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چکیده
پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن ارائهی الگوی مفهومی شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی به
ارزيابی شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی شهرستان اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانهها
بپردازد .اين پژوهش که بهصورت پیمايشی انجام شده ،به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع
توصیفی و تحلیلی بود .جامعهی موردمطالعه شامل کلیهی کارکنان کتابخانههای دانشگاهی شهرستان اهواز
( 82نفر) بودند .درنهايت  29پرسشنامه گردآوری و تحلیل شد (نرخ بازگشت  24/21درصد) .بهمنظور
تجزيهوتحلیل دادهها از روشهای میانگین و انحراف معیار ،آزمون رتبهای فريدمن و تی تک نمونهای استفاده
شد .الگوی مفهومی شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی در  2دسته (فردی -رفتاری؛ اجتماعی-
ارتباطی؛ اخالقی -ارزشی؛ سازمانی -مديريتی؛ بینشی -ادراکی؛ نوآورانه -کارآفرينانه و تخصصی) شناسايی
شد .شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاههای شهرستان اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانهها
متوسط رو به باال ارزيابی شده است .با توجه به تحوالت صورت گرفته ناشی از رشد فناوریهای مختلف و
حرکت بیشتر اين کتابخانهها به سمت ديجیتالی و الکترونیکی شدن ،کتابخانههای دانشگاهی نیازمند مديرانی
هستند که عالوه بر دانش مديريتی و تخصصی ،از آخرين پیشرفتهای فناوری آگاهی يابند و مهارتهای
سواد اطالعاتی و ساير مهارتهای نوآورانه و فناورانه را فراگیرند .عمدهترين مطالعات صورت گرفته برای
مطالعهی مديران کتابخانههای دانشگاهی ،به بررسی وضعیت عملکرد مديريت اين کتابخانهها از ابعاد
محدودی پرداخته شده است .اين در حالی است که در پژوهش حاضر به ارزيابی شايستگیهای مديران
کتابخانههای دانشگاهی اهواز از ابعاد مختلف پرداخته شده است .نتايج حاصل از اين ارزيابیها میتواند زمینه
را برای برنامهريزی در جهت رفع نقاط ضعف مديران فراهم کند.
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مقدمه
کتابخانههای دانشگاهی بهعنوان يکی از مهمترين پايگاههای اطالعاتی در دانشگاهها ،نقش
مهمی در اشاعهی اطالعات و دانش و رفع نیازهای اطالعاتی ،آموزشی و پژوهشی
دانشجويان ،استادان ،کارکنان و پژوهشگران در سطح دانشگاه ايفا میکنند .درواقع ،میتوان
گفت که اين کتابخانهها میتوانند در رشد و توسعهی علمی در جامعه اثرگذار باشند .از
طرفی ،ذکر اين نکته ضروری است که در سالهای اخیر ،وقوع برخی تحوالت جديد
ازجمله افزايش تعداد پذيرش دانشجو در دانشگاهها و بهتبع آن افزايش تعداد پژوهشگران،
رشد اطالعات و دانش ،تأکید بر يادگیری چند بُعدی ،ظهور رشتههای جديد و تأکید بر
ضرورت پژوهش در کنار آموزش ،سبب شده است که بر نقش و ضرورت کتابخانههای
دانشگاهی تأکید بیشتری صورت بگیرد .در چنین شرايطی ،کتابخانههای دانشگاهی بايد
بهصورتی مديريت و اداره شوند که بهرهگیری از منابع ،امکانات و خدمات آن به مؤثرترين
شکل صورت پذيرد.
مديران بهعنوان اصلیترين افراد تصمیمگیرنده در مواجهه با مسائل و مشکالت سازمانی
نقش بسزا و تعیینکنندهای در موفقیت و حتی شکست سازمان ايفا میکنند (روس1992 ،2
نقل از فیروزآبادی ،فیاضی و استیری .)2282 ،با توجه به اينکه وجود نظام شايستهساالری
در هر کشور باعث قوام ،مقبولیت و مشروعیت آن خواهد شد (انصاری و طباطبايی2294 ،
نقل از رنجبر و همکاران ،)2281 ،انتخاب و گزينش مديران شايسته برای هر سازمان ازجمله
کتابخانههای دانشگاهی ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
يکی از رويکردهايی که در دهههای اخیر در دنیای مديريت عرضهشده ،توجه به مفهوم
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شايستگی است (زاهدی و شیخ .)2298 ،از شايستگی تعاريف مختلفی صورت گرفته است
(بوياتزيس2891 ،1؛ دابويز و روثول1994 ،2؛ ودرلی1999 ،4؛ هرلین 1998 ،9نقل در رعنايی،
1. Ruth
2. Boyatzis
3. Dubois & Rothwell
4. Weatherly
5. Herlein
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سلطانی و يزدانی .)2282 ،با توجه به اين تعاريف میتوان اذعان داشت که شايستگی مديران،
به مجموعهای از مهارتها ،دانش ،توانايی ،نگرش ،بینش و الگوی رفتاری اشاره دارد که
مديران جهت مديريت اثربخش در کتابخانههای دانشگاهی و بهتبع آن تحقق اهداف اين
کتابخانهها به آنها نیازمندند.
از زمان مطرحشدن مفهوم شايستگی تاکنون مدلهای فراوانی برای ارزيابی
شايستگیهای مديران سازمانهای مختلف تدوين شده است؛ اما تاکنون به مفهوم شايستگی
مديران در کتابخانههای دانشگاهی و ارزيابی آنها توجهی نشده است .عمدهترين مطالعات
صورت گرفته در زمینهی مديريت کتابخانهها مطالعاتی بودند که به ارزيابی عملکرد مديران
کتابخانهها از ابعاد محدودی پرداختهاند (رياحینیا و نوهابراهیم2282 ،؛ محمدینژاد2299 ،؛
فرج پهلو و آخشیک2292 ،؛ آالرد1998 ،2؛ حیاتی و برهمند .)1922 ،1در همین راستا،
پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس اهداف و رسالت خاص کتابخانههای دانشگاهی،
الگوی مفهومی ارزيابی شايستگیهای مديران اين کتابخانهها را ارائه کند .سپس به ارزيابی
شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی شهرستان اهواز بر اساس الگوی ارائه شده
بپردازد .بدون ارزيابی مداوم شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی ،زمینه برای
ارتقای آنها فراهم نخواهد شد.
مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینهی شايستگی مديران ،نشان میدهد که در
داخل و خارج از کشور ،مدلهای مختلفی در خصوص ارزيابی شايستگیهای مديران
سازمانهای مختلف ارائه شده است که در ادامه به بخشی از مهمترين آنها اشاره میشود.
جدول  .1پژوهشهای انجام شده در زمینهی طراحی مدل شایستگی مدیران سازمانهای مختلف در
پژوهشگر
آمبريت

2

سال
2881

ابعاد مدل
رهبری ،مديريت منابع انسانی ،بازاريابی ،تحلیل مالی ،مديريت کیفیت جامع،
مهارتهای ارتباطی
1. Allard
2. Hayati & Barahmand
3. Umbreit
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مهارتهای رهبری ،تاکید بر مشتری ،نتیجهمداری ،حل مشکل ،مهارتهای
ارزيابی ،عضويت تیم

1992

نیازهای شايستگی مديريتی فنی ،مديريتی کلی

1999

شايستگیهای فنی ،کسبوکار ،مديريت دانش ،رهبری ،اجتماعی ،درون فردی

1992
1999
1929
1922
1929

میکاسوا و
کوپیکوا

سال

ابعاد مدل

برتری میان فردی ،مديريت اجرای پروژه ،تصمیمگیری کسبوکار ،مديريت
فروش ،مديريت افراد
اجرايی ،ارتباطات ،نظارت ،شناختی
شايستگیهای شخصیتی ،برنامهريزی ،مديريت ،توانايی حرفهای ،توانايی میان
فردی
ارزش ،تحلیل ،تصمیمگیری ،دانش ،سازگاری ،عملکرد ،رهبری و ارتباط
شايستگیهای فردی و اجتماعی ،محرک پیشرفت ،رهبری ،مديريت تعارض و
ابتکار

1922

مديريتی ،اجتماعی و عملی

1922

مهارتهای شناختی ،عاطفی ،اخالقی و رفتاری
ارتباطات ،برنامهريزی ،سازماندهی ،مديريت منابع انسانی ،کنترل ،رهبری،

قرائی پور

2291

اسدی فرد

2292

زاهدی و شیخ

2298

دانش و آگاهی ،مهارت ،ويژگیهای فردی ،ارزشها

عابديان اول

2289

شخصیتی ،ادراکی ،فنی ،ارتباطی ،ارزشها و دستیابی به نتايج سازمانی

تصمیمگیری ،کار تیمی
اسالمی بودن ،مردمی بودن ،خدمتگزاری ،عدم توجه به منافع شخصی،
مسئولیتپذيری ،پاسخگويی ،شخصی

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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پژوهشگر
رعنايی و
همکاران
زارعی متین و
همکاران

ابعاد مدل

سال

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

2282

ارزشها ،ويژگیهای شخصیتی
هوش نرم ،منش فرهنگی ،انگیزه فرهنگی (تخصص حرفهای ،شخصیت فرهنگی،

2282

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

اندوه

2284

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

الوانی و همکاران

2289

فردی ،بین فردی ،سازمانی ،بینشی

2282

فکری– ارزشی ،ارتباطی ،فنی– تخصصی ،مديريتی و توانايی

2282

دانش ،مهارت ،توانايی و ويژگی

عاشقی و
همکاران
پناهی و همکاران

شماری از مطالعات انجام شده در اين زمینه ،به ارزيابی شايستگیهای مديران در
سازمانهای مختلف پرداختند .در اين راستا ،صالحی صدقیانی و قرائیپور ( )2294در
پژوهشی به ارزيابی شايستگی های مديران شرکت ساپکو به روش بازخور  229درجه
پرداختند .در اين مطالعه ،هشت شايستگی مديران شامل «ارتباطات ،برنامهريزی،
سازماندهی ،مديريت منابع انسانی ،کنترل ،رهبری ،تصمیمگیری و کارتیمی» با استفاده از
نظرات چهار ذينفع شامل خودارزيابی ،مديران مافوق ،نیروهای تحت سرپرستی و مشتريان
مورد ارزيابی قرار گرفت .يافتههای پژوهش نشان داد که اختالف معناداری میان نتايج
ارزيابی اين چهار ذينفع وجود داشت .نتايج بهکارگیری تکنیک  LSDحاکی از آن بود که
نتايج خودارزيابی در گروه اول بهعنوان باالترين امتیاز ،نتايج ارزيابی نیروهای تحت
سرپرستی و مشتريان در گروه دوم و نتايج ارزيابی مديران مافوق در گروه سوم بهعنوان
در پژوهشی ديگر ،عربی ( )2282به شناسايی و ارزيابی شايستگیهای مديران واحد
آموزش شرکتهای دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد  229درجه پرداخت .منابع
گردآوری دادهها در اين پژوهش مديران منابع انسانی ،مديران واحد آموزش ،کارشناسان
بخش آموزش و مشتريان داخلی شرکتهای دولتی شهر مشهد در سال  2289بودند که با
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استفاده از مصاحبه و پرسشنامه موردمطالعه قرار گرفتند .يافتههای پژوهش در خصوص
شناسايی شايستگیهای مديران ،تهیهی فهرستی مشتمل بر  11مورد از شايستگیهای موردنیاز
مديران بود و در قالب  4مقوله و سپس دو بعد شايستگیهای عمومی و اختصاصی مديران
واحد آموزش نامگذاری شد .بعد شايستگیهای عمومی با  21مؤلفه شامل دو مقوله
مديريتی -سازمانی و شخصیتی و بعد شايستگیهای اختصاصی با  29مؤلفه شامل دو مقوله
مديريتی -سازمانی و نقشی -شغلی انتزاع گرديد .نتايج ارزيابی شايستگیهای مديران نشان
داد که شايستگیهای عمومی مورد توافق مديران با میانگین نمرهی کل  2/21باالتر از
میانگین مطلوب  2هستند و میان گروههای مختلف ارزيابی در  4شايستگی ارتباطات-کاری،
رهبری ،شايستگی و تیمی تفاوت معنیداری وجود داشت .نتايج بیانگر آن بود که
ارزيابیشوندگان تمايل بیشتری برای امتیازدهی باال به شايستگیهای خود در مقايسه با ساير
گروههای ارزيابیکننده داشتند.
رنجبر و همکاران ( )2281در پژوهش خود به طراحی و ارزيابی الگوی شايستگی مديران
بخش سالمت و ارزيابی آن از نگاه مديران میانی نظام سالمت پرداختند .مطالعه حاضر
بهصورت مقطعی صورت گرفت و جامعهی موردمطالعه شامل کلیهی مديران در بخش
سالمت کشور بودند .مدل شايستگی مديران شامل  9مؤلفه و  22شاخص بود .بر اساس نتايج
بهدستآمده مؤلفههای دانش و معلومات حرفهای ،مهارتهای رفتاری و فکری ،نگرش و
بینش ،اعتبار ،ويژگیهای شخصیتی ،خدمتگزاری ،مسئولیتپذيری و توجه به ارزشهای
اعتقادی و اخالقی در مدل نهايی شايستگی مديران بخش سالمت تأيید شدند.
يافتههای پژوهش نصیری پور و همکاران ( )2282با هدف ارزيابی شايستگیهای مديران
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ارشد و میانی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره با استفاده از مدل  229درجه نشان داد که از ديدگاه
مافوق ،مديران در کارتیمی و مديريت منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترين و کمترين توانايی
هستند .از ديدگاه خودارزيابی ،مديران در کارتیمی و کنترل به ترتیب دارای بیشترين و
کمترين توانايی هستند .از ديدگاه همتايان ،مديران در رهبری و در کنترل به ترتیب دارای
بیشترين و کمترين توانايی هستند .از ديدگاه زير مجموعه ،مديران در رهبری و در کنترل به
ترتیب دارای بیشترين و کمترين توانايی هستند .نتايج نشان داد که اختالف معناداری در
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تمامی شايستگیهای اصلی به جز شايستگی مديريت منابع انسانی میان «نتايج ارزيابی خود
مدير» با نتايج ارزيابی مافوق ،همتايان و زير مجموعه وجود دارد .با توجه به نتايج به دست
آمده ،مديران بیمارستان موردمطالعه در مهارت کنترل دارای توانايی کمتری هستند.
مطالعه و بررسی پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در حوزهی
شايستگی مديران نشان میدهد که در خارج از کشور از دههی  2899و در ايران از اواسط
دههی  ،2299به اهمیت و مزايای شايستگیهای مديريتی برای سازمانها پی بردند و سپس
به تدوين الگوهای مختلفی برای ارزيابی شايستگیهای مديران سازمانهای مختلف
پرداختند .تحلیلی بر اين مطالعات نشان میدهد که تاکنون پژوهشی با رويکرد ارزيابی
شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی صورت نگرفته است .ازاينرو پژوهش حاضر
بر آن است تا به پرسش زير پاسخ دهد:
 وضعیت مؤلفهها و شاخصهای شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاههایشهرستان اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانهها چگونه است؟
بر اساس مرور مبانی نظری و پیشینههای مربوط به شايستگی مديران در خارج و داخل
کشور ،مطالعهی الگوهای مختلف شايستگی مديران ،نظرسنجی و پرسش از مديران باسابقهی
کتابخانههای دانشگاهی و متخصصان حوزهی مديريت کتابخانه ،بررسی شرح وظايف،
اختیارات و صالحیتهای مديران کتابخانههای دانشگاهی ،چارچوب مدل مفهومی
شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی تدوين شد .2مدل مفهومی پژوهش در تصوير
 2و شاخصهای استخراجشده در قسمت يافتهها آمده است.
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89

 .2فرآيند شناسايی ابعاد و مؤلفههای مدل ارزيابی شايستگیهای مديران در مقالهای جداگانه تحت عنوان الگوی ارزيابی
شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی :تحلیل محتوای مدلهای شايستگی مديران بهتفصیل شرح داده شده است.
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تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش :شایستگیهای مدیران کتابخانههای دانشگاهی

روش
پژوهش حاضر که بهصورت پیمايشی انجام شده ،به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت
از نوع توصیفی و تحلیلی است .جامعهی موردمطالعه شامل کلیهی کارکنان کتابخانههای
دانشگاهی شهرستان اهواز (دانشگاههای شهید چمران ،علوم پزشکی جندی شاپور ،آزاد
اسالمی واحد اهواز ،صنعت نفت ،مؤسسهی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،پیام
نور واحد اهواز ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی خوزستان ،علمی -کاربردی
اهواز و آموزشکده سماء واحد اهواز) بودند .به دلیل محدود بودن جامعهی پژوهش (82
نفر) ،پرسشنامه بین تمامی افراد جامعه توزيع و درنهايت  29پرسشنامه گردآوری شد .به اين
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89

ترتیب ،نرخ بازگشت پرسشنامهها  24/21درصد و قابل قبول است .تعداد مديران اين
کتابخانهها  22نفر بودند که توسط کارکنان ( 82نفر) مورد ارزيابی قرار گرفتند .الزم به ذکر
است کتابخانههايی که تنها دارای يک کارمند بودند که هم بهعنوان مدير و هم بهعنوان
کتابدار ايفای نقش میکنند ،در مطالعه در نظر گرفته نشدند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامهای محققساخته بود که بر اساس مرور مبانی نظری و پیشینههای مربوط به شايستگی
مديران در خارج و داخل کشور و پرسش از مديران باسابقهی کتابخانههای دانشگاهی و
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متخصصان حوزه ی مديريت کتابخانه طراحی شد .پرسشنامه دارای  21پرسش بود و پاسخ
هر پرسش روی يک مقیاس لیکرت پنج درجهای از خیلی زياد ( )9تا خیلی کم ()2
نمرهگذاری شد .بهمنظور حصول اطمینان از روايی محتوايی ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامهی موردنظر ،به  9نفر از متخصصان در حوزهی مديريت کتابخانه داده و از آنها
درخواست شد که در صورت ناديده گرفته شدن برخی از شاخصها ،آنها را پیشنهاد دهند.
پس از دريافت نظرات آنها و اعمال تغییرات موردنیاز ،نسخهی نهايی پرسشنامه تدوين
گرديد .در اين پژوهش بهمنظور حصول اطمینان از پايايی ابزار پژوهش ،پرسشنامهی پژوهش
میان  29نفر از افراد جامعهی موردبررسی توزيع و جمعآوری شد و برای برآورد پايايی آن
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج آن نشان داد که ضريب پايايی نمرهی کل
پرسشنامه  9/81و قابل قبول است .تجزيهوتحلیل دادهها از طريق نسخهی  11نرمافزار اس.
پی .اس .اس 2و در سطح معنیداری آماری  9/99انجام شد .بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها از
روشهای مختلف آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمونهای
رتبهای فريدمن و تی تک نمونهای) استفاده شد.

یافتهها
وضعیت مؤلفهها و شاخصهای شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاههای شهرستان
اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانهها چگونه است؟
در راستای تعیین وضعیت مؤلفههای شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاههای
شهرستان از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .با توجه به اينکه برای تجزيهوتحلیل
 9در نظر گرفته شده است ،درنتیجه نمرهی  2بهعنوان میانگین يا سطح مطلوبیت تعیین شد.
در ادامه يافتههای مربوط به آزمون تی تک نمونهای در جدول  2آمده است.
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پرسشنامهی مورداستفاده در اين پژوهش از مقیاس لیکرت استفاده و نمرهی هر سؤال از  2تا

)1. Statistical package for social science (SPSS
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جدول  .3آزمون تی تک نمونهای بهمنظور سنجش وضعیت مؤلفههای شایستگیهای مدیران
کتابخانههای دانشگاههای شهرستان اهواز
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنیداری

شايستگیهای فردی -رفتاری

2/99

9/22

2/29

22

9/99

شايستگیهای اجتماعی -ارتباطی

2/98

9/22

9/99

22

9/99

شايستگیهای اخالقی -ارزشی

2/44

9/84

9/22

22

9/99

شايستگیهای سازمانی -مديريتی

2/99

9/94

2/42

22

9/99

شايستگیهای بینشی -ادراکی

2/44

9/22

2/44

22

9/99

2/49

9/28

2/21

22

9/99

2/19

9/92

2/19

22

9/99

شايستگیهای نوآورانه-
کارآفرينانه
شايستگیهای تخصصی

طبق دادههای حاصل از جدول  ،2میانگین مؤلفههای شايستگیهای مديران باالتر از حد
متوسط ( )2و سطح معنیداری کمتر از  9/99هستند؛ بنابراين از ديدگاه کارکنان
کتابخانههای دانشگاهی شهرستان اهواز ،وضعیت مؤلفههای شايستگیهای مديران ،باالتر از
سطح متوسط ارزيابی شده است .در میان شايستگیهای مديران ،شايستگیهای اجتماعی-
ارتباطی باالترين میانگین ( )2/98و شايستگیهای تخصصی پايینترين میانگین ( )2/19را به
خود اختصاص دادهاند .در ادامه ،نتايج مربوط به آزمون رتبهای فريدمن در راستای رتبهبندی
وضعیت شاخصهای شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاههای اهواز از ديدگاه
کارکنان اين کتابخانهها آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن در ارتباط با رتبهبندی شاخصهای ارزیابی شایستگیهای مدیران
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89

پشتکار در انجام وظايف و ناامید نشدن در هنگام

رفتاری

مؤلفهها

شاخصها

شايستگیهای فردی-
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کتابخانههای دانشگاههای شهرستان اهواز

مواجهه با شکستها.
مسئولیتپذيری در انجام درست و به موقع مسئولیتها
و وظايف محوله در سازمان.

انحراف

میانگین

معیار

رتبه

2/21

2/29

2/14

1

2/28

9/89

9/99

2

میانگین

اولويت

ارزیابی شایستگی های مدیران کتابخانههای دانشگاهی ...

مؤلفهها

شاخصها

میانگین

اعتمادبهنفس در انجام مسئولیتهای سازمان.

4/92

انحراف

میانگین

معیار

رتبه

9/99

2/92

اولويت
2

انضباط در محیط کار (مانند حضور به موقع در محل
کار و برای شرکت در جلسات و داشتن پوشش

2/21

2/22

9/42

2

مناسب).
مصمم و دارای ارادهی قوی برای انجام وظايف در
راستای تحقق اهداف سازمان.

2/29

2/98

9/89

9

تحمل فشار و استرس محیط کار و تالش برای ايجاد
محیطی سرشار از آرامش و به دور از استرس برای

2/22

2/29

4/24

9

کارکنان (مديريت سالمت).
عزت نفس و اعتقاد به توانمندیهای خود در انجام
امور سازمان
توانايی سازگاری با تغییرات (انعطافپذيری) و
پاسخگويی مؤثر به تغییرات جديد.
پذيرای اشتباهات خود بودن و استقبال از انتقادات و
نظرات منطقی ديگران (انتقادپذيری).
هوش هیجانی و مديريت عواطف خود در برخورد با
کارکنان.

2/82

2/22

2/24

2

2/22

2/99

9/82

4

2/12

2/49

4/48

8

2/22

2/22

4/24

29

روحیهی کار تیمی و ايجاد فضايی که تمام کارکنان
بتوانند در روند تصمیمگیری و حل مسائل گروهی با

2/29

2/99

1/82

4

مديريت همکاری کنند.
جهت قبول همکاری يا انجام فعالیتی مشخص.
مهارتهای ارتباطی در تعامل مؤثر با کارکنان
سازمان ،مذاکره با مديران باالدستی ،مراجع
قانونگذاری و تصمیمگیری ،ارتباط با کاربران و

2/22

9/99

2/92

1

دستاندرکاران رسانهها و مخالفان سازمان.
اشتراک ايدهها ،تجربیات و دانش فردی بهمنظور رشد
دانش سازمانی.
دموکراسی و فضاسازی برای گفتگوها ،اظهار نظر
کردن و کار بهصورت آزادانه و بدون ترس و نگرانی.

2/92

2/94

1/82

2

2/98

2/94

1/84

9
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رهبری و توانايی نفوذ و تأثیرگذاری و ترغیب ديگران

2/22

2/98

2/29

2
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مؤلفهها

شاخصها
تفکر راهبردی و آيندهنگری در اهداف اساسی
سازمان با توجه به متغیرهای محیطی و تغییرات آنها.
تفکر تحلیلی و سیستمی و جامعبینی پديدهها
بهصورت مجموعههايی يکپارچه.
بصیرت ،آگاهی و تیزهوشی در درک و شناخت
درست پديدهها و روابط موجود میان آنها.

شايستگیهای بینشی -ادراکی

حسن تدبیر در انجام فعالیتهای سازمان.

انحراف

میانگین

معیار

رتبه

2/14

2/92

2/82

2

2/29

9/82

4/94

2

2/22

9/94

4/11

9

2/22

9/29

9/22

2

میانگین

اولويت

هوش رقابتی و رديابی حرکات رقیبان و نظارت
هدفمند بر محیط رقابتی که سازمانها در آن به فعالیت

2/24

2/91

4/88

1

میپردازند.
هوش فرهنگی و قابلیت تطبیق با ارزشها ،سنتها و
آدابورسوم متفاوت ازآنچه به آنها عادت کرده

2/29

9/82

4/89

2

است.
هوش سیاسی و بهکارگیری سیاستهايی برای
تأثیرگذاری بر ديگران برای کسب منفعت و سود

2/42

2/98

4/22

4

بیشتر.
هوش اقتصادی و دستیابی به استقالل مالی ،ايجاد،
حفظ و افزايش مستمر بودجه در سازمان.

2/12

9/22

2/82

9

خالقیت و تولید انديشهها و افکار نو و تبديل
انديشههای نو و خالق به کاربردهای قابل استفاده و

2/94

2/94

2/92

2

سودمند در سازمان.
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112

مديريت تغییر و هدايت فرآيندهای تغییر در سازمان
بهمنظور تسهیل وقوع تغییرات سازنده.
ريسکپذيری در انجام اقدامات تازه و متفاوت در
سازمان.
توفیقطلبی و تمايل به برتر بودن و موفق عمل کردن
نسبت به سايرين.
استقاللطلبی و مستقل بودن در انديشه و عمل.

2/92

9/99

2/21

1

2/18

9/82

1/92

9

2/98

2/19

2/22

2

2/92

2/98

1/82

4
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مؤلفهها

شاخصها

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

رتبه

اولويت

نگرش میانرشتهای و تحلیل مسائل و مشکالت يک
سازمان در پرتو استفاده از رويکردهای رشتهها و

2/42

9/82

2/29

22

حوزههای مختلف.
دارای تحصیالت علمی -دانشگاهی الزم در زمینهی
رشته و گرايش مرتبط با کتابخانههای دانشگاهی.

4/92

2/992

29/29

2

دارای دانش و معلومات حرفهای و درک صحیح از
رسالت ،اهداف ،فرهنگ ،عملکرد و وظايف

2/98

2/12

9/99

9

کتابخانههای دانشگاهی.
دارای سابقه و تجربهی خوب و کافی برای کار در
مديريت کتابخانهها و مراکز اطالعاتی و ساير

2/29

2/14

9/89

4

محیطهای کاری مشابه.
سواد اطالعاتی ،بازيابی مؤثر اطالعات و استفادهی

شايستگیهای تخصصی

کاربردی و خالق از اطالعات.

2/42

2/19

2/24

8

مديريت منابع اطالعاتی شامل تشخیص نیازهای
اطالعاتی کاربران ،انتخاب و دسترسپذير ساختن
منابع اطالعاتی موردنیاز کاربران ،تدوين خطمشی

2/91

9/88

8/28

2

فراهمآوری و توسعهی مجموعه.
برنامهريزی آموزشی شامل طراحی ،اجرا و ارزيابی
آنها در کتابخانههای دانشگاهی بهمنظور بهبود
کیفیت برنامهها و افزايش يادگیری کارمندان و

2/99

2/29

9/92

2

کاربران اين کتابخانهها.
کاربرمحوری و آگاهی از نیازهای اطالعاتی کاربران
آشنايی و تسلط بر حداقل يکی از زبانهای بینالمللی.

2/14

2/21

2/82

21

مديريت خدمات اطالعاتی مانند ارائهی انواع خدمات
آموزشی و پژوهشی به دانشگاه با استفاده از

2/21

2/22

2/98

22

رويکردهای نوين.
مستند کردن منابع تاريخ شفاهی در دانشگاه ،شناسايی
شخصیتهای مهم و برجستهی علمی ،فرهنگی،

2/42

9/99

2/42

29
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و تالش برای رفع نیازها و کسب رضايت آنها.

2/22

2/21

8/94

1

سیاسی ،هنری در دانشگاه.
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شاخصها

مؤلفهها

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

رتبه

اولويت

آشنايی با علمسنجی شامل ارزيابی کمی و کیفی
فرآيند تولید ،توزيع و استفاده از اطالعات علمی و
عوامل مؤثر بر آن بهمنظور برنامهريزی،

2/29

2/99

2/22

24

سیاستگذاریهای علمی و آيندهنگری علمی و
پژوهشی در دانشگاه.
سواد فناوری و توانايی استفاده از رايانه و انواع
سختافزارها و نرمافزارهای کاربردی مورداستفاده در

2/92

2/19

9/91

2

کتابخانههای دانشگاهی.
اقتصاد اطالعات و بازايابی منابع اطالعاتی و خدمات
اطالعاتی در کتابخانههای دانشگاهی.

2

9/88

9/92

29

آشنايی با سازماندهی منابع اطالعاتی شامل
فهرستنويسی ،ردهبندی و نمايهسازی با استفاده از
رويکردهای نوين بهمنظور بازيابی دقیق اطالعات برای

2/92

9/89

2/22

9

کاربران کتابخانههای دانشگاهی.

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  ،4کلیهی شايستگیهای مديران کتابخانهها
دارای میانگین باالتر از سطح میانگین مطلوب ( )2هستند که اين امر نشاندهندهی اين است
که از ديدگاه کارکنان ،سطح مطلوبیت شايستگیهای مديران متوسط رو به باال ارزيابی شده
است .تحلیلهای توصیفی جزئیتر نشان میدهد که در میان شايستگیهای فردی -رفتاری،
شاخصهای اعتمادبهنفس با میانگین رتبهی  ،2/92پشتکار با میانگین رتبهی  2/14و عزت
نفس با میانگین رتبهی  2/24از وضعیت بهتری نسبت به ساير شاخصها برخوردارند .در میان
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شايستگیهای فردی -رفتاری ،کنترل و مديريت عواطف (هوش هیجانی) کمترين میانگین
رتبه ( )4/24را داراست.
در مؤلفهی شايستگیهای اجتماعی -ارتباطی ،مديران دارای توانايی بیشتری در رهبری
کارکنان برای انجام مسئولیتها و وظايف سازمان هستند (میانگین رتبهی  )2/29و کمتر
فضايی را برای گفتگوها و اظهار نظر آزادانه و مشارکت در تصمیمگیریها و حل مسائل
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گروهی فراهم میکنند (میانگین رتبهی  )1/82و از روحیهی کار تیمی کمتری برخوردارند
(میان رتبهی .)1/84
يافتهها بیانگر آن است که در میان شايستگیهای اخالقی -ارزشی ،باالترين میانگین رتبه
( )4/99متعلق به برخورد منصفانه و عادالنه با همهی کارکنان و پايینترين میانگین رتبه
( )2/19مربوط به برخورد متواضعانه با زيردستان و کارکنان است .دادههای جدول  9نشان
میدهد که از ديدگاه کارکنان ،در میان شايستگیهای سازمانی -مديريتی ،مديران به لحاظ
مديريت اطالعات و استفادهی اثربخش از آن در جهت تحقق اهداف سازمان (میانگین
رتبهی  )2/91و سازماندهی و نظم دادن به افراد ،منابع ،فعالیتها ،تقسیم درست کارها
بهصورت کارا و مؤثر (میانگین رتبهی  )2/28دارای توانايی بیشتری هستند .اين در حالی
است که مديران کمتر به ثبت و مستند کردن تجربیات خود و کارکنان باسابقه در قالب
مقاله ،کتاب ،پاياننامه و غیره (میانگین رتبهی  )2/91پرداختهاند.
دادههای حاصل از جدول  4نشان میدهد که در میان شايستگیهای بینشی -ادراکی،
باالترين میانگین رتبه ( )9/22متعلق به حسن تدبیر در انجام فعالیتهای سازمان و پايینترين
میانگین رتبه ( )2/82مربوط به هوش اقتصادی و دستیابی به استقالل مالی ،ايجاد ،حفظ و
افزايش مستمر بودجه در سازمان است .يافتهها بیانگر آن است که در میان شايستگیهای
نوآورانه -کارآفرينانه ،توفیقطلبی و تمايل به برتر بودن و موفق عمل کردن نسبت به سايرين
با میانگین رتبهی  2/22وضعیت بهتری نسبت به ساير شاخصها را دارد .به نظر میرسد که
مديران کمتر دارای روحیهی ريسکپذيری و انجام اقدامات تازه و متفاوت در کتابخانهها
هستند (میانگین رتبهی .)1/92
تحصیالت علمی -دانشگاهی الزم در زمینهی رشته و گرايش مرتبط با کتابخانههای
دانشگاهی هستند (میانگین رتبهی  )29/29و برای مديران کاربرمحوری و آگاهی از نیازهای
کاربران و تالش برای رفع نیازها و کسب رضايت آنها دارای اهمیت نسبتاً بیشتری است
(میانگین رتبهی  .)8/94اين در حالی است مديران کتابخانهها کمتر با اقتصاد اطالعات و
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 )2/22و علمسنجی برای ارزيابی کمی و کیفی فرآيند تولید و استفاده از اطالعات علمی و
عوامل مؤثر بر آن بهمنظور برنامهريزی ،سیاستگذاریهای علمی و آيندهنگری علمی و
پژوهشی در دانشگاه (میانگین رتبهی  )9/92آشنايی و توجه دارند.

نتیجهگیری
امروزه پیشرفت فناوریهای مختلف و گسترش نفوذ اينترنت و رسانههای اجتماعی در
زندگی افراد جامعه و افزايش محبوبیت آنها سبب شده است که اين رسانهها به يک رقیب
جدی برای کتابخانهها تبديل شوند؛ بنابراين ،کتابخانههای دانشگاهی برای همگامی با
تحوالت و ايفای نقش مؤثر خود ،نیازمند مديرانی توانمند و باصالحیت هستند که از علم و
مهارت های روز برخودار بوده و سازمان را در جهت پیشرفت و تطابق با تحوالت رهبری
کنند .از طرفی ،ارزيابی مداوم شايستگیهای مديران اين کتابخانهها چه در هنگام استخدام
و چه در طول دوران مديريتی آنها ضروری است .اين ارزيابیها میتواند مديران را قادر
سازد که به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرند و در جهت ارتقای توانايیها و شايستگیهای
الزم برای ايفای نقش در پست مديريتی در کتابخانههای دانشگاهی ،برنامهريزی و اقدام
کنند .در اين راستا ،در پژوهش حاضر تالش شد تا به ارزيابی شايستگیهای مديران
کتابخانههای دانشگاهی شهرستان اهواز بهمنظور شناخت نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته
شود .نتايج حاصل از اين ارزيابیها میتواند زمینه را برای برنامهريزی در جهت رفع نقاط
ضعف مديران فراهم کند .الزم به ذکر است که در سطح کشور ،کانونهای مختلفی جهت
ارزيابی شايستگیهای مديران دستگاههای اجرايی گوناگون شامل دانشگاهها و مراکز
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89
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آموزشی و مشاوره ،مراکز تحقیقاتی ،وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و غیره فعالیت
دارند که شايستگیهای عمومی و تخصصی مديران دستگاههای اجرايی را بر اساس
استاندارهای مدل شايستگیهای عمومی ،تکمیلی و تخصصی مديران حرفهای خودارزيابی
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میکنند .2در مدلهای موجود جهت ارزيابی شايستگیهای مديران دستگاههای اجرايی
بیشتر بر شاخصهای عمومی بهصورت کلی و محدود اشاره شده است ،شماری از اين
شاخصها عبارتاند از :مهارتهای ارتباطی ،تفکر تحلیلی ،نظارت و کنترل ،برنامهريزی و
هماهنگی ،تفکر خالق و انعطافپذيری1؛ بنابراين الزم است هر سازمان همراستا با اين
استانداردها ،متناسب با اهداف و رسالت خود اقدام به تدوين مدلی بومی جهت ارزيابی
شايستگیهای مديران خود نمايد.
در پژوهش حاضر ،الگوی مفهومی ارزيابی شايستگیهای مديران کتابخانههای
دانشگاهی در  2دسته (فردی -رفتاری؛ اجتماعی -ارتباطی؛ اخالقی -ارزشی؛ سازمانی-
مديريتی؛ بینشی -ادراکی؛ نوآورانه -کارآفرينانه و تخصصی) شناسايی شد .يافتههای
پژوهش حاضر بیانگر آن است که با توجه به تحوالت صورت گرفته ناشی از رشد
فناوریهای مختلف و حرکت بیشتر اين کتابخانهها به سمت ديجیتالی و الکترونیکی شدن،
کتابخانه های دانشگاهی نیازمند مديرانی هستند که عالوه بر دانش مديريتی و تخصصی ،از
آخرين پیشرفتهای فناوری آگاهی يابند و مهارتهای سواد اطالعاتی و ساير مهارتهای
نوآورانه و فناورانه را فراگیرند .در اين راستا ،يافتههای پژوهش رياحینیا و نوهابراهیم ()2282
بیانگر آن است که در عصر گسترش فناوری و اينترنت ،مديران کتابخانههای دانشگاهی بايد
عالوه بر تخصص کتابداری و اصول و دانش مديريتی ،بر مهارتهای فناورانه و کار با انواع
نرمافزارهای کتابخانهای اشراف داشته باشند.
يافتههای پژوهش بیانگر آن است که شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاههای
شهرستان اهواز از ديدگاه کارکنان اين کتابخانههای ،متوسط رو به باال ارزيابی شده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور به آدرس زير قابلدستیابی است.
https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=ea571b01-98ce-4a21a7e1-c7b792f30bb1
 .1دسترسی به چگونگی ارزيابی شايستگیهای مديران و فهرست کامل شاخصها و مدلهای شايستگیهای مديران
حرفهای دستگاههای اجرايی از طريق نشانی زير امکانپذير است.
https://www.aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=1fba9f63-7eb6-4cb99f72-f13daff853f0
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يافتههای اين بخش از پژوهش با بخشی از يافتههای عربی ( )2282و پناهی و همکاران
( )2282همسو بود .آنها نشان دادند که میانگین ابعاد و مؤلفههای شايستگیهای مديران
سازمان باالتر از میانگین مطلوب بودند .بخشی از يافتههای پژوهش حاضر با يافتههای فرج
پهلو و آخشیک غیرهمسو بود که به اين نتیجه رسیدند که کیفیت مديريت در کتابخانههای
دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل  EFQMدر سطحی بسیار پايینتر از متوسط قرار
دارد .نتايج اين پژوهش همسو با بخشی از نتايج رياحینیا و نوهابراهیم ( )2282است که نشان
دادند که مديران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تهران از ديدگاه بیش از نیمی از
کارکنان ،عملکرد مطلوبی داشتهاند .اين نتايج با بخشی از يافتههای پژوهش محمدی نژاد
( ) 2299نیز همسو است که نشان داد که بیش از نیمی از مديران کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای دولتی تهران عملکرد خود را متوسط رو به باال ارزيابی کردهاند.
با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر در خصوص اهمیت وجود الگويی جهت
ارزيابی شايستگیهای مديران کتابخانههای دانشگاهی در ابعاد مختلف ،پیشنهاد میشود که
مديران بهطور مرتب بر اساس شاخصهای شناسايیشده در پژوهش حاضر مورد ارزيابی
قرار گیرند و با شناسايی نقاط ضعف خود در جهت رفع آنها اقدام کنند .با توجه به نتايج
اجرای پژوهش ،به مديران کتابخانههای دانشگاهی اهواز توصیه میشود برنامهها و
راهکارهايی را برای آموزش و توسعهی شايستگیهايی که امتیاز کمتری کسب کرده بودند
در نظر گرفته و به تقويت آنها بپردازد و به اين ترتیب ،بر بهبود عملکرد خود و کارايی
بیشتر اين کتابخانهها در ارائهی خدمات بیفزايند .اين شايستگیها عبارتاند از :کنترل و
مديريت عواطف (هوش هیجانی) ،روحیهی کار تیمی ،ايجاد فضايی را برای گفتگوها و
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اظهار نظر آزادانه و مشارکت در تصمیمگیریها و حل مسائل گروهی ،برخورد متواضعانه با
زيردستان و کارکنان ،ثبت و مستند کردن تجربیات خود و کارکنان باسابقه در قالب مقاله،
کتاب ،پاياننامه و غیره ،هوش اقتصادی و دستیابی به استقالل مالی ،ايجاد ،حفظ و افزايش
مستمر بودجه در سازمان ،روحیهی ريسکپذيری و انجام اقدامات تازه و متفاوت در
کتابخانه ،آشنايی با اقتصاد اطالعات و بازاريابی منابع اطالعاتی و خدمات اطالعاتی در
کتابخانههای دانشگاهی ،آشنايی با علمسنجی و ارزيابی کمی و کیفی فرآيند تولید ،توزيع
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و استفاده از اطالعات علمی و عوامل مؤثر بر آن بهمنظور برنامهريزی ،سیاستگذاریهای
علمی و آيندهنگری علمی و پژوهشی در دانشگاه .عالوه بر آن به مديران کتابخانههای
دانشگاهی توصیه میشود که در جهت ارائهی مؤثرتر خدمات کتابخانهها و افزايش رضايت
کاربران ،به صالحیتها و شايستگیهای شناسايیشده در پژوهش حاضر توجه داشته باشند
و در صورت وجود هر گونه کمبود و کاستی در هر کدام از اين شايستگیها و مهارتها در
راستای تقويت و توسعهی آنها برنامهريزی کنند.

منابع
اسدی فرد ،رؤيا .)2292( .مدل شايستگی مديران دولتی ايران (بر اساس صحیفه امام «ره»)
رويکرد استراتژی تئوری داده بنیاد .پاياننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران.
الوانی ،مهدی؛ محمدی ،اصغر؛ فاتح ،اردالن ،امید .)2289( .طراحﻰ و تدوين الگوی مناسب
شايستگیهای مديران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهرهگیری از ديدگاه امام
خامنهای (مدظلهالعالی) .پژوهشهای مديريت منابع انسانی.29-2 ،)2( 9 ،
اندوه ،يونس .)2284( .طراحی مدل شايستگی مديران صنعت بیمه در ايران .سومین کنفرانس
ساالنه مديريت و اقتصاد کسبوکار .مؤسسهی مديران ايده پرداز پايتخت ويرا.
بازيابی در  12مهرماه  2282از

https://www.civilica.com/Paper-

MSECONF01-MSECONF01_293.html

پناهی ،معصومه؛ پورکريمی ،جواد؛ رمضان ،مجید ( .)2282ارائهی مدل شايستگی حرفهای
مديران پژوهشی در سازمانهای پژوهشمحور .پژوهشهای مديريت منابع سازمانی،
رعنايی ،حبیب اهلل؛ سلطانی ،مريم؛ يزدانی ،حمیدرضا .)2282( .شناسايی و رتبهبندی ابعاد و

مؤلفههای شايستگی مديران :تحلیل محتوای مدلهای شايستگی مديران .مطالعات
منابع انسانی.99- 12 ،)2( 2 ،
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رنجبر ،منصور؛ خائف الهی ،احمد؛ دانايی فرد ،حسن؛ فانی ،علیاصغر .)2281( .ارزيابی
الگوی شايستگیهای مديران بخش سالمت :رويکرد مدلسازی معادالت ساختاری.
مجلهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.222-294 ،)298( 12 ،
رياحی نیا ،نصرت؛ نوه ابراهیم ،عبدالرحیم .)2282( .ارزيابی عملکرد مديران کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران .مطالعات کتابداری و علم اطالعات28 ،
(.29-2 ،)29

زارعی متین ،حسن؛ رحمتی ،محمدحسین؛ موسوی ،محمد مهدی؛ ودادی ،احمد.)2282( .

طراحی مدل شايستگی مديران در سازمانهای فرهنگی کشور .مديريت سازمانهای
دولتی.22-28 ،)4(1 ،
زاهدی ،شمس السادات؛ شیخ ،ابراهیم .)2298( .الگوی قابلیتهای راهبردی مديران میانی
دولتی .مطالعات مديريت راهبردی.228-89 ،)2( 2 ،
زاهدی ،شمسالسادات؛ شیخ ،ابراهیم .)2298( .الگوی قابلیتهای راهبردی مديران میانی
دولتی ،مطالعات مديريت راهبردی.228-89 ،2 ،
صالحی صدقیانی ،جمشید؛ قرائی پور ،رضا .)2294( .ارزيابی شايستگیهای مديران به روش
بازخور  229درجه .مطالعات مديريت صنعتی.82-22 ،)8(2 ،

عابديان اول ،اکرم ( .)2289طراحی مدل شايستگی مديران گروههای آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد .پاياننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد .مشهد.
عاشقی ،حسن؛ قهرمانی ،محمد؛ قورچیان ،نادرقلی .)2282( .شناسايی و تبیین ابعاد ،مؤلفهها

و شاخصهای توسعهی شايستگی مديران صنعت بانکداری .آموزش و توسعهی منابع
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89
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انسانی.22-92 ،)24( 4 ،

عربی ،حسین .)2282( .شناسايی و ارزيابی شايستگیهای مديران واحد آموزش شرکتهای
دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد  229درجه :مطالعهی موردی .پاياننامهی
کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد .مشهد.

... ارزیابی شایستگی های مدیران کتابخانههای دانشگاهی

 سنجش کیفیت عملکرد مديريت.)2299( . سمیه السادات، عبدالحسین؛ آخشیک،فرج پهلو

 کتابداری و.EFQM کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل
.49-22 ،)2( 28 ،اطالعرسانی
 شناسايی ابعاد توسعهی.)2282( . مهرداد، مرجان؛ استیری، مهشید؛ فیاضی،فیروزآبادی
 موردمطالعه شرکت طراحی مهندسی و:مديران در شرکتهای طراحی مهندسی
.84-22 ،)22( 4 ، آموزش و توسعه منابع انسانی.)تأمین قطعات ايرانخودرو (ساپکو

 ارزيابی شايستگیهای مديران شرکت ساپکو به روش بازخورد.)2291( . رضا،قرائی پور
. تهران،) دانشگاه امام صادق (ع. پاياننامهی کارشناسی ارشد. درجه229
 بررسی وضعیت مديريت کتابخانههای مرکزی دانشگاههای.)2299( . مريم،محمدینژاد
،)1( 22 ، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.دولتی شهر تهران
.219-229
.)2282( . زينب، حسینی؛ احمدی، علی؛ مجتبی، امیراشکان؛ محمدزاده خلیل،نصیری پور
ارزيابی شايستگیهای مديران ارشد و میانی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره با استفاده
.222-222 ،)4( 9 ، مطالعات کمی در مديريت. درجه229 از مدل
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