
 

 

 

ی  مطالعه)های دانشگاهیهای مدیران کتابخانهارزیابی شایستگی

 (های شهرستان اهوازهای دانشگاهموردی: کتابخانه

 1فرزانه قنادی نژاد 
 شناسیمطالعات دانش 

 112تا   91ص   ،98، زمستان 21سال ششم، شماره  

 10/98/ 01تاريخ دريافت: 

 12/98/ 15تاريخ پذيرش: 
 چکیده

های دانشگاهی به  های مديران کتابخانهی الگوی مفهومی شايستگی تا ضمن ارائه  است  بر آن  پژوهش حاضر

شايستگی  کتابخانه ارزيابی  مديران  کتابخانههای  های  اين  ديدگاه کارکنان  از  اهواز  ها دانشگاهی شهرستان 

کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع  ،  به لحاظ هدف،  پیمايشی انجام شده  صورتبه پژوهش که    اين  بپردازد.

های دانشگاهی شهرستان اهواز ی کارکنان کتابخانه شامل کلیه   موردمطالعهی  توصیفی و تحلیلی بود. جامعه 

ب  91) بازگشت    68  درنهايتودند.  نفر(  )نرخ  شد  تحلیل  و  گردآوری   منظوربه درصد(.    72/74پرسشنامه 

ای استفاده ای فريدمن و تی تک نمونهآزمون رتبه،  های میانگین و انحراف معیارها از روشداده  وتحلیلتجزيه

  - ی اجتماع؛  یرفتار  -یفرددسته )  7های دانشگاهی در  مديران کتابخانه  یهای ستگيشاالگوی مفهومی  شد.  

( شناسايی  ی تخصصو    نانهيکارآفر  -نوآورانه؛  ی ادراک  -ی نشیب؛  ی تيريمد  -ی سازمان؛  ی ارزش   -ی اخالق ؛  ی ارتباط

کتابخانه شايستگی شد.   مديران  دانشگاه های  کتابخانههای  اين  کارکنان  ديدگاه  از  اهواز  شهرستان  ها  های 

های مختلف و حوالت صورت گرفته ناشی از رشد فناوریبا توجه به ت  وسط رو به باال ارزيابی شده است.مت

های دانشگاهی نیازمند مديرانی کتابخانه،  ها به سمت ديجیتالی و الکترونیکی شدنتر اين کتابخانهحرکت بیش

های  يابند و مهارت   آگاهی های فناوری  از آخرين پیشرفت،  هستند که عالوه بر دانش مديريتی و تخصصی 

ترين مطالعات صورت گرفته برای  عمده   های نوآورانه و فناورانه را فراگیرند.اطالعاتی و ساير مهارت سواد  

کتابخانهمطالعه مديران  دانشگاهی ی  وضعیت  ،  های  بررسی  کتابخانه  عملکردبه  اين  ابعاد مديريت  از  ها 

شا ارزيابی  به  پژوهش حاضر  در  که  است  در حالی  اين  است.  پرداخته شده  مديران يستگی محدودی  های 

تواند زمینه ها می های دانشگاهی اهواز از ابعاد مختلف پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين ارزيابی کتابخانه

 ريزی در جهت رفع نقاط ضعف مديران فراهم کند. را برای برنامه

   کتابخانه دانشگاهی، شایستگی مدیران  ،اهواز، ارزیابی: ی کلیدیهاواژه 

 
شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش. 1

f_ghanadinezhad@yahoo.com  

mailto:f_ghanadinezhad@yahoo.com
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 مقدمه
نقش  ،  هااطالعاتی در دانشگاه  های پايگاه  ترين مهميکی از    عنوانبههای دانشگاهی  کتابخانه

اشاعه در  اطالعاتیمهمی  نیازهای  رفع  و  دانش  و  اطالعات  پژوهشی    آموزشی،  ی  و 

توان  می،  درواقعکنند.  کارکنان و پژوهشگران در سطح دانشگاه ايفا می،  استادان،  دانشجويان

از  توانند در رشد و توسعهها میاين کتابخانهگفت که   باشند.  اثرگذار  علمی در جامعه  ی 

که  ،  طرفی است  ضروری  نکته  اين  سالذکر  اخیردر  جديد   وقوع،  های  تحوالت  برخی 

،  انپژوهشگر  آن افزايش تعداد  تبعبه  و  هادر دانشگاه  دانشجوپذيرش  افزايش تعداد    ازجمله

و ب ،  دانش   رشد اطالعات  بُعدیتأکید  يادگیری چند  بر رشته  ظهور،  ر  تأکید  های جديد و 

های  کتابخانهبر نقش و ضرورت    سبب شده است که،  در کنار آموزش  پژوهش   ضرورت

بايد    هایکتابخانه،  . در چنین شرايطیتری صورت بگیردبیش   تأکیددانشگاهی   دانشگاهی 

  و خدمات آن به مؤثرترين  امکانات، گیری از منابعد که بهرهناداره شو ی مديريت وصورت به

 .شکل صورت پذيرد

گیرنده در مواجهه با مسائل و مشکالت سازمانی  ترين افراد تصمیماصلی عنوانبه مديران 

  2007،  1کنند )روسای در موفقیت و حتی شکست سازمان ايفا میکنندهنقش بسزا و تعیین 

ساالری  که وجود نظام شايستهه به اين (. با توج1396،  فیاضی و استیری،  فیروزآبادی  از نقل  

 1384،  مقبولیت و مشروعیت آن خواهد شد )انصاری و طباطبايی،  در هر کشور باعث قوام

انتخاب و گزينش مديران شايسته برای هر سازمان ازجمله  ،  (1392،  رنجبر و همکاران  ازنقل  

 از اهمیت خاصی برخوردار است. ، های دانشگاهیکتابخانه

توجه به مفهوم  ، شدهعرضههای اخیر در دنیای مديريت کردهايی که در دههيکی از روي

(. از شايستگی تعاريف مختلفی صورت گرفته است  1389،  شايستگی است )زاهدی و شیخ

،  نقل در رعنايی   2009،  5؛ هرلین2005،  4؛ ودرلی2004،  3؛ دابويز و روثول1982،  2)بوياتزيس

 
1. Ruth 
2. Boyatzis 
3. Dubois & Rothwell 
4. Weatherly 
5. Herlein 



93 

 ...  یدانشگاه ی ها کتابخانه یرانمد ی ها  یستگیشا یابیارز 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

، توان اذعان داشت که شايستگی مديرانتوجه به اين تعاريف می(. با  1391،  سلطانی و يزدانی

که  اشاره دارد  الگوی رفتاری    و  نشی ب ،  نگرش،  يیتوانا،  دانش ،  هاای از مهارتمجموعهبه  

اين    تبعبه  و   های دانشگاهیدر کتابخانهاثربخش    مديريتجهت    رانيمد آن تحقق اهداف 

 نیازمندند. هاآنها به کتابخانه

زمان   شا  شدنمطرحاز  مدل  یستگ يمفهوم  برایهای  تاکنون  ارزيابی    فراوانی 

تاکنون به مفهوم شايستگی   اما ؛ است شده  ن يتدو های مختلفهای مديران سازمانشايستگی

ترين مطالعات  عمدهتوجهی نشده است.    هاآنهای دانشگاهی و ارزيابی  مديران در کتابخانه

ها مطالعاتی بودند که به ارزيابی عملکرد مديران کتابخانه  ی مديريتصورت گرفته در زمینه

؛  1385،  نژاد؛ محمدی 1391،  ابراهیمنیا و نوهاند )رياحیها از ابعاد محدودی پرداختهکتابخانه

و آخشیک پهلو  آالرد 1387،  فرج  برهمند 2009،  1؛  و  حیاتی  راستا  (.2013،  2؛  همین  ،  در 

آن  پژوهش حاضر و رسالت خاص کتابخانهبر    تا  است  بر  اهداف  دانشگاهیاساس  ،  های 

ها را ارائه کند. سپس به ارزيابی  های مديران اين کتابخانهالگوی مفهومی ارزيابی شايستگی

کتابخانهشايستگی مديران  شده  های  ارائه  الگوی  اساس  بر  اهواز  دانشگاهی شهرستان  های 

شايستگی مداوم  ارزيابی  بدون  مديرانبپردازد.  دانشگاهیکتابخانه  های  برای ،  های  زمینه 

 فراهم نخواهد شد.   هاآنارتقای 

زمینه بر مطالعات صورت گرفته در  دهد که در  نشان می،  ی شايستگی مديرانمروری 

کشور از  خارج  و  شايستگیمدل،  داخل  ارزيابی  خصوص  در  مختلفی  مديران های  های 

 شود. اشاره می هاآن ترين مهمهای مختلف ارائه شده است که در ادامه به بخشی از سازمان

های مختلف در  ی طراحی مدل شایستگی مدیران سازمانهای انجام شده در زمینه. پژوهش 1جدول  

 خارج و داخل کشور 

 ابعاد مدل سال پژوهشگر

 1992 3آمبريت 
،  جامع کیفیت مديريت، مالی تحلیل، بازاريابی، انسانی منابع مديريت، رهبری

 ارتباطی  هایمهارت

 
1. Allard 
2. Hayati & Barahmand 
3. Umbreit 
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 ابعاد مدل سال پژوهشگر

 و 1آبراهام 

 همکاران 
2001 

 هایمهارت، مشکل حل، مدارینتیجه، مشتری بر تاکید، رهبری هایمهارت

 تیم عضويت، ارزيابی

 و 2آگوت

 همکاران 
 مديريتی کلی، فنی مديريتی شايستگی نیازهای 2003

 فردی  درون، اجتماعی، رهبری، دانش مديريت، وکارکسب، فنی هایشايستگی 2005 3ويتاال

 و 4وکوال 

 همکاران 
2007 

 مديريت، وکارکسب گیریتصمیم، پروژه  اجرای مديريت، فردی میان برتری

 افراد مديريت، فروش

 شناختی ، نظارت، ارتباطات، اجرايی 2008 5چونگ 

 2010 همکاران  و 6فانگ 
میان   توانايی، ایحرفه توانايی، مديريت، ريزیبرنامه، شخصیتی هایشايستگی

 فردی

عريضی ، خشوعی

 7و نوری 
 ارتباط  و رهبری، عملکرد، سازگاری، دانش، گیریتصمیم، تحلیل، ارزش 2013

 2015 8لیکاما
 و تعارض مديريت، رهبری، پیشرفت محرك، اجتماعی و فردی هایشايستگی

 ابتکار 

میکاسوا و  

 9کوپیکوا 
 اجتماعی و عملی ، مديريتی 2016

 ی و رفتار  یاخالق ، یعاطف، یشناخت یهامهارت 2017 10شارما

 1382 قرائی پور 
،  رهبری، کنترل ، مديريت منابع انسانی، دهیسازمان، ريزیبرنامه، ارتباطات

 کار تیمی ، گیریتصمیم

 1387 اسدی فرد 
،  عدم توجه به منافع شخصی، گزاریخدمت، مردمی بودن، اسالمی بودن

 شخصی ، پاسخگويی، پذيریمسئولیت

 ها ارزش، های فردیويژگی، مهارت، آگاهیدانش و  1389 زاهدی و شیخ 

 و دستیابی به نتايج سازمانی  هاارزش، ارتباطی، یفن، یادراک، یتیشخص 1390 عابديان اول

 
1. Abraham 
2. Agut 
3. Viitala 
4. Vacola 
5. Chong 
6. Fang 
7. Khoshouei, Oreyzi & Noori 
8. Liikamaa 
9. Mikusova & Copíkova 
10. Sharma 
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 ابعاد مدل سال پژوهشگر

رعنايی و  

 همکاران 
1391 

نگرش و  ، مديريت خويشتن، مديريت ديگران، ارتباطی، ادراکی، تخصصی

 های شخصیتی ويژگی، هاارزش

زارعی متین و  

 همکاران 
1393 

،  شخصیت فرهنگی، ایانگیزه فرهنگی )تخصص حرفه، منش فرهنگی، هوش نرم

هوش  ، هوش معنوی، هوش فرهنگی، هوش مديريتی،  تعهد کاری، رضايت کاری

 عاطفی(

 ادراکی ، ارزشی، رهبری، ارتباطی، انسانی، دانشی، اجرايی -فنی، فردی 1394 اندوه

 بینشی ، سازمانی، بین فردی، فردی 1395 ی و همکاران الوان

و  عاشقی

 همکاران 
 ی تواناي و مديريتی، تخصصی  – فنی،  ارتباطی، ارزشی –فکری 1396

 توانايی و ويژگی ، مهارت، دانش 1397 پناهی و همکاران 

مطالعات   از  زمینهشماری  اين  در  شده  شايستگی،  انجام  ارزيابی  در  به  مديران  های 

راستاسازمان اين  در  پرداختند.  مختلف  قرائی،  های  و  صدقیانی  )صالحی  در 1384پور   )

به شايستگی  پژوهشی  بازخور  ارزيابی  روش  به  ساپکو  شرکت  مديران    درجه  360های 

مطالعه  پرداختند. اين  شا،  در  »ا  رانيمد  یستگيهشت  ،  ريزیبرنامه،  رتباطاتشامل 

از    ستفادهبا ا  « یم ی و کارت  گیریتصمیم،  یرهبر،  کنترل،  یمنابع انسان   تيريمد،  دهی سازمان

  ان يو مشتر  یتحت سرپرست   یروهای ن،  مافوق  رانيمد،  خودارزيابیشامل    نفعيچهار ذ  نظرات

ارز گرفت.    یاب يمورد  کهيافتهقرار  داد  نشان  پژوهش  معنادار  های    جينتا  میان   یاختالف 

که   بوداز آن  یحاک LSD کی تکن کارگیریبه جينتا وجود داشت. نفعيچهار ذ  ن يا یابيارز

اول    خودارزيابی  جينتا گروه  تحت    یروهای ن   یابيارز  جي نتا،  ازی مت ا  ن يباالتر  عنوانبهدر 

مشتر  یسرپرست  نتا  انيو  و  دوم    عنوان بهمافوق در گروه سوم    رانيمد  یاب يارز  جيدر گروه 

 . گرفتندقرار  ازیامت  نيترن يی پا

ديگر پژوهشی  )،  در  به  1391عربی  ارز  يیشناسا(   واحد  رانيمد  هاییستگيشا  ی ابيو 

منابع  پرداخت.    درجه   360مدل بازخورد    بر اساس   مشهد  شهر ی  های دولتآموزش شرکت

کارشناسان  ،  واحد آموزش مديران  ،  منابع انسانیها در اين پژوهش مديران  آوری دادهگرد

بودند که با   1390دولتی شهر مشهد در سال    هایشرکتداخلی    و مشتريان  بخش آموزش
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و مصاحبه  از  گرفتند  موردمطالعهپرسشنامه    استفاده  خصوص  يافته.  قرار  در  پژوهش  های 

  موردنیازهای  مورد از شايستگی  22فهرستی مشتمل بر  ی  تهیه،  های مديرانشناسايی شايستگی

مديران   و اختصاصیهای عمومی  مقوله و سپس دو بعد شايستگی  4و در قالب    بودمديران  

آموزش شايستگینام  واحد  بعد  شد.  با  گذاری  عمومی  مقوله  ؤم  12های  دو  شامل  لفه 

لفه شامل دو مقوله  ؤم  10های اختصاصی با  سازمانی و شخصیتی و بعد شايستگی  -مديريتی

های مديران نشان ارزيابی شايستگیشغلی انتزاع گرديد. نتايج    -سازمانی و نقشی   -مديريتی

که نمره شايستگی  داد  میانگین  با  مديران  توافق  مورد  عمومی  کل  های  از   72/3ی  باالتر 

،  اریک-شايستگی ارتباطات   4مختلف ارزيابی در    هایگروه   میان  هستند و  3میانگین مطلوب  

معنی  شايستگی،  رهبری تفاوت  تیمی  وجود  و  که.  داشتداری  بود  آن  بیانگر   نتايج 

های خود در مقايسه با ساير  تری برای امتیازدهی باال به شايستگیتمايل بیش   شوندگانارزيابی

 . داشتندکننده ارزيابی هایگروه 

طراحی و ارزيابی الگوی شايستگی مديران ( در پژوهش خود به  1392رنجبر و همکاران )

سالمت   نظام  میانی  مديران  نگاه  از  آن  ارزيابی  و  سالمت  حاضر  پرداختندبخش  مطالعه   .

ومقطعی    صورتبه گرفت  بخش    یکلیه  شامل  موردمطالعهی  جامعه  صورت  در  مديران 

نتايج    سبر اساشاخص بود.    63مؤلفه و    8مدل شايستگی مديران شامل  سالمت کشور بودند.  

نگرش و  ،  های رفتاری و فکریمهارت،  ایدانش و معلومات حرفه  هایمؤلفه  آمدهدستبه

های  و توجه به ارزش  پذيریمسئولیت،  گزاریخدمت،  های شخصیتیويژگی،  اعتبار،  بینش 

 در مدل نهايی شايستگی مديران بخش سالمت تأيید شدند.اعتقادی و اخالقی 

مديران   های شايستگی ارزيابی  ( با هدف  1393و همکاران ) های پژوهش نصیری پور  يافته 

 دگاه ي نشان داد که از د   درجه   360ارشد و میانی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره با استفاده از مدل  

 يی توانا   ن يتر و کم   ن يتر ش ی ب  یدارا   بی به ترت  ی منابع انسان  ت ي ر يو مد   یم ی در کارت  راني مد ،  مافوق 

د  از  کارت  مديران ،  خودارزيابی   دگاه ي هستند.  ترت  یم ی در  به  کنترل  و   ن ي تر ش ی ب   یدارا   بی و 

ترت   ی در رهبر  راني مد ،  ان يتا هم  دگاه ي هستند. از د   يی توانا   ن يتر کم  به   ی دارا  ب ی و در کنترل 

و در کنترل به   یدر رهبر   ران ي مد ،  مجموعه   ري ز  دگاه ي هستند. از د  يیتوانا   ن يتر و کم   ن يتر ش ی ب 

نشان داد کههستند.    يی توانا   ن يتر و کم   ن يتر ش ی ب  یدارا   بی ترت معناد   نتايج  در   یار اختالف 
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انسان  تي ر ي مد   یستگ يبه جز شا   ی اصل  یها ی ستگي شا   یتمام  خود   یابي ارز   جي »نتا   انی م  ی منابع 

نتا   ر« ي مد  نتا   ري و ز   اني همتا ،  مافوق   ی ابي ارز   جي با  به دست   ج ي مجموعه وجود دارد. با توجه به 

 هستند. ی تر کم  يی نا توا   یدر مهارت کنترل دارا  موردمطالعه   مارستانی ب   ران ي مد ،  آمده 

ی  حوزه در  کشور از خارج و داخل  در  گرفته صورت هایپژوهش  بررسی و مطالعه

 اواسط و در ايران از 1980ی  دهد که در خارج از کشور از دههمديران نشان می شايستگی

و سپس   پی بردند  هاسازمانهای مديريتی برای  به اهمیت و مزايای شايستگی،  1380 ی دهه

شايستگی ارزيابی  برای  مختلفی  الگوهای  تدوين  سازمانبه  مديران  مختلف  های  های 

نشان پرداختند. مطالعات  اين  بر  تاکنونمی تحلیلی   ارزيابی رويکرد با پژوهشی دهد که 

پژوهش حاضر    رون ازاي  .است نگرفته های دانشگاهی صورتکتابخانه مديران هایشايستگی

 بر آن است تا به پرسش زير پاسخ دهد:

مؤلفه - و  وضعیت  کتابخانهشايستگی  هایشاخصها  مديران  دانشگاههای  های  های 

 ها چگونه است؟ شهرستان اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانه

مديران در خارج و داخل    های مربوط به شايستگیبر اساس مرور مبانی نظری و پیشینه

ی  نظرسنجی و پرسش از مديران باسابقه،  ی الگوهای مختلف شايستگی مديرانمطالعه،  کشور

حوزهکتابخانه متخصصان  و  دانشگاهی  کتابخانههای  مديريت  وظايف،  ی  شرح  ،  بررسی 

صالحیت و  کتابخانهاختیارات  مديران  دانشگاهیهای  مفهومی  ،  های  مدل  چارچوب 

. مدل مفهومی پژوهش در تصوير 1های دانشگاهی تدوين شد ی مديران کتابخانهها شايستگی

 ها آمده است.در قسمت يافته شدهاستخراج های شاخصو  1

 
الگوی ارزيابی  ای جداگانه تحت عنوان  های مديران در مقالههای مدل ارزيابی شايستگیفرآيند شناسايی ابعاد و مؤلفه.  1

 تفصیل شرح داده شده است.بههای شايستگی مديران  های دانشگاهی: تحلیل محتوای مدل های مديران کتابخانهشايستگی
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 های دانشگاهیهای مدیران کتابخانه. مدل مفهومی پژوهش: شایستگی1 یرتصو

 روش 
کاربردی و به لحاظ ماهیت  ،  به لحاظ هدف،  پیمايشی انجام شده  صورتبهپژوهش حاضر که  

است. جامعه نوع توصیفی و تحلیلی  های  ی کارکنان کتابخانهشامل کلیه  موردمطالعهی  از 

)دانشگاه اهواز  شهرستان  چمراندانشگاهی  شهید  شاپور،  های  جندی  پزشکی  آزاد  ،  علوم 

پیام  ،  ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستانمؤسسه،  صنعت نفت،  اسالمی واحد اهواز

کاربردی    - علمی،  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی خوزستان،  نور واحد اهواز

اهوازاهواز و   به دلیل محدود بودن جامعهآموزشکده سماء واحد   91ی پژوهش )( بودند. 

پرسشنامه گردآوری شد. به اين   68 درنهايت پرسشنامه بین تمامی افراد جامعه توزيع و ، نفر(

بازگ،  ترتیب پرسشنامهنرخ  اين    72/74ها  شت  مديران  تعداد  است.  قبول  قابل  و  درصد 

نفر( مورد ارزيابی قرار گرفتند. الزم به ذکر    91نفر بودند که توسط کارکنان )  31ها  کتابخانه

بودند که هم  است کتابخانه تنها دارای يک کارمند    عنوانبهمدير و هم    عنوان بههايی که 

می نقش  ايفای  داده  ،کنندکتابدار  گردآوری  ابزار  نشدند.  گرفته  نظر  در  مطالعه  ها  در 

  های مربوط به شايستگی ساخته بود که بر اساس مرور مبانی نظری و پیشینهای محققپرسشنامه

باسابقه از مديران  دانشگاهی و  ی کتابخانهمديران در خارج و داخل کشور و پرسش  های 
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پرسش بود و پاسخ    62پرسشنامه دارای    ی مديريت کتابخانه طراحی شد.متخصصان حوزه

درجه پنج  لیکرت  مقیاس  يک  روی  پرسش  )هر  زياد  خیلی  از  )5ای  کم  خیلی  تا   )1  )

شد.  نمره  داده  منظوربهگذاری  گردآوری  ابزار  محتوايی  روايی  از  اطمینان  ،  هاحصول 

  هاآنی مديريت کتابخانه داده و از  نفر از متخصصان در حوزه  8به  ،  موردنظری  پرسشنامه

را پیشنهاد دهند.    ها آن،  ها شاخصدرخواست شد که در صورت ناديده گرفته شدن برخی از  

نظرات   دريافت  از  تغییرات    هاآنپس  اعمال  تدوين  نسخه،  موردنیازو  پرسشنامه  نهايی  ی 

ی پژوهش  پرسشنامه  ،حصول اطمینان از پايايی ابزار پژوهش   منظوربهگرديد. در اين پژوهش  

آوری شد و برای برآورد پايايی آن  توزيع و جمع  موردبررسیی  نفر از افراد جامعه  30میان  

نشان داد که ض  آلفای کرونباخاز روش   نتايج آن  نمره استفاده شد که  پايايی   ی کلريب 

زار اس.  افنرم  22ی  ها از طريق نسخهداده  وتحلیل تجزيه  .است  و قابل قبول   92/0  پرسشنامه

ها از  داده  وتحلیل تجزيه  منظوربهانجام شد.    05/0داری آماری  و در سطح معنی  1پی. اس. اس 

استنباطی )آزمونروش معیار( و آمار  انحراف  و  )میانگین  توصیفی  های  های مختلف آمار 

 ای( استفاده شد. ای فريدمن و تی تک نمونهرتبه

 هایافته
های شهرستان  های دانشگاههای مديران کتابخانهشايستگی  هایشاخصها و  وضعیت مؤلفه

 ها چگونه است؟ اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانه

تعیین   راستای  مؤلفهدر  شايستگیوضعیت  کتابخانههای  مديران  دانشگاههای  های  های 

  وتحلیلتجزيهرای  که باستفاده شده است. با توجه به اين ای  شهرستان از آزمون تی تک نمونه

تا   1ی هر سؤال از در اين پژوهش از مقیاس لیکرت استفاده و نمره  مورداستفادهی پرسشنامه

میانگین يا سطح مطلوبیت تعیین شد.   عنوانبه  3ی  درنتیجه نمره،  در نظر گرفته شده است  5

 آمده است.  3در جدول ای های مربوط به آزمون تی تک نمونهدر ادامه يافته
  

 
1. Statistical package for social science (SPSS) 
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های مدیران  های شایستگیسنجش وضعیت مؤلفه  منظوربه ای . آزمون تی تک نمونه 3جدول  

 های شهرستان اهواز های دانشگاهکتابخانه

 داری سطح معنی درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار  میانگین  متغیرها 

 00/0 67 68/1 77/0 58/3 رفتاری  -های فردیشايستگی

 00/0 67 88/0 76/0 59/3 ارتباطی  - اجتماعیهای شايستگی

 00/0 67 16/0 94/0 44/3 ارزشی  -های اخالقیشايستگی

 00/0 67 47/1 84/0 50/3 مديريتی  -های سازمانیشايستگی

 00/0 67 44/1 66/0 44/3 ادراکی  -های بینشیشايستگی

  -های نوآورانهشايستگی

 کارآفرينانه
45/3 79/0 12/1 67 00/0 

 00/0 67 25/1 81/0 20/3 های تخصصی شايستگی

های مديران باالتر از حد  های شايستگیمیانگین مؤلفه، 3های حاصل از جدول طبق داده

( معنی3متوسط  سطح  و  کم(  از  داری  کارکنان  ؛  هستند  05/0تر  ديدگاه  از  بنابراين 

باالتر از  ،  های مديرانشايستگیهای  وضعیت مؤلفه،  های دانشگاهی شهرستان اهواز کتابخانه

  - های اجتماعیشايستگی،  های مديرانسطح متوسط ارزيابی شده است. در میان شايستگی

( را به 20/3ترين میانگین )های تخصصی پايین ( و شايستگی59/3ارتباطی باالترين میانگین )

بندی  در راستای رتبه  ای فريدمن نتايج مربوط به آزمون رتبه،  اند. در ادامهخود اختصاص داده

کتابخانهشايستگی  هایشاخصوضعیت   مديران  دانشگاههای  ديدگاه  های  از  اهواز  های 

 ها آمده است.کارکنان اين کتابخانه

  رانی مد هاییستگی شاارزیابی  هایشاخصبندی رتبهدر ارتباط با  دمنی آزمون فر جی . نتا4جدول  

 شهرستان اهواز  هایدانشگاه یهاکتابخانه

 میانگین  ها شاخص ها مؤلفه
انحراف  

 معیار

میانگین  

 رتبه 
 اولويت

گی
ست

شاي
ی

رد
ی ف

ها
-  

ی 
تار

رف
 

نشدن در هنگام   دی و ناام فيدر انجام وظا پشتکار

 ها. مواجهه با شکست
72/3 18/1 24/6 2 

  هاتیدرست و به موقع مسئول انجامدر  یريپذتیمسئول

 محوله در سازمان. فيو وظا
69/3 90/0 50/5 6 
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 میانگین  ها شاخص ها مؤلفه
انحراف  

 معیار

میانگین  

 رتبه 
 اولويت

 1 53/6 80/0 06/4 های سازمان.در انجام مسئولیت نفساعتمادبه

حضور به موقع در محل  )مانند انضباط در محیط کار 

شرکت در جلسات و داشتن پوشش   یکار و برا

 .(مناسب

62/3 16/1 43/5 7 

در  فيانجام وظا یبرا یقو  ی اراده دارای  مصمم و

 تحقق اهداف سازمان.  یراستا
68/3 09/1 95/5 5 

  جاديا یکار و تالش برا ط یفشار و استرس مح  تحمل

  یسرشار از آرامش و به دور از استرس برا یطیمح

 . )مديريت سالمت( کارکنان

31/3 38/1 64/4 8 

خود در انجام   یهایبه توانمند اعتقادو  نفس عزت

 امور سازمان
96/3 11/1 14/6 3 

و   (یرپذيانعطاف) راتییبا تغ   یسازگار يیتوانا

 تغییرات جديد. مؤثر به  يیگو پاسخ
71/3 08/1 96/5 4 

اشتباهات خود بودن و استقبال از انتقادات و   یرايپذ

 .(یريانتقادپذ) گرانيد ینظرات منطق
26/3 40/1 49/4 9 

با   در برخوردعواطف خود  هیجانی و مديريتهوش 

 کارکنان.
16/3 17/1 14/4 10 

گی
ست

شاي
عی

ما
جت

ی ا
ها

 - 
طی 

تبا
ار

 

  کارکنانکه تمام  يیفضاو ايجاد   ی میکار ت  یهیروح

با   یو حل مسائل گروه یریگمیدر روند تصم  بتوانند

 کنند.  یهمکار تيريمد

65/3 08/1 96/2 4 

 گرانيد بیو ترغ  تأثیرگذاری نفوذ و   يیتوانارهبری و  

 مشخص.  یتی انجام فعال اي ی جهت قبول همکار
71/3 09/1 15/3 1 

تعامل مؤثر با کارکنان های ارتباطی در مهارت

مراجع  ، یباالدست رانيمذاکره با مد، سازمان

ارتباط با کاربران و  ، یریگمیو تصم  یگذارقانون

 مخالفان سازمان.ها و اندرکاران رسانهدست

76/3 88/0 06/3 2 

رشد   منظوربه  یو دانش فرد اتیتجرب، هاده يا اشتراك

 .یدانش سازمان
53/3 04/1 91/2 3 

اظهار نظر  ، گفتگوها ی برا یفضاسازدموکراسی و 

 . یآزادانه و بدون ترس و نگران صورتبهکردن و کار 
59/3 04/1 94/2 5 
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 میانگین  ها شاخص ها مؤلفه
انحراف  

 معیار
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 اساسی اهداف در نگری نده يآو  یراهبرد تفکر

 .هاآن راتیی و تغ یطی مح ی رهایسازمان با توجه به متغ
24/3 06/1 96/3 7 

  هاده ي پد ینبیجامعو  یستمیو س  یلیتحل  تفکر

 . کپارچهي هايیمجموعه صورتبه
35/3 91/0 04/4 6 

در درك و شناخت   ی زهوشیو ت آگاهی، رتیبص

 .هاآن انیو روابط موجود م ها ده يدرست پد
37/3 84/0 22/4 5 

 1 31/5 75/0 71/3 سازمان.  هایفعالیتدر انجام   تدبیر حسن

حرکات رقیبان و نظارت   رديابیو  هوش رقابتی

  ت فعالی  به آن در ها سازمانکه  یرقابت طیهدفمند بر مح

 .پردازندیم

74/3 02/1 99/4 2 

  و  هاسنت،  هابا ارزش قیتطب  قابلیتو   فرهنگی هوش

  کرده  عادت ها آن به  ازآنچه متفاوت ورسومآداب

 .است

65/3 97/0 90/4 3 

 یبرا هايیاستیس کارگیری بهو  هوش سیاسی

کسب منفعت و سود   یبرا گرانيبر د تأثیرگذاری

 . ترشیب

47/3 09/1 66/4 4 

، جاديا، یاستقالل مال به یابیدست و  هوش اقتصادی

 مستمر بودجه در سازمان.  شيحفظ و افزا
26/3 66/0 93/3 8 

انه
ور

وآ
ن

- 
انه 

رين
رآف

کا
 

  لي و افکار نو و تبد هاشهياند دی تولو  ت یخالق 

قابل استفاده و   ی نو و خالق به کاربردها هایشهياند

 سودمند در سازمان. 

54/3 04/1 07/3 3 

در سازمان  رییتغ  یندهايفرآ  تيو هدا رییتغ تيريمد

 سازنده.  راتییوقوع تغ  لیتسه  منظوربه
56/3 85/0 12/3 2 

انجام اقدامات تازه و متفاوت در  در  یريپذسک ير

 سازمان.
29/3 96/0 57/2 5 

کردن   به برتر بودن و موفق عمل ليتماو  طلبی توفیق

 .نيرينسبت به سا
59/3 20/1 31/3 1 

 4 93/2 09/1 53/3 و عمل.  شهاندي درو مستقل بودن  بی طلاستقالل 
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 میانگین  ها شاخص ها مؤلفه
انحراف  

 معیار

میانگین  
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 اولويت

گی
ست

شاي
صی 

ص
تخ
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ها

 

  کيمسائل و مشکالت  ل یتحلو   ایرشتهنگرش میان

  و ها رشته ی کردهايسازمان در پرتو استفاده از رو

 مختلف.  هایحوزه 

41/3 91/0 18/7 11 

  ینهیالزم در زم دانشگاهی -علمی التی تحص یدارا

 . یدانشگاه هایمرتبط با کتابخانه شيرشته و گرا
06/4 006 /1 68/10 1 

از   حی و درك صح ای دانش و معلومات حرفه یدارا

 فيو وظا عملکرد، فرهنگ،  اهداف، رسالت

 . یدانشگاه های کتابخانه

59/3 26/1 55/8 5 

کار در   یبرا  ی خوب و کاف  ی سابقه و تجربه یدارا

 ريو سا اطالعاتی مراکز و هاکتابخانه تيريمد

 مشابه.  یکار های طیمح

65/3 24/1 90/8 4 

  یو استفاده  مؤثر اطالعات یابيباز، سواد اطالعاتی

 و خالق از اطالعات.  یکاربرد
43/3 20/1 74/7 9 

  یازهاین  صی تشخمديريت منابع اطالعاتی شامل  

ساختن   ريپذانتخاب و دسترس، کاربران ی اطالعات

 مشیخط نيتدو، کاربران موردنیاز یمنابع اطالعات

 ه. مجموع یو توسعه آوریفراهم

82/3 99/0 79/9 3 

 یابياجرا و ارز، یطراحشامل   آموزشی یزيربرنامه

بهبود   منظور به ی دانشگاه هایدر کتابخانه هاآن

کارمندان و   یریادگي شافزاي و  هابرنامه تیفیک

 . هاکتابخانه نيکاربران ا

55/3 15/1 51/8 7 

کاربران اطالعاتی  یازها یاز ن  آگاهیو  یکاربرمحور

 .هاآن  ترضاي کسب و ازها یرفع ن  یو تالش برا
76/3 12/1 84/9 2 

 12 96/6 12/1 24/3 . المللینیب هایاز زبان یکيو تسلط بر حداقل  يیآشنا

انواع خدمات   ی ارائهمانند  اطالعاتیمديريت خدمات 

به دانشگاه با استفاده از  یو پژوهش آموزشی

 . نينو  یکردهايرو

32/3 13/1 89/6 13 

  يیشناسا، در دانشگاه  ی شفاهتاريخ مستند کردن منابع 

، یفرهنگ،  یعلم یمهم و برجسته یهاتیشخص

 در دانشگاه.  یهنر، یاسیس

47/3 85/0 46/7 10 
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 میانگین  ها شاخص ها مؤلفه
انحراف  

 معیار

میانگین  

 رتبه 
 اولويت

 یفیو ک یکم ی ابيارزشامل  سنجیآشنايی با علم

و   یو استفاده از اطالعات علم ع يتوز، دی تول نديفرآ

، یزريبرنامه  منظوربهعوامل مؤثر بر آن 

و   یعلم نگرینده يو آ ی علم های یگذاراستیس

 در دانشگاه.  یپژوهش

10/3 08/1 13/6 14 

انواع  رايانه و استفاده از و توانايی  سواد فناوری

در  مورداستفاده  ی کاربردیافزارهاافزارها و نرمسخت

 . یدانشگاه های کتابخانه

57/3 20/1 52/8 6 

و خدمات    یمنابع اطالعات و بازايابی اقتصاد اطالعات

 ی. دانشگاه  هایدر کتابخانه ی اطالعات
3 99/0 07/5 15 

شامل   یمنابع اطالعات دهیسازمانآشنايی با 

با استفاده از    یسازهيو نما یبندرده ، یسينو فهرست

  یاطالعات برا قی دق  یابيباز منظوربه  نينو  یکردهايرو

 . یدانشگاه های کاربران کتابخانه

53/3 98/0 77/7 8 

از جدول   آمده  به دست  نتايج  به  توجه  شايستگیکلیه،  4با  کتابخانهی  مديران  ها  های 

اين است    یدهندهنشان ( هستند که اين امر  3دارای میانگین باالتر از سطح میانگین مطلوب )

های مديران متوسط رو به باال ارزيابی شده  سطح مطلوبیت شايستگی،  که از ديدگاه کارکنان

،  رفتاری  -های فردی دهد که در میان شايستگیتر نشان میهای توصیفی جزئیاست. تحلیل

و عزت   24/6ی  پشتکار با میانگین رتبه،  53/6ی  با میانگین رتبه  نفس اعتمادبه  هایشاخص

برخوردارند. در میان    ها شاخصاز وضعیت بهتری نسبت به ساير    14/6ی  نفس با میانگین رتبه

ترين میانگین  کنترل و مديريت عواطف )هوش هیجانی( کم،  رفتاری  - های فردیشايستگی

 ( را داراست. 14/4رتبه )

تری در رهبری  مديران دارای توانايی بیش ،  یارتباط   - یاجتماع   ی هایستگيشای  در مؤلفه

مسئولیت انجام  برای  رتبهکارکنان  )میانگین  تر  ( و کم15/3ی  ها و وظايف سازمان هستند 

حل مسائل   ها ویری گ می تصم  و مشارکت در  اظهار نظر آزادانه  و  گفتگوها  یبرا  فضايی را
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تری برخوردارند  ی کار تیمی کم( و از روحیه96/2ی  کنند )میانگین رتبهفراهم می  یگروه

 (.94/2ی )میان رتبه

باالترين میانگین رتبه  ،  ارزشی  -های اخالقی ها بیانگر آن است که در میان شايستگیيافته

همه08/4) با  عادالنه  و  منصفانه  برخورد  به  متعلق  پ(  و  کارکنان  رتبه  ايین ی  میانگین  ترين 

نشان   5های جدول  ( مربوط به برخورد متواضعانه با زيردستان و کارکنان است. داده20/3)

مديران به لحاظ  ، مديريتی - های سازمانیدر میان شايستگی،  دهد که از ديدگاه کارکنانمی

استفاده و  اطالعات  )میانمديريت  سازمان  اهداف  تحقق  جهت  در  آن  از  اثربخش  گین  ی 

و  82/7ی  رتبه افراد  نظمو    دهیسازمان(  به  کارها   م ی تقس ،  هاتیفعال ،  منابع،  دادن    درست 

تری هستند. اين در حالی  ( دارای توانايی بیش 79/7ی  کارا و مؤثر )میانگین رتبه  صورت به

به  است که مديران کم مستند کردن تجرب  ثبت تر  قالب    اتی و  باسابقه در  خود و کارکنان 

 اند.( پرداخته02/6ی )میانگین رتبه رهی و غ نامهانيپا، کتاب، مقاله

بینشی دهد که در میان شايستگینشان می  4های حاصل از جدول  داده ،  ادراکی  -های 

رين  تو پايین   سازمان  هایفعالیتدر انجام    تدبیر  حسن ( متعلق به  31/5باالترين میانگین رتبه )

حفظ و  ،  جاديا،  یبه استقالل مال  ی ابی دستو    ( مربوط به هوش اقتصادی 93/3میانگین رتبه )

بودجه در سازمان  ش يافزا يافته  مستمر  میان شايستگیاست.  بیانگر آن است که در  های  ها 

  ن يريکردن نسبت به سا  به برتر بودن و موفق عمل  ليتماو    طلبیتوفیق،  کارآفرينانه   -نوآورانه

رسد که  را دارد. به نظر می  هاشاخصوضعیت بهتری نسبت به ساير    31/3ی  با میانگین رتبه

ها  کتابخانه  انجام اقدامات تازه و متفاوت درپذيری و  ی ريسکتر دارای روحیهمديران کم

 (.57/2ی هستند )میانگین رتبه

ها از ديدگاه کارکنان دارای  تر مديران کتابخانهبیش ،  های تخصصی شايستگیدر میان  

زم  دانشگاهی  -علمی   التیتحص در  گرا  ینهی الزم  و  کتابخانه  ش يرشته  با    هایمرتبط 

  یازهای از ن  آگاهی و    ی کاربرمحوربرای مديران    ( و68/10ی  ی هستند )میانگین رتبهدانشگاه 

تری است  دارای اهمیت نسبتاً بیش   ها آن  ترضاي  کسب  و  ازها یرفع ن  یکاربران و تالش برا

اين در حالی است مديران کتابخانه84/9ی  )میانگین رتبه اقتصاد اطالعاتها کم(.  با  و    تر 

اطالعات   بازاريابی اطالعات  یمنابع  کتابخانه  ی و خدمات  رتبهدانشگاه   هایدر  )میانگین  ی  ی 
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و   یو استفاده از اطالعات علم  دی تول   نديفرآ  یف ی و ک  یکم  ی ابيارزبرای    سنجیعلم   ( و13/6

آن   بر  مؤثر  آ  یعلم  هاییگذاراستی س ،  یزريبرنامه  منظوربهعوامل  و    ی علم  نگریندهيو 

 ( آشنايی و توجه دارند. 07/5ی )میانگین رتبه در دانشگاه یپژوهش

 گیرینتیجه

فناوری پیشرفت  رسانهامروزه  و  اينترنت  نفوذ  گسترش  و  مختلف  در  های  اجتماعی  های 

ها به يک رقیب  سبب شده است که اين رسانه  هاآنزندگی افراد جامعه و افزايش محبوبیت 

کتابخانه برای  شوندجدی  تبديل  با  کتابخانه،  بنابراين ؛  ها  همگامی  برای  دانشگاهی  های 

نیازمند مديرانی توانمند و باصالحیت هستند که از علم و  ،  تحوالت و ايفای نقش مؤثر خود

های روز برخودار بوده و سازمان را در جهت پیشرفت و تطابق با تحوالت رهبری  مهارت

ها چه در هنگام استخدام  های مديران اين کتابخانهارزيابی مداوم شايستگی،  کنند. از طرفی

تواند مديران را قادر  ها میاين ارزيابی  ضروری است.  هاآنو چه در طول دوران مديريتی  

های  ها و شايستگیسازد که به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و در جهت ارتقای توانايی

کتابخانه در  مديريتی  پست  در  نقش  ايفای  برای  دانشگاهیالزم  اقدام برنامه،  های  و  ريزی 

راستا اين  در  ارزيابی،  کنند.  به  تا  شد  تالش  حاضر  پژوهش  مديران شايستگی  در  های 

پرداخته    هاآنشناخت نقاط ضعف و قوت    منظوربههای دانشگاهی شهرستان اهواز  کتابخانه

ريزی در جهت رفع نقاط  تواند زمینه را برای برنامهها میشود. نتايج حاصل از اين ارزيابی

جهت  های مختلفی  کانون،  ضعف مديران فراهم کند. الزم به ذکر است که در سطح کشور

شايستگی دستگاهارزيابی  مديران  دانشگاههای  شامل  گوناگون  اجرايی  مراکز  های  و  ها 

وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و غیره فعالیت  ،  مراکز تحقیقاتی،  و مشاوره  آموزشی

شايستگی که  دستگاهدارند  مديران  تخصصی  و  عمومی  اساس  های  بر  را  اجرايی  های 

 خودارزيابی ای  تکمیلی و تخصصی مديران حرفه،  عمومی  های استاندارهای مدل شايستگی
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مدل1کنندمی  در  شايستگی.  ارزيابی  جهت  موجود  دستگاههای  مديران  اجرايی  های  های 

بر  بیش  است  صورتبهعمومی    هایشاخصتر  اشاره شده  و محدود  اين  ،  کلی  از  شماری 

ريزی و برنامه،  نظارت و کنترل،  تحلیلیتفکر  ،  های ارتباطیاز: مهارت  اندعبارت  هاشاخص

انعطاف،  هماهنگی  و  خالق  سازمان  ؛  2پذيری تفکر  هر  است  الزم  اين    راستاهمبنابراين  با 

ارزيابی  ،  استانداردها بومی جهت  مدلی  تدوين  به  اقدام  خود  رسالت  و  اهداف  با  متناسب 

 های مديران خود نمايد.شايستگی

حاضر پژوهش  ارزيابی  ،  در  مفهومی  کتابخانههایستگ يشاالگوی  مديران  های  ی 

در   )  7دانشگاهی    - یسازمانی؛  ارزش   -ی اخالقی؛  ارتباط   -یاجتماع ی؛  رفتار  -یفرددسته 

يافتهتخصصو    نانهيکارآفر  -نوآورانهی؛  ادراک   -ی نشی بی؛  ت يريمد شد.  شناسايی  های  ی( 

صورت تحوالت  به  توجه  با  که  است  آن  بیانگر  حاضر  رشد   پژوهش  از  ناشی  گرفته 

،  ها به سمت ديجیتالی و الکترونیکی شدنتر اين کتابخانههای مختلف و حرکت بیش فناوری

از  ،  های دانشگاهی نیازمند مديرانی هستند که عالوه بر دانش مديريتی و تخصصی کتابخانه

های  های سواد اطالعاتی و ساير مهارتيابند و مهارت  آگاهیهای فناوری  آخرين پیشرفت

( 1391ابراهیم )نیا و نوههای پژوهش رياحیيافته،  نوآورانه و فناورانه را فراگیرند. در اين راستا

های دانشگاهی بايد مديران کتابخانه،  بیانگر آن است که در عصر گسترش فناوری و اينترنت

با انواع  های فناورانه و کار  بر مهارت،  عالوه بر تخصص کتابداری و اصول و دانش مديريتی

 ای اشراف داشته باشند.افزارهای کتابخانهنرم 

است که شايستگیيافته بیانگر آن  پژوهش  های  های دانشگاههای مديران کتابخانههای 

متوسط رو به باال ارزيابی شده است.  ،  هایشهرستان اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانه

 
ی  های اجرايی از طريق سامانههای مديران دستگاه شايستگیهای ارزيابی مورد تأيید برای ارزيابی  فهرست کامل کانون  .1

 دستیابی است. قابلزير سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس 
https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=ea571b01-98ce-4a21-

a7e1-c7b792f30bb1   
های مديران های شايستگیها و مدل فهرست کامل شاخص های مديران و  ارزيابی شايستگی   چگونگیدسترسی به    .2

 پذير است.امکان زير های اجرايی از طريق نشانیای دستگاه حرفه
https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=1fba9f63-7eb6-4cb9-

9f72-f13daff853f0   
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يافت يافته از  بخشی  با  پژوهش  از  بخش  اين  )ههای  عربی  همکاران  1391های  و  پناهی  و   )

بود.  1397) مؤلفه  هاآن ( همسو  و  ابعاد  میانگین  دادند که  مديران های شايستگینشان  های 

های فرج  های پژوهش حاضر با يافتهسازمان باالتر از میانگین مطلوب بودند. بخشی از يافته

های  یت مديريت در کتابخانهپهلو و آخشیک غیرهمسو بود که به اين نتیجه رسیدند که کیف

تر از متوسط قرار  در سطحی بسیار پايین  EFQMدانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل 

( است که نشان  1391ابراهیم )نیا و نوهدارد. نتايج اين پژوهش همسو با بخشی از نتايج رياحی

دگاه بیش از نیمی از  های دولتی تهران از ديهای مرکزی دانشگاهدادند که مديران کتابخانه

يافتهعملکرد مطلوبی داشته،  کارکنان با بخشی از  نتايج  اين  نژاد اند.  های پژوهش محمدی 

کتابخانه1385) مديران  از  نیمی  از  بیش  که  داد  نشان  که  است  همسو  نیز  مرکزی  (  های 

 اند.خود را متوسط رو به باال ارزيابی کرده عملکردهای دولتی تهران دانشگاه

جه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر در خصوص اهمیت وجود الگويی جهت  با تو 

شود که  پیشنهاد می،  های دانشگاهی در ابعاد مختلفهای مديران کتابخانهارزيابی شايستگی

بر اساس    طوربه مديران   ارزيابی    شدهيیشناسا  هایشاخصمرتب  پژوهش حاضر مورد  در 

اقدام کنند. با توجه به نتايج    هاآنقرار گیرند و با شناسايی نقاط ضعف خود در جهت رفع  

پژوهش  کتابخانه،  اجرای  مديران  میبه  توصیه  اهواز  دانشگاهی  برنامههای  و  شود  ها 

کرده بودند  تری کسب  هايی که امتیاز کمی شايستگیراهکارهايی را برای آموزش و توسعه

به تقويت   اين ترتیب  ها آندر نظر گرفته و  به  بهبود عملکرد خود و کارايی  ،  بپردازد و  بر 

ارائهتر اين کتابخانهبیش  بیفزايند. اين شايستگیها در  از: کنترل و   اندعبارتها  ی خدمات 

هیجانی( تیمیروحیه،  مديريت عواطف )هوش  فضايی را ،  ی کار    و  گفتگوها   یبرا  ايجاد 

برخورد متواضعانه با  ،  یحل مسائل گروه  ها ویری گمیتصم و مشارکت در  اظهار نظر آزادانه

،  خود و کارکنان باسابقه در قالب مقاله  اتی و مستند کردن تجرب  ثبت،  زيردستان و کارکنان

  شيحفظ و افزا،  جادي ا،  یبه استقالل مال  یاب ی دست و    هوش اقتصادی ،  رهی و غ  نامهانيپا،  کتاب

سازمان در  بودجه  ريسکروحیه،  مستمر  و  ی  در پذيری  متفاوت  و  تازه  اقدامات    انجام 

اطالعات،  کتابخانه اقتصاد  با  بازاريابی  آشنايی  اطالعات   و  اطالعات  یمنابع  خدمات  در    یو 

 عيتوز،  دی تول   نديفرآ  یفی و ک  یکم  یابيارزو    سنجیآشنايی با علم،  یدانشگاه  هایکتابخانه
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  های یگذاراستی س،  یزريبرنامه  منظوربهو عوامل مؤثر بر آن    یو استفاده از اطالعات علم

آ  یعلم پژوهش  یعلم  نگرینده يو  دانشگاه  یو  کتابخانهدر  مديران  به  آن  بر  عالوه  های  . 

ها و افزايش رضايت  ی مؤثرتر خدمات کتابخانهشود که در جهت ارائهدانشگاهی توصیه می

در پژوهش حاضر توجه داشته باشند    شدهيیشناساهای  ها و شايستگیه صالحیتب،  کاربران

ها در  ها و مهارتو در صورت وجود هر گونه کمبود و کاستی در هر کدام از اين شايستگی

 ريزی کنند. برنامه ها آنی راستای تقويت و توسعه

 منابع 
ايران )بر اساس صحیفه امام »ره«(  مدل شايستگی مديران دولتی  (.  1387)  .رؤيا،  اسدی فرد

بنیاد داده  تئوری  استراتژی  پايانرويکرد  ارشدنامه.  کارشناسی  تربیت  ،  ی  دانشگاه 

 تهران. ، مدرس

مناسب    الگوی  ن يو تدو  (. طراحى1395)  .دی ام  ،اردالن،  فاتح  ؛اصغر،  یمحمد  ی؛مهد،  یالوان

امام   دگاهياز د  یری گ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره  فرماندهانو    رانيمد  یها یستگ يشا

 .30-1، (1) 8، یمنابع انسان تيريمد یهاپژوهش . (العالیمدظله)ی اخامنه

کنفرانس  . سومین  رانيدر ا  مهی صنعت ب  رانيمد  یستگ يمدل شا  یطراح(.  1394)  .يونس ،  اندوه

مد اقتصاد    تيريساالنه  پا  دهيا  رانيمد  یسسهؤم.  وکارکسبو  . رايو  تخت يپرداز 

در   -https://www.civilica.com/Paperاز    1397مهرماه    26بازيابی 

MSECONF01-MSECONF01_293.html 
ای  مدل شايستگی حرفه  ی. ارائه(1397)  مجید،  رمضان؛  جواد،  پورکريمی  ؛معصومه،  پناهی

،  سازمانیهای مديريت منابع  پژوهش محور.  های پژوهش مديران پژوهشی در سازمان

8 (1) ،23-46 . 

ابعاد و    یبندو رتبه  يیشناسا(. 1391)  .رضادی حم ،  یزداني  ؛ميمر،  یسلطان  ؛ اهلل  بیحب ،  يیرعنا

تحلرانيمد  یستگ يشا  یهالفهؤم مطالعات ن.  رايمد  ی ستگ يشا  یهامدل  یمحتوا  لی : 
 . 50- 27، (3) 1، منابع انسانی



110 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

الهی  ؛منصور ،  رنجبر  ارزيابی   (.1392)  .اصغرعلی،  فانی  ؛ حسن ،  دانايی فرد  ؛احمد،  خائف 

معادالت ساختاری.    سازیمدلهای مديران بخش سالمت: رويکرد  الگوی شايستگی

 . 113-104، (109) 23، دانشگاه علوم پزشکی مازندران یمجله

  ی هاکتابخانه  رانيعملکرد مد  یابي(. ارز1391)  .میعبدالرح،  می نوه ابراه   ؛نصرت،  ای ن   یاحير

تهران.    یدولت   یهادانشگاه  یمرکز کتابدارشهر  اطالعات  یمطالعات  علم    19،  و 

(10) ،1-18. 

(.  1393)  .احمد،  یوداد  ی؛محمد مهد،  یموسو  ؛محمدحسین ،  ی رحمت   ؛حسن ،  ن یمت   یزارع 

  های سازمان   تيريمدکشور.    یفرهنگ   یهادر سازمان  رانيمد  یستگيمدل شا  یطراح

 .36-19، (4)2 ،یدولت 

های راهبردی مديران میانی  الگوی قابلیت(.  1389)  .ابراهیم،  شیخ  ؛ شمس السادات،  زاهدی

 . 139-95، (1) 1، مطالعات مديريت راهبردی. دولتی

های راهبردی مديران میانی  (. الگوی قابلیت1389)  .ابراهیم،  السادات؛ شیخشمس ،  زاهدی

 . 139-95، 1، مطالعات مديريت راهبردی، دولتی

به روش    رانيمد  یهایستگيشا  یابي(. ارز1384رضا. )،  پور  ی قرائ  ؛دی جمش،  یانی صدق  یصالح

 . 91-73، (9)3، ی صنعت  تيريمطالعات مددرجه.  360بازخور 

اول )،  عابديان  شا  ی طراح(.  1390اکرم    دانشگاه  آموزشی  های گروه   رانيمد  ی ستگيمدل 
 . مشهد. مشهد یفردوس دانشگاه. ارشد یکارشناس نامهانيپا. مشهد یفردوس

ها  لفهؤم، شناسايی و تبیین ابعاد(. 1396) .نادرقلی، قورچیان  ؛محمد، قهرمانی ؛حسن ، عاشقی

منابع    ی آموزش و توسعه.  شايستگی مديران صنعت بانکداری  یهای توسعهو شاخص
 . 76-57، (14) 4، انسانی

های  آموزش شرکت  واحد  رانيمد  هاییستگيشا  یابيو ارز  يیشناسا(.  1391)  .حسین ،  عربی
 ینامهانيپا.  موردی  یدرجه: مطالعه  360مدل بازخورد    بر اساس  مشهد  شهری  دولت 

 . دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد.ارشد یکارشناس 
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 تيريعملکرد مد  ت ی ف یسنجش ک (.  1388)  .السادات  ه ی سم،  ک ی آخش  ؛ ن یعبدالحس،  فرج پهلو

شه   یهاکتابخانه مدل  دی دانشگاه  از  استفاده  با  اهواز  و    یکتابدار.  EFQM  چمران 
 . 48-31، (1) 19، یرسان اطالع

توسعه(.  1396)  .مهرداد،  استیری  ؛مرجان،  فیاضی  ؛مهشید،  فیروزآبادی ابعاد  ی  شناسايی 

شرکت در  مهندسی:  مديران  طراحی  و    موردمطالعههای  مهندسی  طراحی  شرکت 

 . 94-73، (13) 4 آموزش و توسعه منابع انسانی، .)ساپکو( خودروايرانمین قطعات أت

به روش بازخورد    رانيمد  هایشايستگی  یاب يارز(.  1382)  .رضا،  پور  یقرائ شرکت ساپکو 
 تهران. ، ی کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق )ع(نامهپايان. درجه 360

بررس1385)  .ميمر،  نژادیمحمد   یهادانشگاه  یمرکز  ی هاکتابخانه  تيريمد  ت ی وضع  ی (. 

، (2)  17،  اطالعات  دهیسازمانو    یکتابدار  یفصلنامه مطالعات ملشهر تهران.    یدولت 

115-128 . 

(. 1393)  .زينب،  احمدی  ؛ حسینی،  مجتبی؛  علی،  محمدزاده خلیل   ؛امیراشکان،  نصیری پور

سینا خرمدره با استفاده  های مديران ارشد و میانی بیمارستان بوعلی  ارزيابی شايستگی

 . 176-161، (4) 5، مطالعات کمی در مديريت. درجه 360از مدل 
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