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  marjani54@gmail.comرایانامه: . آستان قدس رضوی اسناد
 

 مریم زبردست 
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 چکیده

های عمومی و تخصصی نشانه پویایی، رشد و بالندگی یک سازمان است. البته وجود این ها و حوزهها و شوراها در زمینه وجود کمیته :هدف

ها و شوراهای موجود  شوراها تا جایی سودمند است که کارایی و اثربخشی داشته باشند. این پژوهش بر آن است که اثربخشی کمیته ها و کمیته

ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی( را مورد بررسی قرار  ها، موزه بزرگ ایران )سازمان کتابخانه  ای های فرهنگی و کتابخانه ازماندر یکی از س

 ها را روشن سازد. دهد و بازخورد نتایج و تصمیمات آن

و توصیفی و در بخش دوم از . در بخش اول پژوهش از روش پیمایشی است انجام شدهاین پژوهش با رویکردی ترکیبی  شناسی:روش

های مختلف همچون صورتجلسات  برای این منظور، ابتدا اطالعات مورد نیاز از محملکیفی و تحلیل مضمون استفاده شده است. روش 

ش شامل اند. جامعه این پژوه  آوری و سپس کدگذاری و تحلیل شده جمع ،ها و مصاحبه های سازمان و مصوبات آن ها، شوراها و کارگروه کمیته

 اند.  در حال فعالیت بوده 5231شورا، کمیته و کارگروه موجود درسازمان است که در سال  23

 یابیارزیی سازمان، اجرا سطوح ریسا به ی مصوباتاجرا بودن وابستهدر این پژوهش مشخص شد که عواملی همانند  گیري:ها/ نتیجه یافته

بر تصویب و اجرای مصوبات، به عنوان عوامل  ی کالنهااستیس ، تأثیرهایسرپرست گرید به مصوبات بیتصو بودن وابسته، هاتهیکمناعادالنه 

 در تمشکال، وجود مصوبات یبرخ یاجرا یبرا نظارت ضعف، مصوبات یبرخ یاجرا یبرا یمال بار داشتن ؛فراسازمانی و عواملی نظیر

ثیرگذار در فرایند صحیح أاجرای برخی مصوبات... به عنوان عوامل ت بر بودن، کارشناسی نبودن برخی مصوبات، زمانمصوبات یرسان اطالع

 تصویب و اجرای مصوبات هستند.

 

ارزیابی مصوبات، های تخصصی؛  ها؛ شوراها؛ کارگروه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛ کمیته موزه، ها سازمان کتابخانه ها: کلیدواژه

 عملکرد. 

---------------------- 

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه بخانهسازمان کتا

 .42-5صص.  ،1431 بهار و تابستان ،24 -24شماره  ،11دوره  نشریه الکترونیکی شمسه،
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 مسئله بیان و مقدمه

تر و جلوگیری از تکرار اشتباهات  هایی بهتر و دقیق حل مشورت در مسائل مختلف زندگی و جامعه باعث رسیدن به راه

های مختلف در حل مسائل  حل های زیادی برای پیدا کردن راه دم در جریان زندگی اجتماعی خود فرصتشود. مر می

آورند که مجموعه این  دست میه های اجتماعی و امور مختلف زندگی ب کاری یابند و اطالعات گرانبهایی از ریزه می

های مختلف و  حل اده بیشتر از اطالعات و راههاست و مشورت راهی برای استف ها در اختیار همه آن حل اطالعات و راه

 (.5231اند )جاسبی،   دست آوردهه تجربیاتی است که دیگران در طول زندگی خود ب

 امور در گیری تصمیم منظور به که شود می اتالق ها سازمان در صاحبنظر و متخصص افراد از گروهی اجتماع به شورا

 راهکارهای ارائه به نظر تبادل و بحث از پس و آیند می جمع هم دور ها تهکمی و ها بخش سایر مشکالت و سازمان کالن

 و مساعی تشریک شورا دیگر، تعبیری به. کنند می گیری تصمیم احتمالی مشکالت رفع و امور انجام برای مناسب

 . است موضوع یک هدربار گروهی تصمیم اتخاذ برای همفکری

ها و شوراهای عمومی و تخصصی است که به منظور حمایت،  کمیته ها، وجود یکی از معیارهای پویایی سازمان

سازی محسوب  آیند و بازوی نیرومند مدیران در امر تولید فکر و تصمیم ها به وجود می پشتیبانی و ارزیابی عملکرد سازمان

 شوند. می

 شوراها خود مؤسسات اداره یبرا طبیعتاً های فرهنگی،پیشرو به عنوان سازمان و بزرگ فرهنگی مراکز و ها کتابخانه

 و کتابداری انجمن ،رسانی اطالع مراکز و ها کتابخانه از فراتر و امور رأس در ولی. دارند سازمانی و داخلی های کمیته و

 وضعیت بهبود برای که کنند می تسهیل را هایی طرح تداوم و ها برنامه توسعه» انجمن این که دارد وجود رسانی اطالع

 از نهادها حمایت جلب و ها فعالیت و ها طرح پیشبرد موجب و است شده طراحی اعضایشان حقوقی و صنفی ای، حرفه

 کاری حوزه و بخشند می تحکیم را خود حرفه موجودیت و فلسفه تخصصی، های انجمن. شوند می انجمن تخصصی حوزه

 مهارت از که جدید اعضای جذب و منظم آموزش طریق از را خود حرفه توسعه و رشد تداوم و کنند می ایجاد را خود

 صدق مسأله این نیز کتابداری حرفه مورد در (.5232)فتاحی، بگلو و آخشیک،  نمایند می تضمین برخوردارند، باالیی

 .مدعاست این بر دلیلی پیشرفته کشورهای کتابداری های انجمن کنونی موفقیت. کند می

 مرکز دارد، فرهنگی و علمی خدمات ارائه در فعالی پیشینه که رسانی عاطال و کتابداری عرصه در فعال مراکز از یکی

 توجه با مرکز این دهد می نشان الکترونیکی منابع و متون موجود، منابع در جستجو. است شیراز فناوری و علوم ای منطقه

 درون های ظرفیت و عیجم خرد از خود اهداف پیشبرد برای است آن های رسالت و وظایف مطابق که آن خاص ساختار به

 اداری، شورای علمی، شورای نظیر شوراهایی مرکز این. است کرده استفاده شوراها و ها کمیته قالب در سازمانی برون و

 شوراهای نظرزیر که دارد فعالی های کارگروه و ها   هکمیت همچنین. دارد اختیار در را آموزش شورای و تی آی شورای

 ارزشیابی کمیته ترفیعات، کمیته اجرایی، کمیته به توان می نمونه برای. نمایند می فعالیت مستقل صورت به یا مذکور

 تدوین و ارزیابی کارگروه برتر، پژوهشگر پرونده بررسی کمیته پیشنهادات، ارزیابی کمیته آموزش، کمیته کارکنان، عملکرد



 و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها موزها، ه کتابخانهسازمان  ها و شوراهاي یتهکم مصوبات اثربخشی و ها مضمون بررسی       1

 

 ای،رایانه شناسی زبان گروه توسعه، و ارزیابی گروه ی،دیجیتال منابع ساماندهی کمیته منابع، ساماندهی کمیته افزار، نرم

 5.برد نام...  و سیستم عملیات و طراحی گروه اطالعات مدیریت گروه منابع، پژوهشی هایگروه

تشکیل شده « های سازمان کمیته شوراها و کمیته»ای با عنوان  هر چند که در چند سال اخیر، در سازمان کمیته

های نسبتاً  ها و شوراها نظارت داشته باشد و گزارش ها و کارکرد کمیته بر فعالیتاین کمیته که  شدهاست و همواره سعی 

ها و ابزارهای  با استفاده از شاخص ،یمتازمپژوهش تاکنون ولی با این حال،  ؛های آنان ارائه کند خوبی نیز از فعالیت

 ه است. ها و شوراها صورت نگرفت علمی و با توجه به گستردگی و تعدد کمیته

ها و شوراهای مختلف در  بر اساس آنچه بیان شد، مسأله اساسی پژوهش حاضر آن است که با توجه به وجود کمیته

ها، همچنین حضور کتابداران در این جلسات به عنوان اعضاء آن و زمان و هزینه  متعدد در آن سازمان و تشکیل جلسات

 ها به چه صورت است؟ و این نتایج در کجا نشان سات و مصوبات آنها، نتایج جل صرف شده برای این شوراها و کمیته

 شود. داده می

 

 ها آن وظایف مختصر شرح و سازمان شوراهاي و ها کمیته پیشینه بر مروري

 های مشی خط بر را خود تمرکز است ممکن ها کمیته از گروهی ،دارند عهده بر متعددی وظایف ها کتابخانه در ها کمیته

 از بسیاری در اما باشند، داشته عهده بر را «رسانی اطالع و یاب حقیقت» خدمات است ممکن برخی دهند، رقرا کتابخانه

 راهی و دهند می ارائه ها کتابخانه از آنان استفاده ادامه و کاربران ماندن برای هایی راه ها آن ،عمومی روابط جنبه از موارد

 . روند می شمار به خود کاربران به ها کتابخانه خدمات ارائه برای آسان و سریع کوتاه،

 وضعیت همچون اموری شوند ایجاد مختلفی امور به رسیدگی برای است ممکن ها کمیته ،عمومی های کتابخانه در

 ها کمیته ترین رایج کتابخانه، دائمی کمیته و مشاورین هیئت. دهند ارائه( اینترنت) خاص اطالعاتی خدمات ارائه ساختمان،

 و دارند عهده بر را کتابخانه عملیات اجرای در مشاوره و کتابخانه مشی خط تنظیم که هستند عمومی های هکتابخان در

 (.3002، شافنر) شوند تشکیل ها شهرستان و مختلف شهرهای نمایندگان از است ممکن آن اعضای

مذهبی  -های فرهنگی سازمانترین  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز، یکی از مهم ها، موزه سازمان کتابخانه

ها و شوراهای این سازمان از ابزارهای  رسانی کشور دارد. کمیته ای در بین مراکز فرهنگی و اطالع است که جایگاه ویژه

های جدید و بکر کتابداران و کارشناسان و کاربست خرد  مندی از ایده شوند که به منظور بهره مدیریتی آن محسوب می

ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و بهبود خدمات و تقویت منابع  ها، موزه و ارتقاء جایگاه کتابخانهجمعی برای پیشرفت 

 اند.  ای ایجاد شده و ارتقای سطح علمی کتابداران و انجام بهتر و مؤثرتر خدمات کتابخانه

ه هبود خدمات کتابداری بعنوان آن اختصاصاً در راستای ب 23کارگروه، شورا و کمیته سازمان تعداد  13از تعداد 

 گردد: می ها ذکر وجود آمده اند که در ادامه مشخصات و اهداف آن

 
 رسانی علوم و فناوری شیراز دریافت شده است. ای اطالع ، ارزیابی و توسعه منابع مرکز منطقهاطالعات فوق از گروه پژوهش . 5
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 سازمان کتابداري هاي فعالیت با مرتبط هاي کمیته و شوراها وظایف و اهداف .1 جدول

سال  نام کارگروه، شورا و کمیته ردیف

 تأسیس

 اهداف و وظایف

 5235 شورای هماهنگی سازمان 1
و سازمان حساس و کالن مسائل خصوص در گیری تصمیم 
 آن درباره گیری تصمیم و سازمان مختلف های حوزه پیشنهادهای بررسی 

 کارکنان برای اداری تشویقات صدور - کمیته تشویقات 4

4 
 کتاب کمیته بررسی و بازبینی

5235 
تاالرهای و ها کتابخانه در موجود های کتاب محتوی بررسی 

 شده خریداری تازه های کتاب 
 عادی های کتاب از تحقیق ویژه و زرد عطف های کتاب جداسازی 

2 
 سازمان کتاب انتخاب کمیته

 
5230 

توسط مسئولین  انتخاب منابع مطابق نیاز مراجعه کنندگان به صورت مستقیم و
 های کتابخانه وابسته ها و نمایندهرها، تاال کتابخانه

5 
 سازماندهی داخلی تخصصی کمیته

 طالعاتا

 
5232 

های احتمالی موجود در سازماندهی اتخاذ تصمیم مناسب برای چالش 
 ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکالت موجود در سازماندهی اطالعات 
 های جدید ایجاد تحوالتی در برخی امور فنی با اتکا به استانداردها و دستورالعمل 
 ها ای جامعه استفاده کننده کتابخانهسویی استانداردهای موجود با نیازه هم 

6 
 سازمان منابع ارزیابی کمیته

 
5235 

های موجود در مخازن  بررسی محتوی کتاب 
های تازه  ها و تاالرهای کتاب های موجود در کتابخانه بررسی محتوی کتاب

 خریداری شده
 های عادی های عطف زرد و ویژه تحقیق از کتاب جداسازی کتاب 

2 
 آموزش ریزی رنامهب شورای

 
5233 

های آموزشی ها و کارگاه دوره گیری در خصوص تشکیل تصمیم 
 های مختلف سازمان به صورت  های عمومی و تخصصی در حوزه برگزاری آزمون

 مراجعان و کارکنان دانش سطح ارتقا هدف با حضوری و غیرحضوری

1 
 شورای ارزیابی و خریداری اسناد

 
- 

که  اسناد فراهم آوری های برنامه هماهنگی و ها مشی یخط ها، سیاست تعیین
 متشکل از متخصصان و کارشناسان زبده داخل و خارج از سازمان

 سازی اسناد در ارتباط با آستان قدس رضوی، همکاری جهت غنی 
 )گردآوری و خرید انواع اسناد )مکتوب و غیرمکتوب 
 رتبط، پرحجم و دست و پاگیرهای غیرم آوری مجموعه تالش برای پرهیز از جمع 
  تهیه اسناد مورد نیاز به صورت مبادله تصاویر اسناد و همکاری در معرفی اسناد

 ها نسبت به اسناد و نگهداری به مردم و افزایش آگاهی آن

 کتابخانه کارکنان و اعضای امنیت و سالمت تأمین  5232 انضباطی کمیته 3

 5235 گذاری سازمان کمیته قیمت 11

کاریمقاطعه امور در سازمان رئیس سوی از ارجاعی سازمان های تعرفه تعیین 
 ای، موزه اشیاء از برداری عکس سازمان، منابع اسکن و تایپ نویسی، فهرست نظیر
 تعیین ساالنه، عضویت حق سازمان، های سامانه در اطالعات ورود برداری، فیلم

 ...  و منابع امانت دیرکرد جریمه
و مقاله دانلود اینترنت، رایت، کپی، مانند خدمات های فهتعر تعیین ... 

 5232 اتاق فکر معاونت هماهنگی 11
،تجارب از استفاده منظور به مرکزی کتابخانه مشکالت حل و گیری تصمیم تدبر 

 خارج نظران صاحب و مشاوران و تخصصی های حوزه در زبده کارشناسان تخصص و
 سازمان از

14 
 کتابخانه مخازن هتوسع کارگروه

 
5232 

بینی فضاها و تهیه مخازن جدید با توجه به  گیری در خصوص پیش تصمیم
 افزایش روزافزون حجم منابع

 جایابی فضاهای جدید 
 تجهیزات و نیروهای مورد نیاز مخازن جدید 

 5233 کمیته ارزشیابی سازمان 14
و سازمان کارکنان ارزشیابی های فرم امتیازدهی و تکمیل توزیع، فرایند بر نظارت 

 آن انجام حسن



 و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها موزها، ه کتابخانهسازمان  ها و شوراهاي یتهکم مصوبات اثربخشی و ها مضمون بررسی       11

 

 5232 کمیته پیشنهادات 12
کاری های محیط در کارکنان مشارکت تحقق برای سازی زمینه 
 کارکنان، رضایت تأمین و سازی بهینه وری، بهره ارتقاء انگیزه، ایجاد 

 نفعان ذی و کنندگان مراجعه

 5232 شورای پژوهش 15
یپژوهش یها تین اولوییو تع یگذار استیس ،یابی مسأله 

  محققان داخل و خارج سازمان یده از سویرس یشنهادهایاظهار نظر در مورد پ 

 5235 اتاق فکر سازمان 16
طریق سه از فکر اتاق در امور اجرایی یندافر تعیین : 
 اتاق اعضای طرف از مطروحه موارد. ب سازمان؛ محترم رئیس مستقیم دستور. الف

 سازمان همکاران طرف از مطروحه ردموا. ج فکر؛

 5233 اتاق فکر معاونت کتابخانه های وابسته 12
مشکالت بر آمدن فائق برای کتابخانه مدیران بین اندیشی هم و همفکری 

 احتمالی

11 
 بهره وری کمیته نظارت 

 
5231 

مدیران و کارشناسان کارکنان، عملکرد ارزشیابی شیوه اجرای در همکاری  
 ها و شوراها کمیته اعضای و دبیران ارزشیابی اجرایی شیوه اجرای 

 فرم تکمیل و ریزی برنامه خصوص در مشاوره MIS  
 سازمان های پروژه ریزی برنامه 
 ساختار سازمانی  شناسه تهیه 
 سازمان کارکنان وظایف شرح تدوین و تکمیل روزرسانی،به 

 5231 کمیته تدوین  برنامه راهبردی سازمان 13
و هماهنگی معاونت ساله پنج راهبردی برنامه، خدمات توسعه و رشد، پویایی 

 مرکزی کتابخانه

41 
کارگروه تجزیه تحلیل برنامه راهبردی 
پنج ساله )زیرنظر کمیته تدوین برنامه 

 (32راهبردی سال
5232  ساله پنج راهبردی برنامه و تحلیل تجزیه 

41 
 آثار مرمت و حفاظت شورای

 
5231 

گذاری در شناخت و معرفی آثار فرهنگی سازمان سیاست 
  تعیین اولویت امور مربوط به پیشگیری، آسیب شناسی، آفت زدایی، حفاظت و

 مرمت آثار
استفاده از مرمتکاران زبده برای افزایش کیفیت مرمت آثار 
 ترین دستاوردهای تجربی و علمی برای تسریع در امر  گیری از مطمئن بهره

 و ترویج فرهنگمرمت 
پیشگیری و حفاظت آثار فرهنگی در سازمان آستان قدس رضوی و جامعه 

44 
 خطی کتب بازبینی شورای

 
5215 

شناختی نسخ خطی از قبیل عنوان، مؤلف، آغاز و انجام،  کنترل اطالعات کتاب
 تعداد اوراق، تذهیب، تاریخ کتابت و ...

 دیدتکمیل اطالعات دفتر اموالی با اطالعات ج 
 های مورد بازبینی قرار گرفته تعیین نفاست کتاب 
 هایی که نیاز به صحافی دارند تعیین نسخه 
 های بازبینی شده با مهر مخصوص و ثبت شماره اموالی  ممهور نمودن نسخه

 جلسه با تمام جزئیات جدید و تنظیم صورت

44 
 ها درخواست بررسی و ارزیابی شورای

 مخطوطات اداره به

 
5215 

های مورد تقاضای محققان ها و نسخه بررسی درخواست 
های ارائه  تعیین نفاست نسخه، ارائه تصویر آن به پژوهشگر، قیمت گذاری نسخه

 شده
 های اسالمی  های پژوهشی به پژوهشگران بنیاد پژوهش اولویت واگذاری پروژه

 جلسه و ثبت تمام جزئیاتآستان قدس رضوی و تنظیم صورت

 5233 سیستم کاربری کمیته 42
 ارزیابی میزان سختی کار با رایانه همکاران و بررسی درخواست متقاضیان برای

 دریافت حق کاربر سیستم

45 
 مجازی فضای کارگروه شورای

)کارگروه اسناد و  شورای فضای مجازی -
 مطبوعات(

5233 
 سیاستگذاری، ارائه محتوی مناسب و مورد نیاز کاربران 
 سازی بندی منابع برای دیجیتال اولویت 
 ی محتویممیز 
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شورای فضای مجازی )کارگروه اداره  -
 مخطوطات(

 پیشورای فضای مجازی منابع چا -
 )کارگروه منابع چاپی(

شورای فضای مجازی )کارگروه خدمات  -
 تحویل مدرک(

شورای فضای مجازی )کارگروه خرید  -
 منابع دیجیتال(

 (ها موزه کارگروه) مجازی فضای شورای -

 های مناسب و مطابق  افزارها و سخت افزارهای با قابلیت کارگیری نرم به
 های دیجیتالی ستاندارد برای ورود دادها

 نحوه قرار گرفتن منابع در فضای مجاری 
 وضع قوانین و مقررات دسترسی به منابع 
  تدابیر الزم برای امنیت منابع در فضای مجاری 

46 
 مطبوعات گذاری قیمت کمیته

 ؟
تعیین قیمت مطبوعات اهدائی 
 خرید مطبوعات 

  (مطبوعات) مدیریت سایت وب 42
مدیریت تولید محتوا 
 نظارت بر حسن انجام کار و روزآمدسازی اطالعات سایت مدیریت 

41 
گذاری جشنواره  شورای سیاست

 انتخاب کتاب رضویالمللی  بین
 گزاری جشنواره سالیانهذاری، انتخاب آثار برتر و برگسیاست 

43 
 دیجیتال کتابخانه کارگروه

 
5233 

سازی تدوین، تنظیم و اصالح خط و مشی انتخاب منابع برای دیجیتال 
 ها سازی آن بندی منابع برای دیجیتال اولویت 
 سازی منابع افزارهای الزم برای دیجیتال انتخاب استاندارها و نرم 
 سازی شده تالتعیین فرمت نهایی منابع دیجی 
 سازی های الزم برای دیجیتال پیش بینی هزینه 
 سازی و ارزیابی آن  نحوه نظارت بر امور دیجیتال 
سازی شده تعیین سطح دسترس پذیری کاربران از منابع دیجیتال 

 بررسی و نظارت بر منابع اهدایی سازمان - اهدایی منابع بررسی شورای 41

 5213 اسناد ارزشیابی شورای 41
سیون اسناد آستان قدس رضوی به مرکز اسنادیبررسی اسناد انتقالی از کم 
 بررسی ارزش اسناد 

44 
 مطبوعات فنی خدمات کارگروه

 
5231 

بررسی مشکالت و امور فنی مرتبط با گروه مطبوعات 
بررسی فرایند سفارش و پیگیری مطبوعات 
 ای مجموعه،ه های جذب منابع جدید و تأمین کسری واکاوی راه 
ها و سخت افزارهای در اختیار حوزه مطبوعات با رازاف حل مشکالت فنی نرم

 های دقیق علمی و مطابق با استاندارهای موجود  روش
بررسی راهکارهای توسعه کمی و کیفی خدمات تخصصی مطبوعات 
 ارتقاء سطح علمی به منظور توسعه دانش 
 ای کارکنان های حرفه بینش و مهارت 
 مندی آنان رفع نیازهای اطالعاتی مراجعان و افزایش رضایت 
 توسعه از نظر تنوع و شکل ارائه خدمات تخصصی مطبوعات 
 های  جویی در زمان و هزینه اشاعه و تبادل اطالعات در حوزه مطبوعات و صرفه

 ارائه خدمات

 

ها و مرکز اسناد  ها، موزه یر در سازمان کتابخانهاخ  دهه سه ها به تدریج در طبق اطالعات موجود، این شوراها و کمیته

تعداد  5231ها و شوراهای سازمان، در سال  اند که طبق آخرین گزارش رئیس کمیته  وجود آمده آستان قدس رضوی به

ظایفی ها با تعریف رویکرد و و رسد. در حال حاضر، هر کدام از این شوراها و کمیته کمیته، شورا و کارگروه می 13ها به  آن

 گردد: های فعال در این سازمان ارائه می ها و کارگروه ای از شوراها، کمیته متفاوت، در حال فعالیت هستند. در ادامه سیاهه



 و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها موزها، ه کتابخانهسازمان  ها و شوراهاي یتهکم مصوبات اثربخشی و ها مضمون بررسی       14

 

 تخصصی کمیته سازمان، کتاب انتخاب کمیته کتاب، بازبینی و بررسی کمیته تشویقات، کمیته هماهنگی، شورای

 اسناد، خریداری و ارزیابی شورای آموزش، ریزی برنامه شواری سازمان، منابع ارزیابی کمیته اطالعات، سازماندهی داخلی

کارگروه توسعه  هماهنگی، معاونت فکر اتاق سازمان، گذاری قیمت انضباطی، کمیته کمیته ای، موزه آثار جذب کمیته

ان، کمیته ورزش، اتاق مخازن کتابخانه، کمیته ارزشیابی، کمیته پیشنهادات، شورای پژوهش، صندوق قرض الحسنه سازم

 وری، کمیته رفاه، کارگروه علوم و فنون، کمیته های وابسته، کمیته نظارت و بهره فکر سازمان، اتاق فکر معاونت کتابخانه

 برنامه تحلیل تجزیه کارگروه راهبردی سازمان، تدوین برنامه کمیته ها، موزه امور معاونت برنامه و طرح داخلی تخصصی

 کمیته آثار، مرمت و حفاظت شورای ،(32زیرنظر کارگروه تجزیه تحلیل برنامه راهبردی سال ) هسال پنج راهبردی

 کمیته مخطوطات، اداره به ها درخواست بررسی و ارزیابی شورای خطی، کتب بازبینی شورای مرمتی، خدمات گذاری قیمت

 کارگروه) مجازی فضای شورای ازی،مج فضای شورای ،(سیستمی صورت به) سیستم کاربری کمیته کارگزینی، ییاجرا

 منابع کارگروه) چاپی منابع مجازی فضای شورای ،(مخطوطات اداره کارگروه) مجازی فضای شورای ،(مطبوعات و اسناد

  ،(دیجیتال منابع خرید کارگروه) مجازی فضای شورای ،(مدرک تحویل خدمات کارگروه) مجازی فضای شورای ،(چاپی

 کمیته سازمان، های موزه و فرهنگی عالی شورای دبیرخانه بین مشترک کارگروه ،(ها موزه روهکارگ) مجازی فضای شورای

 رضوی، کتاب انتخاب المللی بین جشنواره گذاری سیاست شورای ،(مطبوعات) مدیریت سایت وب مطبوعات، گذاری قیمت

 جدید، سایت به داخلی تخصصی های انهکتابخ سایت وب اطالعات های پست انتقال کارگروه دیجیتال، کتابخانه کارگروه

 منابع بررسی شورای کار، سختی بررسی کارگروه کارکنان، عملکرد ارزشیابی ممیزی کمیته اسکناس، و تمبر کارگروه

 مطبوعات. فنی خدمات کارگروه شناسی و مردم موزه علمی کارگروه اسناد، ارزشیابی شورای اهدایی،

ریزی، صصی هستند که برای مشاوره به رئیس سازمان در امر برنامهها و شوراها تخ برخی از این کمیته

اند. برخی نیز که جنبه عمومی دارند، به   سازی و تعیین و تبیین راهبردهای سازمانی، تشکیل شده گذاری، تصمیم سیاست

های خدمات سازمان  عملها و دستورال آوری اطالعات، تعیین تعرفه های سازمان، جمع مشی و خط ها نامه منظور تدوین آیین

ها و کارشناسان فعال سازمان، به  نفر از مدیران، رؤسای ادارات و بخش 30اند. در همین راستا، بیش از   ل شدهیو... تشک

ها یا شوراها مشغول به فعالیت هستند. شایان ذکر است، در برخی شوراهای  عنوان رئیس، دبیر و عضو عادی در کمیته

 .5آید ن سازمانی به عنوان میهمان نیز دعوت به عمل میتخصصی از متخصصان برو

ها،  های سازمان و ضرورت نظارت و پایش مستمر عملکرد اعضای آن با توجه به حجم باالی شوراها و کمیته

همچنین تهیه گزارش عملکرد، ارزیابی عملکرد و پیگیری مصوبات، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و مستندسازی 

های  یکی از کارشناسان از سوی رئیس سازمان به سمت دبیر شوراها و کمیته 31/1/5232ا، در تاریخ ه ها آن فعالیت

 

 2شماره  هجلس صورت 2بند  .«شود استفاده ها آن نمودهايره و نظرات از، ها كمیته و شوراها در نظران صاحب و كارشناسان از دعوت با شد مقرر» .1

 .   1/11/1831ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي. مورخه  ها، موزه شوراي هماهنگی سازمان كتابخانه
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ها و  ای برای ساماندهی کمیته نامه های سازمان آیین سازمان منصوب شد. در همین سال به همت دبیر شورها و کمیته

 و ابالغ گردید.  تنظیم پیوست سه و ماده هجده، فصل شوراها در پنج

 چگونگی از مدیریت آن، انجام طی که است ها و شوراهای سازمان فرایندی کمیته عملکرد ارزیابی طور کلی هب

 ها کمیته چه مطلع شود که آمده دست به نتایج از استفاده با تواند می و گردد می آگاه سازمان شوراهای و ها کمیته فعالیت

از پویایی و کارآمدی الزم برخوردار نیستند.  شوراهایی و ها میتهک چه و رود می پیش اهداف و برنامه طبق شوراهایی و

دهد تا با در دست داشتن اطالعات موثق و معتبر دست به تغییر و نتایج این نوع بررسی، به مدیران این شناخت را می

ها در جهت  مصوبات آن ها و شوراها را دنبال کنند و به تحول بزنند و با رویکردی اثربخش، کارایی و ارتقاء کیفی کمیته

 تحقق اهداف و رسیدن به چشم انداز سازمان، جامه عمل بپوشند.

 

 پژوهش پیشینه

 و ها کمیته شوراها، مستندسازی»با عنوان  5231در سال عنبران پژوهشی را  بررسی پیشینه نشان داد که درباغ

انجام داده است. این پژوهش با روش « ویرض قدس آستان اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه های سازمان کارگروه

 شوراها، موجود وضعیت مستندسازی و ییپیمایشی و با رویکردی توصیفی انجام شده است. هدف از این پژوهش، شناسا

 و راهکارها ارائه وظایف و نهایتاً و اهداف ییشناسا اعضا، مشخصات ییسازمان، شناسا های کارگروه و ها کمیته

کمیته،  32سازمان بود. نتایج این پژوهش نشان داد که از بین  شوراهای وضعیت بهبود و ساماندهی برای پیشنهادهایی

ها و شوراها، در سطح کل سازمان  درصد کمیته 23 هاست؛ یشترین نرخ جلسات، مربوط به کارگروهبشورا و کارگروه، 

ترین اعضای گروه  ارند؛ میانگین سنی فعالدرصد بیشترین مشارکت و حضور در جلسات را د 13فعالیت دارند؛ مردها با 

 شورا یک که شد پیشنهاد پژوهش پایان در. دهند می تشکیل کارکنان را اعضا درصد 10 به نزدیک سال است؛ 10تا  20

شورا و گروه در هم ادغام شوند و فعالیت بقیه شوراها استمرار یابد.  32شوند و  منحل تخصصی و کارشناسی گروه 50 و

 . گیری شود تصمیم شورا 1 فعالیت ضرورت ادامه رایب همچنین

رسانی انجام شده مربوط به پژوهشی است که  کتابداری و اطالع ههای داخلی که خارج از حوز یکی از پژوهش

جلسات در  اثربخشی بررسی»با عنوان  5233توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیانی آستان قدس رضوی در سال 

ها و شوراهای  اجرا شده است. هدف از اجرای این طرح شناسایی تمامی کمیته «قدس رضویسطوح سازمانی آستان 

گردد. همچنین مطالعه، بررسی و احصاء  آستان قدس رضوی و انواع جلساتی است که در این حوزه تشکیل می

عادی از قبیل اهداف، ها با توجه به اب بندی آن ها و شوراهای آستان قدس و دسته های جلسات مربوط به کمیته ویژگی

شرح وظایف، انتظارات و دامنه نفوذ تصمیمات از اهداف دیگر این پژوهش بود. از دستاوردهای طرح ارزیابی و تجزیه 

 ها و شوراها با توجه به نتایج ارزیابی بود. و تحلیل نتایج و ارائه راهکارهایی برای افزایش اثربخشی کمیته

پژوهش حاضر که به بررسی  موضوع باپژوهشی  اطالعاتی خارج از کشور،های  با جستجو در منابع و پایگاه

 شود: ها اشاره می ترین پژوهش های یک کتابخانه پرداخته باشد، یافت نشد. در ادامه به مرتبط مصوبات شوراها و کمیته



 و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها موزها، ه کتابخانهسازمان  ها و شوراهاي یتهکم مصوبات اثربخشی و ها مضمون بررسی       12

 

 ایجاد ضرورت به خاص طور به 3«است؟ مهم چقدر: کتابخانه کمیته» عنوان با خود مقاله در( 5332) 5کاتایاما

 کارکردهای خود مقاله در وی. است قرار داده ارزیابی مورد را ها آن اهمیت و نقش و پرداخته ها کتابخانه در ها کمیته

 .است داده توضیح مختصر طور به کدام هر هدف به توجه با را ها کمیته

 «2رسانی اطالع و کتابداری خدمات ارائه در اعضا از هاییکمیته نقش» عنوان با خود مقاله در( 5333) 2هاریستی

 به. است پرداخته رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه اداره در مشورتی های گروه و ها کمیته ایجاد های ضرورت بیان به

 توجه مورد رسانی اطالع مراکز در نظارت کمیته و مشورتی هیئت ایجاد ضرورت نیز ایفال جلسات در اخیراً که طوری

 در آنان نقش و است الزم...  و ملی تخصصی، عمومی، های کتابخانه انواع همه در هاکمیته وجود. است گرفته قرار

 به موردی طور به مقاله این در. باشد می مؤثر بسیار مالی های ریزی برنامه همچنین و ها در کتابخانه گذاریقانون

 که آن مشورتی شورای همچنین و 5310 تا 5331 سال از مجارستان مجلس کتابخانه کمیته عملکرد بیان و معرفی

 .است پرداخته شده، ایجاد کتابخانه این در 5333 سال در

1کارر
3«ها آن نقش و ها کمیته انواع» عنوان با خود مقاله در( 3003) 

 ها، کمیته سیستم در ساختار کلی بیان به 

 اصلی کمیته با ارتباط در ها کمیته این یمشارکت عملکرد و نقش و 1فرعی های کمیته مفهوم بیان و ها کمیته انواع

 .است نموده پژوهش آمریکا کنگره های کمیته خصوص در و است آمریکا مدیریتی تحلیلگر کارر. است پرداخته

 بر تأکید با« 3تخصصی های کتابخانه در کتابخانه های کمیته از استفاده» عنوان با خود مقاله در( 3002) 3شافنر

 به مقاله این در شافنر. است پرداخته ها کتابخانه مختلف انواع در ها کمیته عملکرد بررسی به تخصصی های کتابخانه

 کمیته اعضای شرایط و است پرداخته تخصصی های کتابخانه مدیریت در ها آن نقش و ها کمیته وظایف بیان

 توجه مورد نیز اعضا از گروهی عنوان به کتابداران نقش و اعضا بندی رتبه به نیاز همچنین و تخصصی های کتابخانه

 اصولی نیز ها آن مصوبات و جلسات و ها کمیته بزرگی و حجم مورد در همچنین مقاله این در. است گرفته قرار شافنر

 است. شده بیان

ها  کتابخانه هدایت و اداره در مؤثری نقش ها کمیته و شوراها شود می مشخص شده انجام های پژوهش بررسی از

مدیریتی و بهبود خدمات  امور در مشارکت برای قدرتمند بازویی عنوان به و دارند سازمان فرهنگیبه عنوان یک 

 مؤثر آنان عملکرد در تواند می و باشد می اهمیت حایز شوراها و ها کمیته اهداف و کارکردها. کنند می ای عمل کتابخانه

 . باشد

 
 

1. Katayama 

2. The library committee : how important is it 

3. Haraszti 

4. The role of committees of members in provision of library and information services 

5. Karr 

6. Committee types and roles 

7. Subcommittees 

8. Shafner 

9. Use of Library Committees in Special Libraries 
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 هاي پژوهش پرسش

 این پژوهش دارای دو پرسش اصلی است:

های  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از نظر شاخص ها، موزه ها و شوراهای سازمان کتابخانه وضعیت کمیته -5

)نرخ حضور اعضا در جلسات، وضعیت مصوبات، تعداد جلسات، میانگین بازه جلسات، ساعات جلسات،  توصیفی

 شده و...(  چگونه است؟ رین مصوبات اجراها و شوراها، درصد بیشت میانگین حاضرین و غائبین، تعداد اعضای کمیته

ها و همچنین بررسی  ها و شوراها از نظر دبیران شوراها و کمیته های اصلی طرح شده در کمیته مضمون -3

 ها کدام است؟ صورتجلسات آن

 

 پژوهش روش و شیوه اجراي

و توصیفی استفاده شده و . در بخش اول پژوهش از روش پیمایشی صورت گرفته است 5این پژوهش با رویکردی ترکیبی

 انجام شده است.  3کیفی و تحلیل مضمونبخش دوم آن با روش 

ها نیاز به ها از واحد مربوطه اتخاذ شد. دادههای مرتبط با جلسات شوراها و کمیتهدر مرحله تحلیل کمی، داده

ام پذیرفت و در نهایت گزارشی آماری افزار اکسل انج از نرم استفادهدهی داشت که این کار با بندی و نظمپاالیش، دسته

های الزم با سازمان و مشورت گرفتن از دبیران های موجود مهیا گردید. در بخش تحلیل کیفی پس از هماهنگیاز داده

جلسات، از تعدادی دبیران بیشتر شناخته شده، آشنا و مسلط با فرآیندهای جلسات دعوت به عمل آمد. از افراد دعوت 

در جلسه گروه تمرکز شرکت کردند. جلسه با توجیه شیوه برگزاری جلسه برای دبیران و موضوع آن آغاز شده، هشت نفر 

شد و هر کدام از دبیران به صورت جداگانه و همچنین در تکمیل نظرات یکدیگر به بحث و گفت و گو پرداختند. محتوای 

 استخراج کیفی تحلیل برای کدگذار توسط دو سازی شد و مضامین طرح شده در قالب کدهای اصلی جلسه ضبط و پیاده

 ها از ضریب کاپا استفاده گردید.  گردید و برای سنجش پایایی آن

جامعه این پژوهش در دو طیف هستند جامعه مورد مطالعه اول تمامی گزارشات رسمی ارائه شده از سوی سازمان 

و شش ماهه اول سال  5232در قلمرو زمانی سال  باشد. جامعه اولها و کتابخانه آستان قدس رضوی میاسناد، موزه

یند تصویب و اجرای ادی )کتابدارانی( بودند که در فرامورد مطالعه دوم نیز تمامی افر تعیین شده است. جامعه 5232

های سازمان به طور مستقیم مشارکت داشتند. برای حجم نمونه جامعه  ها و شوراها و کارگروه تصمیمات جلسات کمیته

( مورد مطالعه 5232الی شش ماهه اول  5232زمانی مذکور ) هسعی شده است که به تمامی مصوبات موجود در بازاول 

 اند. قرار گیرند. بنابراین در این بخش تمامی افراد جامعه سرشماری شده

 
1. Mixed Method Research  

کنند. در این پژوهش غالباً از  اجتماعی و انسانی از آن استفاده میهای علوم  های رایج کیفی است که پژوهشگران حوزه . تحلیل مضمون یکی از روش3
 (.5230شود )عابدی جعفری و دیگران،  استفاده می ها آنتحلیل مضمون جهت شناخت الگوهای کیفی و کالمی و تهیه کدهای مرتبط با 



 و مرکز اسناد آستان قدس رضوي ها موزها، ه کتابخانهسازمان  ها و شوراهاي یتهکم مصوبات اثربخشی و ها مضمون بررسی       16

 

عوت به عمل گیری گزینشی و هدفمند استفاده گردید که در مرحله بعد از آنان دنمونه برای جامعه دوم نیز شیوه

نفر از دبیران  51نفر باشند. طبق همین اصل، از  53تا  3بایست  ،  می5آمد. جامعه مورد مطالعه طبق روش گروه تمرکز

 نفر حاضر به شرکت در جلسه شدند. 3ها و شوراها دعوت به عمل آمد که از این تعداد  فعال کمیته

ای از  ز استفاده شده است. روش گروه تمرکز شیوهها از روش گروه تمرک در این پژوهش برای گردآوری داده

یابند و در مورد عنوانی خاص و معین، و به صورت  کنندگان متعددی حضور می است که در آن مشارکت 3مصاحبه جمعی

است )برایمن و  2دهی جمعی معنا کنند. نقطه تمرکز این روش بر تعامل میان اعضای گروه و شکل محور بحث می  سوال

 (. 3001بل، 

 

 پژوهش هاي یافته

 ها تحلیل کمی دادهالف. 

 303ساعت کاری را به خود اختصاص داده است. در مجموع  532جلسه بوده که  33در مجموع تعداد جلسات برگزار شده 

 نفر از افراد سازمان درگیر 303اند )دقت شود که این آمار به این معنی نیست که  نفر نیرو درگیر شرکت در جلسات بوده

اند، چرا که برخی از این تعداد در چند شورا، کمیته یا کارگروه عضو هستند(. متوسط حضور اعضا در مجموع  جلسات بوده

 باشد. نفر در هر جلسه می 3نفر و متوسط غیبت افراد در مجموع تقریباً  3153تمام جلسات برگزار شده 

شود  سازمان به صورت هر شش ماه یک بار جمع آوری میها و شوراهای  با توجه به گزارشی که از سوی دبیر کمیته

مصوبه اجرایی شده است. نرخ اجرای مصوبات  321مصوبه تصویب شده در جلسات تعداد  231 مجموع مشخص شد، از 

توان برشمرد. اراده سازمان  درصد بوده است. دالیل متعددی را برای اجرا و عدم اجرای مصوبات می 35113در مجموع 

برای اجرای مصوبات، اهتمام اعضا برای تصویب درست و اصولی مصوبات، پیگیری دبیر و رئیس جلسات، اختصاص 

 مصوبات کمک نمایند.  توانند به اجرای بودجه کافی برای اجرای مصوبات از عوامل مهمی هستند که می

 

 ها و شوراهاي سازمان وضعیت برگزاري جلسات کمیته .4جدول 

 

 ردیف

متوسط بازه روزانه  تعداد جلسات نام شورا، کمیته و کارگروه

 برگزاري جلسات

 ساعات جلسات

 31 01,53 51 کمیته پیشنهادات 5

 33 51 52 ارزیابی منابع سازمان 3

 33 10,35 55 ری اسنادشورای ارزیابی و خریدا 2

 30 30 50 کمیته انتخاب کتاب سازمان 2

 
1. Focus Group 
2. Group Interview 

3. Joint Construction of Meaning 
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 53 52,33 3 بررسی و بازبینی کتاب 1

 51 30,23 3 شورای هماهنگی 3

 53 21 3 کمیته تشویقات 1

 1 23 2 شورای پژوهش سازمان 3

 2 20 3 شورای برنامه ریزی آموزش 3

 1 30 3 کمیته قیمت گذاری سازمان 50

 2 31 3 زشیابیکمیته ار 55

 2 552 3 کمیته نظارت و بهره وری 53

 5 - 5 کمیته تخصصی سازماندهی اطالعات 52

 1,3 - 5 کمیته انضباطی 52

 3 - 5 اتاق فکر معاونت هماهنگی 51

 1,533 3,21 31 جمع

 

ق فکر معاونت جلسه( و کمترین آن برای اتا 51بیشترین تعداد جلسات برگزار شده مربوط به کمیته پیشنهادات )

دست آمده چنین ه جلسه( است. از نتایج ب 5هماهنگی، کمیته انضباطی و کمیته تخصصی سازماندهی اطالعات با )

ها و شوراها به خاطر ارجاع موضوعات متعدد و داشتن دستور جلسه، جلسات خود را  که برخی کمیته شود استنباط می

 ها منوط به داشتن دستور جلسه است.  لسات آنتر، برگزاری ج دهند. به عبارتی ساده تشکیل می

روز  51ارزیابی منابع انسانی به طور متوسط در کمترین بازۀ زمانی ) مبین آن است که کمیته 5های جدول  داده

وری به طور متوسط بیشترین بازه زمانی را برای برگزاری است و کمیته نظارت و بهره یکبار( جلسات خود را برگزار کرده

ها و شوراهای  کند تا کمیته روز یکبار(. سنجش معیار بازه زمانی کمک می 552ات به خود اختصاص داده است )جلس

بایست در کارکرد  زمانی طوالنی باشد، می همنظم و غیرمنظم از یکدیگر تمیز داده شوند. اگر در کمیته و یا شورایی این باز

د که باعث عدم تشکیل جلسات آن به صورت منظم شده است. عدم کمیته و شورای مورد نظر، ایرادی وجود داشته باش

تواند داشته باشد، یکی به اهتمام، تعهد و پیگیری رئیس و از همه مهمتر دبیر جلسه  تشکیل جلسات دو عامل عمده می

 وابسته است و دومین عامل، نداشتن دستور جلسه است. 

ساعت(  33بع سازمان بیشترین ساعات برای برگزاری جلسات )دهد که کمیته ارزیابی منا ها همچنین نشان می داده

اند. زمان برگزاری جلسات عموماً بین  ساعت( را صرف کرده 5و کمیته تخصصی سازماندهی اطالعات کمترین ساعات )

 که تعداد برگزاری یک تا دو ساعت است. برخی از جلسات به خاطر کثرت موضوعات قابل طرح در جلسات عالوه بر این

کند برای طرح موضوعات  تر است. زیرا دبیر سعی می ها نیز طوالنی جلساتشان بیشتر است، مدت زمان ساعات جلسات آن

تر کند تا میزان پاسخگویی به موضوعات ارجاع شده به جلسه افزایش یابد.  بیشتر، مدت زمان جلسه را نیز طوالنی

یدی سازمان که تعداد زیادی از مدیران ارشد سازمان در آن طوالنی شدن مدت زمان جلسات مخصوصاً برای شوراهای کل

 یند امور جاری سازمان شود. احضور دارند، ممکن است باعث اختالل در فر
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 هاي سازمان ها و کارگروه وضعیت فعالیت اعضاء در شوراها، کمیته .4جدول 

تعداد  نام شورا، کمیته و کارگروه ردیف

 اعضاء

متوسط 

 حضور اعضاء

یبت متوسط غ

 اعضاء

نرخ غیبت 

 در جلسات

نفر 

 ساعت

 55,333 3,55 52,5 31,3 50 کمیته پیشنهادات 5

 322 3,53 3 3 55 ارزیابی منابع سازمان 3

 513 53 35,5 3,3 50 شورای ارزیابی و خریداری اسناد 2

 10,535 2,53 10,5 1,1 50 کمیته انتخاب کتاب سازمان 2

 33,513 2,51 33,5 13,3 50 بررسی و بازبینی کتاب 1

 32,301 3,53 51,3 22,52 51 شورای هماهنگی 3

 23,523 3 5 5511 53 کمیته تشویقات 1

 13 1,23 1 3 1 شورای پژوهش سازمان 3

 13 1,3 5 52 51 ریزی آموزش شورای برنامه 3

 20 0 . 3 3 گذاری سازمان کمیته قیمت 50

 33 20 3 1 50 کمیته ارزشیابی 55

 20 3 5 50 55 وری نظارت و بهرهکمیته  53

کمیته تخصصی سازماندهی  52

 اطالعات

3 3 3 31 3 

 51 31 3 3 3 کمیته انضباطی 52

 53 0 0 3 3 اتاق فکر معاونت هماهنگی 51

 5122 %22,51 12,5 3 512 جمع

 

اونت هماهنگی عضو( است و اتاق فکر مع 51دهد که شورای هماهنگی دارای بیشترین عضو ) جدول فوق نشان می

ها پرتعدادتر هستند. دلیل عمده  دهد که شوراها نسبت به کمیته ها نشان می عضو( در سازمان دارند. داده 3کمترین عضو )

گیری دارند و تقریباً از هر حوزه سازمان یک نفر  گردد که بیشتر جنبه مشورتی و تصمیم آن هم به ماهیت شوراها بر می

 نماینده در آن حضور دارد. 

نفر ساعت( و کمیته  322دهد، کمیته ارزیابی منابع سازمان بیشترین میزان نفر ساعت ) جدول فوق نشان می

ها همچنین نشان  اند. داده ساعت( را به خود اختصاص داده نفر 3تخصصی سازماندهی اطالعات کمترین نفر ساعت )

در آن مشغول هستند ارقام قابل توجهی است. بنابراین اگر ها و شوراهای فعال، تعداد افراد و ساعاتی که  دهد در کمیته می

های جبران ناپذیری به سازمان  خسارت ؛ها و شوراهایی که بیشترین نفر ساعت جلسه دارند، درست مدیریت نشوند کمیته

این عدم  ها نیز خالی خواهد ماند و های موظفی آن وارد خواهد شد. عالوه بر اتالف وقت نیروهای کارآمد سازمان، پست

های سازمان خواهد شد. به طور کلی تعداد نفر ساعت در  مدیریت صحیح، در دراز مدت و به مرور باعث اختالل در فعالیت

 باشد.      روز ساعت کاری می 533ساعت، معادل  5133جدول فوق 
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ریزی شورای برنامه ها همچنین روشنگر این مطلب است که میانگین بیشترین افراد حاضر در جلسات مربوط به داده

نفر( است.  3نفر( و کمترین آن برای اتاق فکر معاونت هماهنگی و کمیته تخصصی سازماندهی اطالعات ) 52آموزش )

ها و شوراها رابطه مستقیم و تنگاتنگی با میزان  مشروعیت، جدیت، قاطعیت و سبک مدیریت جلسات دبیر و رئیس کمیته

شوند. چنانچه عضوی مقررات جلسات  این جلسات اعضا حضور و غیاب و ارزیابی می شرکت اعضا در جلسات دارد. زیرا در

ها و شوراها به روش  شود. همچنین برخی کمیته را که در آیین نامه آمده است، رعایت نکند، فرد دیگری جایگزین وی می

 سوس و آشکار است.شود تا گروهی. بنابراین عدم حضور عضو و عدم مشارکت وی در جلسات مح تیمی اداره می

ب در هرجلسه( و کمترین آن مربوط به کمیته یغا 1بیشترین متوسط غایبین برای شورای پژوهش سازمان )

ها و شوراها به صورت جمعی و  گذاری سازمان و اتاق فکر معاونت فرهنگی است. از آنجایی که تصمیمات کمیته قیمت

نماینده یک حوزه از سازمان است و اگر عضو به هر  ،اها یک عضوها و شور شود و در بعضی از کمیته گروهی گرفته می

شود و  گیری اختالل ایجاد می )موجه و یا غیرموجه( نتواند در جلسات حضور یابد، در نهایت در فرایند تصمیم دلیلی

شود تا  اعث میها و شوراها و میزان غیبت اعضا ب تصمیمات از کیفیت الزم برخوردار نخواهد بود. بنابراین رصد کمیته

گیری  ها و شوراها دالیل عدم حضور اعضا را مورد بررسی قرار دهند و نسبت به عدم حضور اعضا تصمیم دبیران کمیته

 نمایند. 

درصد( را دارد، یعنی تقریباً نیمی از اعضای آن در جلسات حاضر  23شورای پژوهش سازمان بیشترین نرخ غیبت ) 

ازمان و اتاق فکر معاونت فرهنگی کمترین نرخ غیبت را دارند و به عبارتی اعضای آن گذاری س قیمت شوند. کمیته نمی

 اند.   اصالً غیبت نداشته

 

 هاي سازمان ها و کارگروه وضعیت مصوبات شوراها، کمیته .2جدول شماره 

تعداد  نام شورا، کمیته و کارگروه ردیف

 مصوبات

تعداد مصوبات 

 اجرا شده

نرخ اجراي 

 مصوبات

 - - 500 یته پیشنهاداتکم 5

 53,32 53 53 ارزیابی منابع سازمان 3

 13,13 33 22 شورای ارزیابی و خریداری اسناد 2

 12,31 22 22 کمیته انتخاب کتاب سازمان 2

 35,32 53 53 بررسی و بازبینی کتاب 1

 10,23 52 20 شورای هماهنگی 3

 11,23 51 21 کمیته تشویقات 1

 10 53 23 سازمان الحسنه صندوق قرض 3

 0 - 23 شورای پژوهش سازمان 3

 30 3 50 ریزی آموزش شورای برنامه 50
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 500 22 22 گذاری سازمان کمیته قیمت 55

 500 3 3 کمیته ارزشیابی 53

 31,53 3 53 وری کمیته نظارت و بهره 52

کمیته تخصصی سازماندهی  52

 اطالعات

1 2 30 

 31,33 3 2 کمیته انضباطی 51

 10 1 50 اتاق فکر معاونت هماهنگی 53

 32,13 350 210 جمع

 

مصوبه( و کمیته ارزشیابی سازمان  22سازمان بیشترین تعداد مصوبات ) کتاب گذاری و انتخابهای قیمتکمیته

مصوبات ها و شوراهای مهم و تأثیرگذار  دهد که کمیته ها نشان می اند. داده  مصوبه( را داشته 3کمترین تعداد مصوبات )

ها و  هاست که باید دبیر کمیته بیشتری دارند. داشتن دستور جلسه و مصوبه یکی از عوامل فعال بودن شوراها و کمیته

ها داشته باشد. در جدول فوق،  ای به جلسات و تعیین اعضا، دبیر و رئیس آن شوراها که ناظر جلسات هست، اهتمام ویژه

مصوبه، نسبت به  25ها با  دهد که کمیته االترین مصوبه قرار دارند، نشان میکمیته و شورایی که در صدر ب 3میانگین 

 مصوبه وضعیت بهتری دارند. 23شوراها با 

های  مصوبه بیشترین مصوبه اجرا شده و کمیته 22و  22گذاری و انتخاب کتاب سازمان به ترتیب با کمیته قیمت

مصوبه( کمترین مصوبه اجرا شده را دارند. اجرای مصوبات دالیل  3ا )با تنه برداری و انضباطیارزشیابی و نظارت و بهره

تواند داشته باشد. تصویب اصولی مصوبه، پیگیری دبیر جلسه، فراهم بودن بودجه برای اجرای مصوبه، مطالبه  متعددی می

ای این مطلب است های فوق گوی سازمان، اهمیت و فوریت موضوع و... از دالیل عمده اجرای مصوبات هستند. اما داده

های ستادی و تأثیرگذار سازمان هستند. یعنی اجرای  ها و شوراهایی که باالترین مصوبه اجرا شده را دارند کمیته که کمیته

ها و سقف  ها و شوراها دارد. به عنوان مثال، تعیین قیمت تعرفه های سازمان بسته به تصمیمات این کمیته برخی از فعالیت

گذاری وابسته است. بنابراین ورای همه مصوبات اجرا شده  ی مقاطعه کاری به تصمیمات کمیته قیمتقراردادهای نیروها

 ای وجود دارد که موتور محرکه اجرای مصوبات مذکور است. یک خواسته و مطالبه

درصد( و شورای پژوهش سازمان دارای  31112کمیته انتخاب کتاب سازمان دارای بیشترین نرخ اجرای مصوبات )

)در دوره زمانی مورد نظر هیچ کدام از مصوبات شورای  ترین نرخ اجرای مصوبات در دوره مورد بررسی هستندایینپ

ها و شوراها تعداد مصوباتشان زیاد است، اما اگر نسبت تعداد  پژوهش اجرایی نشده است(. درست است که برخی از کمیته

ها در جدول تغییر خواهد کرد. مثالً جایگاه کمیته تشویقات در  ه آنمصوبات را بر تعداد مصوبات اجرا شده بسنجیم، جایگا

 کند.               دا مییرابطه با تعداد مصوبات خوب است اما این جایگاه در رابطه با نرخ اجرای مصوبات تنزل پ
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 ها داده تحلیل کیفی

ها به روش تحلیل مضمون، هشت مضمون کلی را در فرآیند تشکیل آوری شده از مصاحبههای جمعتحلیل کیفی داده

کند. این هشت مضمون شامل های سازمان شناسایی میها و کارگروهکمیته جلسات، تصویب و اجرای مصوبات شوراها،

. مشکالت و 1. تأثیرات و عوامل فراسازمانی، 3. اجرای مصوبات، 1، . مصوبات2. شوراها، 2. رئیس و دبیران، 3. اعضا، 5

تصویب و  ( مربوط به فرآیند کلی برگزاری،1-5ها. از میان این هشت مضمون کلی پنج مضمون اول ). انگیزه3نواقص و 

ر مدل مفهومی باشند. در زییند میاثر بر این فرؤ( از دسته عوامل م3-3اجرای مصوبات هستند و سه مضمون دیگر )

 استخراج شده حاصل از ارتباط میان این مضامین به تصویر کشیده شده است.

 

 
 هاي سازمان ها و کارگروه هاي اصلی استخراج شده در رابطه با جلسات شوراها، کمیته مضمون .1شکل 

 

فرآیندها،  ها،ای که چهار عنصر ورودیهبندی شده است به گوناین مدل مبتنی بر رویکرد فرآیندی صورت

بر این فرآیند دو عامل تأثیرگذار هستند. رئیس و دبیران به عنوان  واند ها و بازخورد شاکله اصلی آن را ساخته خروجی

 دهند. شوراها،های فرآیندها را تشکیل میهاست در کنار اعضای جلسات ورودی افرادی که هدایت جلسات بر عهده آن

فرآیندها بوده و در نهایت اجرای مصوبات به عنوان خروجی  ها تشکیل دهنده بدنهها و مصوبات آنها و کارگروهکمیته

بازخوردهایی را به اعضا، رئیس و دبیران منتقل  ،هاشوند. این خروجی بیشتر در قالب انگیزهاصلی این فرآیند محسوب می

 ورودی

2 .
س

رئی
 

ن
را

دبی
و

 

1 .
ضا

اع
 

 فرآیندها

3
  .

ها
را

شو
 

 4 .
ت

وبا
ص

م
 

 خروجی

 اجرای. 5

 مصوبات

 عوامل و ثیراتأت. 3 نواقص و مشکالت. 1
 فراسازمانی

 
 بازخورد

 ها انگیزه .8
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فرآیندها  ها،گانه ورودیتوانند بر سطوح سهیشتر ماهیت فراسازمانی دارند میای از عوامل که بکند. در این فرآیند دستهمی

 ای دیگر از عوامل یعنی مشکالت و نواقص نیز وجود دارد.ها مؤثر باشند. این تأثیر برای دستهو خروجی

عمده آن کتابداران دهند که ها را تشکیل میها و کارگروهکمیته ساز شوراها،کارشناسی و تصمیم اعضا بدنه اعضا:

 باشند. انتخاب اعضا از اهمیت زیادی برخوردار است. و کارشناسان سازمان می

حضور و  مدیریت اجرای جلسه، گر جلسات بوده و از ابتدا تشکیل جلسات،رئیس و دبیران هدایت رئیس و دبیران:

نظارت بر اجرای مصوبات را بر عهده  ها وغیاب افراد، هدایت مباحث مطروحه در جلسات، تنظیم مصوبات و ابالغ آن

 دارند.

هم آمده و مصوباتی  ها اعضایی گردبه عنوان چارچوب کلی بحث که در بستر آن ها:ها و کارگروهشوراها، کمیته

 کنند.رسانند فعالیت میرا به تصویب می

ها و یا راها، کمیتهپیشنهادات و به طور کلی تصمیماتی است که از سوی شو ها،شامل دستورالعمل مصوبات:

 شوند.ها اتخاذ شده و به نهادها یا افراد مرتبط ابالغ میکارگروه

افتد و روند اجرا را بعد از تصویب مصوبات تا اجرای کامل آن آنچه از مصوبات در عمل اتفاق می اجراي مصوبات:

 دهد.کند مرحله اجرای مصوبات را تشکیل میطی می

ای از عوامل هستند که معموالً خارج از حیطه سازمان و یا خارج از شامل دسته نی:سازماتأثیرات و عوامل فرا

گذارند. برای مثال همکاری نکردن ها بر تصویب و اجرای مصوبات تأثیر میها و یا کارگروهحیطه شوراها، کمیته

توانند بر اعضا، رئیس و نهادهایی از آستان قدس برای اجرای یک مصوبه از این دست عوامل هستند. این عوامل می

 ها، فرآیند تصویب و اجرای مصوبات تأثیر داشته باشند.دبیران، ماهیت و نوع کمیته

گیری جلسات، ای از عوامل که معرف نقص یا مشکالتی هستند که در مسیر شکلدسته مشکالت و نواقص:

ی مطلوب این فرآیند شده و یا روند پیشرفت کنند. این عوامل مانع از اجراتصویب و اجرای مصوبات ایجاد اختالل می

 گذارند.ها تأثیر میها، فرآیندها و خروجیکنند. بدین ترتیب این عوامل نیز بر سه سطح ورودیاین فرآیند را کند می

رد شناختی برای اعضا و دبیران به دنبال داهایی را به عنوان پیامدی رواناجرا یا اجرا نشدن مصوبات انگیزه بازخورد:

 شوند.که در قالب بازخورد به این افراد منعکس می

 

 گیري نتیجه و بحث

ها و مرکز اسناد آستان  ها، موزه با توجه به هدف این پژوهش که بررسی عملکرد شوراها و کمیته های سازمان کتابخانه

شامل تعداد جلسات،  آیتم 55برای ارائه گزارش آماری از جلسات برگزار شده باشد، در این پژوهش  قدس رضوی می

متوسط بازه روزانه برگزاری جلسات، ساعات جلسات، تعداد اعضا، متوسط حضور اعضا، متوسط غیبت اعضا، نرخ غیبت در 

 جلسات، میزان نفر ساعت، تعداد مصوبات و نرخ اجرای مصوبات تعریف شدند.
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 با یعنی. است بوده( ساعته 3) کاری روز 31 زا بیشتر کمی با برابر ماهه 3 تقریباً زمانی ۀباز در شده برگزار جلسات

 و ها کمیته شوراها، برای شده برگزار جلسات به متعلق سال از روز هفت و ماه یک گفت، توانمی تناسب یک برقراری

 کیفی و کمی خروجی باید یافته اختصاص ساعات این بودن کم یا و زیاد تعیین برای. کندمی پیدا تخصیص هاکارگروه

 دارد.  مستقل ایمطالعه به نیاز که کرد برآورد را کار

دهد. برای درصدی وضعیت نسبتاً مطلوبی را از حضور افراد در جلسات نشان می 5311ها، نرخ غیبت  اساس یافته بر

توانیم بگوییم اگر تنها یک کارمند در طول یک که برآورد قابل درکی از مجموع نفر ساعات جلسات داشته باشیم، می این

درصد زمان کاری این کارمند در طول یک سال صرف  31سال متصدی برگزاری و شرکت در تمامی جلسات باشد، 

 شود.برگزاری و شرکت در جلسات می

توان بیان کرد که به هر دلیلی مسیرها و  می مصوبات درصدی اجرای 13132نه چندان مطلوب  با توجه به نرخ

جلسه(  51ندان قوی نیست. به طوری که بیشترین تعداد جلسات برگزار شده )های اجرایی مصوبات در سازمان چضمانت

 پیشنهادات است که رویه کامالً اجرایی نیز ندارد. مربوط به کمیته

توان توان کرد. مثالً نمیدر مورد مطلوب بودن یا مطلوب نبودن بازه زمانی برگزاری جلسات اظهارنظر قطعی نمی

روز یکبار تشکیل جلسه داده  51زمانی کمتر، یعنی به طور متوسط هر  هبع انسانی که در بازگفت که کمیته ارزیابی منا

روز یکبار تشکیل جلسه داده  33است وضعیت بهتری نسبت به شورای ارزیابی و خریداری کتاب که به طور متوسط هر 

ت اصلی خود نیازهای مختلفی به لحاظ است، دارد. دلیل این مطلب این است که هر کمیته و شورا بسته به ماهیت و رسال

ها و شوراها ای میان تمام کمیته زمانی برای تشکیل جلسه دارد. بنابراین این فاکتور از آمار جلسات، عاملی قابل مقایسه

 نیست.

کمیته یا شورا در سازمان بیشترین صرف زمانی را در سازمان دارند؛ یعنی به ترتیب کمیته ارزیابی  1توان گفت می

منابع سازمان، کمیته پیشنهادات، شورای ارزیابی و خریداری اسناد، کمیته انتخاب کتاب سازمان و کمیته بررسی و بازبینی 

توان گرفت و ها بیشتر است اما یک نتیجه میها در مقایسه با سایر کمیتهتوان گفت اهمیت این کمیتهکتاب. اگرچه نمی

ها اهمیت بیشتری دارد و همچنین تعریف تر برای این کمیتهریزی دقیقبرنامهنظارت و  دهی،که ضرورت سازمان آن این

درصد مصوباتش  30ارزیابی منابع سازمان تنها حدود  هتر است. مثالً کمیتها مهمسازوکاری برای اجرای مصوبات آن

 اجرایی شده است.

نفر از کتابداران  و باالتر از آن را به  50کدام ( هر 53) بررسی مورد هایکارگروه و هاکمیته شوراها، از نیمی از بیش

البته قضاوت در مورد زیاد و یا  ؛رسداند. این تعداد عضو به نظر کمی زیاد می یند جلسات خود کردهاطور مستقیم درگیر فر

 تواند بستگی داشته باشد.کم بودن این تعداد افراد به عوامل متعددی می

 باشند؛ کرده شرکت جلسه در اعضا سوم دو تقریباً که شرایطی یعنی بدانیم قبول قابل را درصد 20 غیبت نرخ اگر

حضور اعضای خود ندارند. این وضعیت برای  لحاظ به را مطلوبی وضعیت سازمان پژوهش شورای ارزشیابی و هایکمیته

شورای پژوهش در طول درصد(؛ یعنی تقریباً نیمی از ظرفیت کارشناسی  2311شورای پژوهش سازمان قابل توجه است )
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گونه نتیجه گرفت که امکان اجرای مصوبات یک کمیته خود عامل برگزاری جلسات بالاستفاده بوده است. شاید بتوان این

انگیزشی برای شرکت افراد در جلسات باشد البته مطمئناً این تنها دلیل باال بودن نرخ غیبت نیست بلکه عوامل دیگر 

در این  تواند در این نرخ موثر باشند.زمان برگزاری جلسات، قدرت مدیریت جلسات و غیره می ریزی نامطلوبمانند برنامه

دهند. ترین نرخ اجرای مصوبات را به خود اختصاص می وری پایینشرایط شورای پژوهش سازمان و کمیته نظارت و بهره

شود. هر دلیلی این مصوبات اجرایی نمی به عبارتی شورای پژوهش، کمیته نظارت حرف زیادی برای گفتن دارند اما به

که این کمیته به لحاظ ماهیتی قرار  وری هشداری جدی است؛ چرااین نرخ پایین به خصوص برای کمیته نظارت و بهره

وری و اگر قرار باشد سازوکارهای اجرای است دو بحث اصلی مدیریتی را در سازمان پیگیری کند، یعنی نظارت و بهره

های انتخاب وری کل سازمان زیر سوال خواهد رفت. از سویی دیگر کمیتهمیته مهیا نباشد، نظارت و بهرهمصوبات این ک

 30اند )بیشتر از  ریزی آموزش سازمان دغدغه چندانی برای اجرای مصوباتشان نداشتهو شورای برنامه کتاب سازمان

 درصد نرخ اجرای مصوبات(.

 و پیشنهادات کمیته هماهنگی، شورای اسناد، خریداری و ارزیابی شورای ب،کتا بازبینی و بررسی تشویقات، کمیته

              ها و شوراها میزان نفر ساعت بیشتری را به خود اختصاص اصله قابل توجهی از سایر کمیتهف با سازمان منابع ارزیابی

تواند عوامل مختلفی می اند. مانند موارد پیشین قضاوت درباره خوب یا بد بودن این میزان نفر ساعت بستگی به داده

برده و ایجاد  ها و شوراهای نامداشته باشد اما باید این نکته را یادآور شد که با توجه به تعداد نفر ساعات باالی کمیته

های قابل توجه در این خصوص برای سازمان الزم است مدیران ضرورت تعداد نفرات و ساعات برگزاری جلسات را هزینه

 داً بازنگری نمایند.برای هر کدام مجد

اصلی )اعضاء و  عامل دو به باید جلسات برگزاری کلی فرآیند در مدیران که دهدمی نشان پژوهش مفهومی مدل

 در عامل دو این منفی یراتتأث هاآن مدیریت با و باشند داشته نظر دقت یرگذارندتأث فرآیند این بر که رئیس و دبیران(

سازمانی و رسیدگی بات کنترل نمایند، یعنی توجه به تأثیرات و عوامل فرامصو جرایا و تصویب جلسات، تشکیل یندافر

 کردن به مشکالت و نواقص موجود.

یی اجرا سطوح ریسا به ی مصوباتاجرا بودن وابستهمانند  های انجام شده مشخص شد: مواردی با توجه به بررسی

 یهامیتصم و هااستیس ، تأثیرهایسرپرست گرید به مصوبات بیتصو بودن وابسته، هاتهیکمناعادالنه  یابیارزسازمان، 

 یبرا ریگمیتصم مراجع تعددها، آستان قدس رضوی و دولت بر تصویب و اجرای مصوبات و حتی حجم کاری کمیته

 یاجرا یبرا سازمان ینهادها یبرخ مقاومتسازمان،  رهیمد و تصمیم هیأت نظرات به اجرا یوابستگ، مصوبات یاجرا

 عدمو  مصوبات یاجرا از سازمان سیرئ ترجدی تیحما ، نیاز بهمصوبات نوع درسازمان  تیریمد سبک ، تأثیروباتمص

ای/شورایی یا فراسازمانی مؤثر در تصویب و اجرای  از جمله عوامل فراکمیته مصوبات یاجرا یبرا نهادها ریسا تعهد

 شوند.مصوبات شوراها و کمیته های سازمان محسوب می

 یبرخ یاجرا یبرا نظارت ضعف، مصوبات یبرخ یاجرا یبرا یمال بار داشتنها نشان داد،  ج تحلیل مصاحبهنتای

زمانی تعریف شده،  هفایده بودن اجرای برخی مصوبات در خارج باز، بیمصوبات یرساناطالع در تمشکال، وجود مصوبات
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دبیر برای نظارت به دلیل  ن، فرصت نداشتبر بودن اجرای برخی مصوباتکارشناسی نبودن برخی مصوبات، زمان

مناسب  کار میتقس عدم، هاتهیکم یبرخ یمحتوا بودن ادیز، ریدب کی جلسات تعداد بودن باالهای کاری زیاد،  درگیری

 و بیتصو بر افراد یررسمیغ نفوذ، اجرا یبرا یاقهیسل یهامخالفت، اعضا یریپذتیمسئول عدم، هاتهیکم یاعضا یبرا

 در گیری از پیش تعیین شده یا تحت تأثیر یک نفر خاص برای ارائه ایده ی و جهتفکر گروه مشکالت، صوباتم یاجرا

 سازمان ییاجرا یندهایفرآ با مصوبات یبرخ یکار یموازی، کارشناس نه یاسیس به لحاظ ماتیتصمگیری  ، سوهاتهیکم

 یبرخ نام به کار شدن تمام، استعالمات بر بودن ، زمانشورا ای تهیکم تا دارد دستورالعمل به ازین کارها یبرخکه  حتی این

 یبرخ شدن اجرا عدمها، در برخی کمیته بیتصو ندیافر بودن بر زمان، جلسات لیتشک در نظم عدمنه همه اعضا،  افراد

 ریدب نبودن ریگیپ، هاتهیکم یاعضا یبرا فیوظا شرح وجود عدم، سازمان در یکار دوباره و قدس آستان یهادستورالعمل

 به میتنظ م، عداعضا انیم ریدب تعیمشرو عدم، جلسه اداره یبرا جلسه ریدب ییتوانا عدم، مصوبات یاجرا یبرا جلسه

 یاعضا شتریب یآمادگ یبرا جلسه یبرگزار از شیپ جلسات دستور ارسال عدم، اجرا یبرا ابالغ و جلسات تصور موقع

، جلسه سیرئ با یجد دگاهید اختالف، دارند مجاز ریغ بتیغ که ییضااع ابیغ حضور یبرا ریدب یکار محافظه، جلسه

، اعضا یحداکثر حضور یبرا جلسات یبرگزار زمان نبودن مناسب، جلسات منظم یبرگزار عدم، جلسات ریدب ثبات عدم

 ضااع ییتوانا عدمی، سرپرست تحت یشورا ای تهیکم با جلسه سیرئ تخصص تناسب عدم، جلسات در مستمر شرکت عدم

 یسو از عضو یبرا یکاف اریاخت عدم، تهیکم یکار یمحتوا با عضو تخصص تناسب عدم، موثر نظر اظهار و مشارکت در

 ییتوانا عدم، رابطه اساس بر اعضا یبرخ تیعضو، اعضا نبودن ریگیپ، جلسات در نظراظهار یبرا متبوعش اداره سیرئ

از مواردی هستند که به عنوان مشکالت  مصوبات یاجرا یبرا ینقانو پشتوانه نداشتنو  عضو توسط محوله امور یریگیپ

 ها داشت.ها توجه نمود و سعی در رفع آنو نواقص فرآیند برگزاری جلسات و تصویب و اجرای مصوبات باید به آن

ها و  برآیند تحلیل مصاحبه با دبیران کمیته ها و شوراها نشان داد، از مهمترین عوامل عدم پیگیری دبیران کمیته

ها و همچنین  داشتن شوراها و کمیته شوراها برای پیگیری اجرای مصوبات، برگزاری مستمر جلسات و فعال نگه

 باشد. های مادی و معنوی می مشوق

 

 پیشنهادها

، جلسات برگزاری روزانه بازه میانگین مستمر ارزیابی و پایش با سازمان شوراهای و ها کمیته دبیر شود می پیشنهاد -

 در جدیت عدم و نظمی بی، انگاری سهل علت به که شوراهایی و ها کمیته رؤسای و دبیران برای اخطار صدور به نسبت

 رئیس و دبیر جایی جابه و تغییر به اقدام ها آن فعالیت در تغییر عدم صورت در و نماید اقدام شوراهای و ها کمیته برگزاری

 .کند شوراها و ها کمیته

 ساعات در سازمان، مخصوصاً ساعات خلوت در سازمان مدیران جلسات شود می هادپیشن( 3) جدول اساس بر -

 مدیران حضور عدم زیرا. نگذارد سازمان مدیران های فعالیت کمیت و کیفیت بر منفی تأثیر تا شود برگزار( عصر) غیراداری

 صورت به و مرور به ها سایینار این. شود می آنان کاری فرایند سرعت کاهش و اختالل بروز باعث اداری ساعات در
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 شوراهای و ها کمیته از برخی ضمناً. کند می پیدا تسری نیز مراجعان به حتی و گیرد می فرا را سازمان تمام مراتبی سلسله

 را خود جلسات شود می پیشنهاد، دارد مستقیمی پیوند ها آن تصمیمات به سازمانی امور برخی که گیرنده تصمیم و تأثیرگذار

، سازمان در مانده جاه ب کارهای تا نمایند برگزار تر طوالنی، زمانی لحاظ از و العاده )و پرداخت اضافه کار( فوق صورت به

 در گذاری قیمت کمیته مثال عنوان به. شود می سازمان امور در تسریع و تسهیل باعث امر این، شوند انجام تر سریع

 تعیین خصوص در کمیته این چه هر، نماید می گیری تصمیم کاریعهمقاط امور یا و سازمان در موجود های تعرفه خصوص

 اجحافی ها، تعرفه اعالم در تأخیر شاید و شد خواهد بیشتر مراجعان و کتابداران مشکالت و سرگشتگی، کند تعلل ها تعرفه

 .گیرد صورت مراجعان یا سازمان حق در اقتصادی لحاظ به

طور که های تعریف شده در این پژوهش تعریف شود. همان ر اساس مؤلفهشود، نرخ بازدهی مدیریتی ب پیشنهاد می -

توانند مالکی برای قضاوت درباره وضعیت های مورد بررسی در این مطالعه به تنهایی نمی مشخص شد هر یک از مؤلفه

ا به جای آن مطلوب یا نامطلوب یک کمیته یا شورا باشد. برای مثال ممکن است نرخ غیبت یک کمیته زیاد باشد، ام

ها ها، شوراها و کارگروهوضعیت اجرای مصوباتش بسیار مطلوب باشد. بنابراین برای سنجش و مقایسه عملکرد کمیته

ها دست یافته نرخی های مختلفی )مدیران، اعضاء، دبیران، جلسات و...( که این پژوهش به آن توان با استفاده از مؤلفه می

 ها محاسبه نماییم. ر یک از آنرا به عنوان نرخ بازدهی برای ه

ها صورت پذیرد. برای مقایسه مناسب برخی فاکتورها یا ها، شوراها و کارگروهبندی کمیتهشود خوشه پیشنهاد می -

توان بندی کرد. مثالً نمیهای کاری و غیره گروهها را به لحاظ شباهتتوان شوراها و کمیتهتعیین برخی استانداردها می

انی را بین دو کمیته تشویقات و کمیته انتخاب کتاب سازمان مقایسه کرد اما این عامل میان دو شورای متوسط بازه زم

شود ای قابل مقایسه است. بر این اساس پیشنهاد میریزی آموزش سازمان تا اندازهپژوهش سازمان و شورای برنامه

گذاری و غیره( دارند در یک گروه، آنان کنترل، سیاست ریزی، نظارت،ها و شوراهایی را که ماهیت مدیریتی )برنامهکمیته

الحسنه( دارند در یک گروه و آنان که ماهیت شورایی و مشورتی دارند )مانند  که ماهیت اجرایی )مانند صندوق قرض

 بندی شوند. کمیته پیشنهادات( در گروهی دیگر خوشه

های اضافی برای افزایش بازدهی و اجتناب از هزینه ها تعیین گردد.شود استانداردهایی برای کمیته پیشنهاد می -

طور که در مورد قبل اشاره شد این استانداردها ها تعریف کرد. همانتوان در برخی موارد استانداردهایی را برای کمیتهمی

ای شوراها یا کند که تعداد اعضوری ایجاب میهای مختلف شبیه به یکدیگر باشد. مثالً منطق بهرهتواند برای خوشهمی

 گذاری و نظارتی دارند. چراهایی باشد که جنبه سیاستمشورتی دارند بیشتر از تعداد اعضای کمیته هایی که جنبهکمیته

های نظارتی و مدیریتی دهند اما افراد زیاد در گروههای بیشتری را ارائه میهای مشورتی ایدهکه افراد بیشتر در گروه

 شوند.گی و اخالل و کندی در فرآیند کار میدستهچند  موجب ایجاد ابهام،
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