی

 مدیریت کتابخانه، محدودبودن مقاصد،و ای  حرفه

تصمیماتی است که برای  و اتاقدام ها، برنامه ها، سیاست

 ةمثاب بهها  ها تعریف شده است و ساختار آن این کتابخانه

ای فقط  های تخصصی نبوده و این ساختار حرفه کتابخانه

های  تری همچون کتابخانه در سطح کالن و پیچیده

گو و قابل تعریف خواهد بود.  تخصصی و آموزشی، پاسخ

ین توانایی را دارند های عمومی شهر کرمان ا ولی کتابخانه

که با عنایت به امکانات و نیروی انسانی خود، از 

و به کنند های همکاری با دیگر نهادها استفاده  ظرفیت

های عمومی مبادرت  آموزش نیروی انسانی کتابخانه

گیری از تجارب دیگر نهادهای  بهره نیبنابراورزند. 

مشارکت بیشتر  و فرهنگی، تقویت نیروی انسانی،

تواند تا  ها می های تخصصی در این کتابخانه یتفعال

ط بهتری برای یحدودی مشکالت موجود را مرتفع و شرا

های  افتهیهای عمومی مهیا سازد.  رسانی کتابخانه خدمت

 ی مدیریت ارزشها مؤلفهاند که  این پژوهش نشان داده

های  ای با مدیریت کتابخانه ساختار حرفه ةمؤلفغیر از  به

 داری دارند. معنیرابطة رمان، عمومی شهر ک

 

 پیشنهادها

 در مهم های مؤلفه از یکی خدمات کیفیت (1

 به باید کتابخانه هر عوامل تمامی که است مداری مشتری

 افزایش و کیفیت بهبود برای ،بنابراین .باشند متعهد آن

 رضایت افزایش در مؤثر و کلیدی نیازهای باید قدرت

ها، در  آن اهمیت میزان هب توجه با و ییشناسا مشتریان

 ؛ها لحاظ شوند ریزی کتابخانه برنامه

 و عمل و استقالل تخصصبندی دقیق  با گروه( 2

 برای الزم های ظرفیت تمام کارکنان میان در گویی پاسخ

 و معیارها گسترده براساس و بزرگ های فعالیت انجام

در مدیریت کتابخانه  شده، مشخص ای حرفه استانداردهای

 ؛شودفراهم 

امکان  ،ها مدیریتی در کتابخانه آوری مهارت با فراهم( 3

 و شده فراهم شود سوی اهداف تعیین حرکت مجموعه به

 برای ابزاری منزلة به کنندگان تسهیل از راه این در

 ؛شود استفاده مشکالت کمترکردن یا سازی ساده

 اکنون هم که است جدیدی نسبتاً رویکرد گرایی حرفه( 7

 به آن غیردولتی ویژه به و دولتی های سازمان از بسیاری در

 همة در تواند نمی ساختار نوع این اگرچه ؛شود می توجه

 ،شود استفاده( غیردولتی یا دولتی) ها دستگاه و ها سازمان

 گرا حرفه های سازمان بر حاکم اصول از بسیاری اما

 باشد.  داشته کاربرد نیز ها کتابخانه در تواند می
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