
  
  

پژوهشي در پيامدهاي مديريت اعضاي هيأت علمي  كشش و كوشش با نقش:

  ايران هاي دانشگاهي كتابخانه بر

  
 3سعيد رجايي پور، 2نرگس صراف تهراني، 1ابراهيم افشار

  14/6/1390، پذيرش: 10/5/1390دريافت: 
  چكيده

هاي دانشگاهي ايران از ميان اعضاي هيأت علمي و انجام وظيفه  كتابخانه پيامدهاي سياست تعيين مديرانشناسايي  هدف:
  آنها به صورت غيرتمام وقت بر ايفاي نقش مديريتي شان.

هاي دانشگاهي در سه شهر اصفهان، تهران و  نفر از مديران كتابخانه 17ها از طريق مصاحبه نيمه ساختار يافته با  داده روش:
  .اندباز، محوري، و گزينشي تحليل شده اده از روش كدگذاريمشهد بدست آمده و با استف

صورت پاره وقت به كه   همه مديران عضو هيأت علمي اعم از متخصص (كتابدار) و غيرمتخصص (غيركتابدار) ها: يافته
اي همزمان عالقگي خود را به نفش مديريتي خود ابراز داشتند. آنها به سبب ايف  بي پردازند،  به مديريت كتابخانه مي

چند نقش، دچار كمبود وقت و توجه براي رسيدگي به مسئوليت مديريتي خود هستند و از اين رو تعارض زيادي را 
كنند.   دهند و هويت خود را با دو نقش اخير تعريف مي  كنند. آنها نقش آموزشي/پژوهشي خود را ترجيح مي  تجربه مي

عالقگي آنها را   نقش مديريت و نداشتن تخصص در ايفاي نقش، بي در مورد مديران غير متخصص، تلقي موقتي بودن
كند. مديران متخصصِ تمام وقت، برعكس، به سبب حضور مستمر در محيط كتابخانه و داشتن تخصص و   تشديد مي

  كنند.   عالقه، به نحو محسوس با نقش مديريتي خود ارتباط عاطفي برقرار و هويت خود را با آن تعريف مي

ها حاكي از آن است كه تاكنون پژوهشي با موضوع شناسايي عوامل مؤثر در ايفاي نقش مديريتي ِ   پيشينه : بررسياصالت
  هاي دانشگاهي انجام نشده است.  مديران كتابخانه

  .دهاي دانشگاهي منجر شو تواند به پيش گرفتن سياست متفاوتي براي تعيين مديران كتابخانه نتايج اين تحقيق مي كاربرد:
  ايران ،هاي دانشگاهي كتابخانه ،تعارض نقش ،مديران ها: كليد واژه
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  مقدمه

ها، اعم از  هاي كشور ما سياستي حاكم است كه بر مبناي آن مديريت كتابخانه از ديرباز در دانشگاه
. اين شود ه ميسپرد، با يا بي تخصص كتابداري، اي، به يكي از اعضاي هيأت علمي  مركزي يا دانشكده

آيد، اينك اندكي تخفيف يافته است، اما هنوز، جز در مورد   نانكه از اين پژوهش برميچند، رو
عضو هيأت علمي  اي، با قوت ادامه دارد. پژوهش حاضر در پي آن بود كه بداند هاي دانشكده كتابخانه

قشش بودن يا نبودن و تخصص كتابداري داشتن يا نداشتن، چه اثري در نگرش مدير كتابخانه به ن
تر، دهد. به بيان دقيق  انديشد و به آن چه اندازه اهميت مي  در مورد اين مسئوليت چگونه مي گذارد؛ وي  مي

اي و   دهيم، چه جايگاهي در زندگي حرفه  مي "مسئوليت اجرائي"اين مسئوليت، كه از اين به بعد به آن نام 
   ."از چه اولويتي برخوردار است"شغلي او دارد و به اصطالح 

دانيم كه پذيرش مديريت كتابخانه براي هيأت علمي چند امتياز دارد. اول اينكه از تعداد واحدهاي   مي
كند كه از ملزومات ارتقاي  مي كاهد؛ و ديگر آنكه سابقه مديريت اجرائي براي او ايجاد  موظفي وي مي

د كه بتوانند توجه و عالقه عضو رود. آيا اين امتيازها به حد كافي ارزشمندن مي درجه دانشگاهي به شمار
هيأت علمي مدير كتابخانه را به اين مسئوليت خود جلب كنند؟ اين پرسش را صاحبان نظر و تجربه در 

  ).1386؛ عمراني، 1387؛ افشار زنجاني، 1387؛ فرج پهلو، 1387اند (فتاحي،  ايران بارها مطرح كرده
  

  پيشينه پژوهش

) 1366هاي مختلفي صورت گرفته است. هويدا ( نشگاهي پژوهشهاي دا در زمينه مديريت كتابخانه
انجام  ها در هشت كتابخانه دانشگاهي را در شهر تهران بررسي كرد و دريافت مديران و رؤساي كتابخانه

، سازماندهي، ايجاد انگيزه، تغيير و نوآوري، نظارت و كنترل) موفق زيري هاي اساسي مديريتي (برنامه نقش
) رابطه تخصص مدير و كارآيي كارمندان را سنجيد و بر ضرورت استفاده از 1371حسيني ( نيستند. اميري

يا مهارتهاي آ) در پي دانستن اينكه 1377كرد. رياحي نيا ( ها تأكيد  كتابدار متخصص در مديريت كتابخانه
كارهاي  هاي ايران مدير بيشتر درگير يافت كه در كتابخانهدريا تخصص،  تر است   مديريتي ضروري

) به اين نتيجه رسيد كه معاونان پژوهشي، درحالي كه 1386مديريتي است نه تخصصي. ترابي الموتي (
گيرنده در اين امورند، دركي از   ها را در دست دارند و عاليترين مقام تصميم كنترل مالي و اداري كتابخانه

  هاي زير فرمان خود ندارند. كار كتابخانه
تر شود و بي واسطه از او دريابد   يده است به مدير كتابخانه دانشگاهي نزديكپژوهش حاضر، اما، كوش

كم برخي  توان دست انديشد و چه احساسي به آن دارد. با اين شناخت مي كه راجع به نقش خود چگونه مي
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  اند، تشخيص داد.  هاي فوق با آنها برخورد كرده هاي پديد آمدن شرايطي را كه پژوهش  از سبب
برخورديم كه تبعات ايفاي دو  ،از نظر مضمون ،بيات خارجي ما فقط به يك پژوهش مشابهدر اد

دريافته  و )Kippist, Fitzgerald, 2009است ( يران يك بيمارستان را بررسي كردهنقش توسط مد
  .اند  هاي مديريتشان كمتر توجه كردهبه نقش پرداختند و است اين مديران بيشتر به نقش درماني خود مي

  

  پژوهش روش

شركت . نيمه ساختاريافته استفاده شده است هها از مصاحب در اين پژوهش براي گردآوري داده
در سه شهر اصفهان،  اي و مركزي) (دانشكده هاي دانشگاهي از مديران كتابخانهتن  17آن كنندگان در 

مورد اينكه  انجام شد. در 1389ها در سه ماه مرداد، شهريور و مهر سال   تهران و مشهد بودند. مصاحبه
 ور هاي دانشگاهي مصاحبه شود با توجه با ماهيت پژوهش حاض با چه تعداد و مديران كدام كتابخانه

به  "نمونه در دسترس"تصميم گرفته شد. سبب انتخاب شيوه موسوم به  ،امكانات پژوهشگر محدوديت
هاي تصادفي  ب با استفاده از فرمولخاطر ممكن و مطلوب بودن آن بود. ممكن، از اين جهت كه انتخا

براي او مقدور نبود. اما بسي مهمتر از  بود. اين امر مستلزم مسافرت پژوهشگر به اقصا نقاط كشور مي
گيري تصادفي بود. اين تصميم بيش  هاي نمونه آن، ضرورت نداشتن تهيه نمونه بر اساس يكي از فرمول

اي كه از لحاظ آماري داراي اعتبار باشد از ميان  مونهه دارد. نخست آنكه شمار اعضاي نياز يك توج
توانست باشد كه بتوان با همه مصاحبه  چند صد نفر مدير كتابخانه دانشگاهي بسيار بيش از تعدادي مي

هاي پژوهش  به ارتقاي سطح روائي و پايائي يافته ها الزاماً اجرا كرد. دوم آنكه افزايش تعداد مصاحبه
هاي  همانگونه كه در ادبيات پژوهش كيفي عموماً پذيرفته شده است، در پژوهش .انجامند  كيفي نمي

هايي است كه به  "مقوله"به اصطالح  ها و كيفي با ماهيت اكتشافي، آنچه اهميت دارد كشف مفهوم
كنند نه فراواني رخداد آن پديده. وظيفه اخير بر عهده پژوهش كمي  فهم پديده مورد نظر كمك مي

دهد. به عالوه، مشابه بودن جايگاه  در طي پژوهش كيفي رخ مي مفاهيماقب كشف است كه متع
هاي كشور ما و سياست مشابه در تعيين مديران آنها، احتمال  ها در ساختار سازماني دانشگاه كتابخانه
ي گير داد. از اين رو، اكتفا به نمونه به شدت كاهش مي هاي مورد انتشار در مفاهيم و مقولهرا نوسان 

) به جاي روائي و پايائي Cousin, 2010, p. 9( " 1قابل اعتماد"فهم به براي رسيدن  "در دسترس"
در واژگان پژوهش  " 2مطلع"=شونده ( گيري هر مصاحبه  . بدين ترتيب، در اين نوع نمونهنمودمعقول 

                                                        
1 .trustworthy 
2 informant 
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نفر  3ص تمام وقت، نفر مدير متخص 6شونده بعدي بوده است. از ميان اين هفده نفر،  كيفي) معرف مصاحبه
  وقت بودند. پارهمتخصص  غير نفر مدير  6تمام وقت و  مدير متخصص غير

كدي اختصاص يافت. اين كدها از  آنهاه هر يك از براي ناشناس ماندن هويت افراد مصاحبه شونده ب
ده .راهنماي كدهاي مورد استفا1جدول شوند.  اند و از چپ به راست خوانده مي  شش قسمت تشكيل شده

  است. 
هاي دولتي   اي در يكي از دانشگاه  دارد، مدير كتابخانه A3682-4كد  اي كه  مصاحبه شونده مثال براي

شهر اصفهان است، او مرد، متخصص و غيرتمام وقت است و چهارمين مديري است كه در اين شهر مورد 
ها   نخست اين مقاله به متن مصاحبهتوانند با تماس با نويسنده   مندان مي  مصاحبه قرار گرفته است (عالقه

  دسترسي يابند). 
 هاي مورد مصاحبه . راهنماي كدهاي مورد استفاده براي شناسايي مديران كتابخانه1جدول

  وقت  تخصص  جنس  دانشگاه  شهر

  1  تمام وقت  8  متخصص  7  زن  3  دولتي  A  اصفهان
  2  وقت پاره  9  غيرمتخصص  6  مرد  4  پزشكي  B  تهران

    5  آزاد  C  مشهد

  
 سطر به سطرمكرر  با خواندن آنتجزيه و تحليل بعد از انجام هر مصاحبه، فايل صوتي آن تايپ شد، و 

دادند، انتخاب شدند. به اين كار در   هاي سخناني كه مفهومي را نمايش مي  آغاز شد و پاره ها  متن مصاحبه
شگر با ذهني آزاد به دركدگذاري باز پژوهگويند.   مي 1اصطالح روش شناسي كيفي كدگذاري باز

) به همين دليل 1386گيرد (منصوريان، ها در نظر نميپردازد و محدوديتي براي كد نامگذاري مفاهيم مي
ها كمتر به علت تكراري بودن اطالعات، اين كد ،اما رفته رفته ،تعداد كدها در اين مرحله بسيار زياد بود

كدهاي بدست آمده از هر مصاحبه با يكديگر مقايسه  ، تمامي)2ه بعد (= كدگذاري محوريشدند. در مرحل
گذاري گزينشي، كل ها بود. در مرحله كد داكثري دادهشدند. در اين مرحله سعي بر يك دست سازي ح

  .كدهاي بدست آمده مورد مقايسه قرار گرفتند و بدين صورت كدهاي نهايي مشخص شدند
كه عضو هيأت  اند يمديراناز  تن 9 ،خستدسته ن :شركت كنندگان در اين پژوهش دو دسته هستند

                                                        
1 Open coding 
2 Axial coding 
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 پردازند. آنها به دو دسته متخصص  وقت به امور كتابخانه مي پارهو به صورت  بودهعلمي دانشگاه خود 
دسته دوم، مديران تمام وقت بودند. شوند.   و غير متخصص تقسيم مي (= دانش آموخته كتابداري)

آيد، تا چه حد با   بدانيم نگاه آنها تا آنجا كه از كالمشان برميمصاحبه با آنها اين فرصت را به ما داد تا 
تأثير  شاناحساس و تلقي آنها از نقش درشباهت دارد و آيا تفاوت موقعيت،  "مديران پاره وقت"نگاه 

هاي مشابه با آنها، ممكن بود اين گمان ايجاد   دارد يا نه. بدون رفتن به سراغ آنها و مطرح كردن پرسش
آنچه كه بر زبان مديران پاره وقت جاري شده، ناشي از ماهيت نقش آنها است نه موقعيت  شود كه،

جز يك تن، دانش آموخته كتابداري تمام وقت شركت كننده در اين پژوهش،  مديرانخود مديران. 
  كتابخانه داشتند. هستند. همه آنها سابقة كار با اعضاي هيأت علمي را به عنوان مدير

  

  ها و ارائه يافته اه دادهتحليل 

  گويند؟  خود چه مي نقش مديريتيدر مورد وقت  پارهمديران الف. 
كه  بودحاكي از آن ئي كه در جريان اين پژوهش صورت گرفت ها هاي مصاحبه تحليل داده 

اي خود فرعي   مديريت كتابخانه، اين نقش را در زندگي حرفه داراي مسئوليتاعضاي هيأت علمي 
. همه آنها متخصص مشاهده نشدورد فرعي تلقي كردن نقش، فرقي ميان متخصص و غيردانند. در م  مي
اند.   خود داوطلب آن نبوده اند و  ند مديريت كتابخانه را به خاطر آنكه به آنها پيشنهاد شده پذيرفتهفتگ 

د، به يك از آنها نيز به امتيازي كه قبول مسئوليت براي ارتقا يا معافيت از تدريس موظف دار هيچ
  عنوان انگيزه براي قبول مسئوليت اشاره نكردند. حتي يك مدير متخصص به صراحت گفت:

   A3682-1".توانم همين االن كليد را بذارم روي ميز و بروم هيچ عالقه اي به اجرايي ندارم. مي" 

  

برعكس، همگي، حتي دانش آموختگان كتابداري، به اهميت نقش آموزشي و پژوهشي شان  
مرحله حسابرسي، وظايف آموزشي و  اين ادراك كه در براساس ،آنكردند. گذشته از   ميتأكيد 

 ند وظيفه آموزشيبودوقت حاضر ن پارههيچ كدام از مديران  پژوهشي در نظام دانشگاهي اهميت دارد،
ش نق ديدند دو  دليلي نمي . از سوي ديگر، دچار افت شود و مورد بازخواست دانشگاه قرار گيرند آنها

 ديگر را فداي مسئوليت اجرائي كنند: 

وظايف] خودم را حتماً اولويت ميدم. براي اينكه براي اون زحمت كشيدم و قسمت آموزشي ["
  C3692-5 "وجود من [در اين شغل وابسته] به همونه.

كتابخانه نبوده.  ... وظيفه اصليم، و آن چيزي كه دانشگاه من را به خاطرش استخدام كرده، رئيس"
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يك منشور اخالقي  هم وظايفم مشخصه. ت علمي استخدام كرده.كامالًألكه] مرا به عنوان عضو هي[ب
ت علمي بايد چه كارهايي بكنم. به عنوان يك مدرس به أهم داريم كه من به عنوان يك عضو هي

عنوان يك همكار بايد چه كارهايي بكنم. هيچ وقت اين منشور را به عنوان يك مدير كتابخانه 
  A3692-3 ".تن.خب وظيفه اصليم اين نيست واقعيتشننوش

  

هاي نقش ايفاي همزمان به آن اشاره كردند، تعارضي است كه نفر 9از  پاره وقتمدير  8 مشكلي كه
كار ده است. آنها از افت به وجود آور اي/ خانوادگي آنها  در زندگي حرفه آموزشي، پژوهشي و اجرايي

  داشتند به دنبال پذيرش مديريت كتابخانه بروز كرده است، سخن گفتند:ود، كه باور آموزشي يا پژوهشي خ
 

  C3692-5 ".خواد  ذاره.چون پژوهش وقت مي  ثير ميأ[كار اجرايي] روي پژوهشي خيلي ت"
كرد با كارهاي   ها داشتم. چرا كه تداخل پيدا ميترم پيش احساس كردم يك مقدار افت كالس"

  B4692-4 ".اجراييم
  

شود، در نزد  عالقگي به نقش مديريت، هنگامي كه با نقش آموزشي و پژوهشي مقايسه مي  ابراز بي
مديراني كه دانش آموخته كتابداري هستند، حاصل تعارضي است كه در تخصيص زمان و توجه به هر سه 

ت اما، نزد مديراني كه دانش آموخته كتابداري نيستند، پيش ازآنكه مشكل نداشتن وق كند. نقش بروز مي
كند كه درگفتار  آن را به چيزي تبديل مي–خدمات كتابداري  –مطرح شود، بيگانگي با موضوع مسئوليت 

توان يافت. در اين مورد هر شش مدير غير  اين مديران نشاني از شوق و عالقه به پرداختن به آن نمي
  متخصص به روشني بيان كردند:

چون حيات من، كارهاي علمي من، ارزشيابي  من رشته خودم را بيشتر از كتابداري دوست دارم."
  A5692-6"ليفات من در اون است.أكار من و ت

  

هاي كتابخانه بياد. بعد  شود] ميگن سرپرست  ... جلساتي هست كه خارج از كتابخانه [برگزار مي"
اونجا كه ميري چون جلسه تخصصي است و چون ما كتابدار نيستم و اطالعات كتابداري مون ضعيف 

شه كه من توي اين جلسات يكي از خودشون  بنابراين اونجا حرفي براي گفتن نداريم. گاه مياست 
فرستم با توجه به رئوس مطالبي  فرستم. يا مسئول كتابخانه را مي [=كارمندان متخصص كتابخانه] مي

 "ه.اش را برام بيار. اين قسمت براي من خيلي سختداري برو. نتيجه  بحث بشه اطالعات هكه قرار
C3692-2  

  

  A5692-6 "تخصص من در كتابداري نيست به هيچ وجه."
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  C3692-5 " ام در رابطه با رشته خودمه.در مورد كتابداري ندارم. مطالعه هيچي مطالعه"
  

دو گروه متخصص و غير متخصص بر مشكل كمبود وقت تأكيد كردند. همه آنها مشغول شدن به 
دانند. هر چند سه مدير متخصص پاره وقتي كه با   اصلي خود مي كار اجرايي را مانع پرداختن به وظيفه

داشتند و بر تعهد خود به آن تأكيد  ميبه وظيفه اجرائي ابراز را اي خود   آنها مصاحبه شد، عالقه حرفه
داشتند، اما احساس كمبود وقت و نگراني از افت عملكردشان را در انجام وظايف آموزشي و پژوهشي 

  تن به امور كتابخانه دانستند:سبب كمتر پرداخ
ن گير  ... دوره فوق ليسانسمون شروع شد ... تعداد دانشجوها زياد شدند. وقتي كه اونا از من مي"

تونم صرف كتابخانه بكنم به خودشون جذب كردند. از اين نظر مقدار زيادي از توجهي را كه مي
  A3682-4 "نم انجام بدم.توفه خودم در قبال كتابخانه را نميناراضي هستم كه وظي

  

ام ضربه زيادي به   مجموعه اين ساعتي كه براي كتابخانه مركزي چه اينجا چه خونه گذاشته ... و"
ام، اصالً فرصت نكردم در   بخش آموزش ارتقا من زده است. من دو سال پايه آموزشي نگرفته

  A3682-1 "خواست بدم و فرصت نكردم پرونده را آماده كنم.
  

 A3782-5 "دانشجوهام در اولويتند.هميشه "
  

دوره تصدي نيز عامل ديگري بود كه برخي آن را دليلي بر فرع قرار بي دوامي و موقتي بودن 
  دادن نقشي كه برعهده دارند، اعالم كردند:

  )A3692-3( ".براي روزي كه بگن برين يمخودمون را آماده كرد ،مديمو... ما روز اول كه ا"
مديريت كتابخانه نيازمند حضور تمام وقت مدير كه  ره وقت يك نظر داشتندمدير پا 9اما همه 

   شود: پيشرفت امور كتابخانه ميباعث لطمه خوردن به  حضور پاره وقت آنهادر كتابخانه است و 
  C3692-4 "خود حضور فيزيكي هم در پيشرفت كار مؤثره."
  B4692-4 "شه ايده ال. وقت توام با فكر. مدير اگه وقت بذاره مي"
  C3692-5 ".مدير كتابخانه بايد تمام وقت باشه"

اند.   براي خود معاون و يا مدير داخلي انتخاب كرده ،غيرمتخصصو متخصص همه مديران، 
يك دليل ديگر هم  . اما مديران غيرمتخصصدانند  مي در كتابخانه ناكافي خود حضور سبب آن را

  تخصص.نداشتن براي سپردن كارها به ديگري دارند: 

خودم وقت كمتري اونجا خواهم بود  [چون]را به عنوان معاون انتخاب كردم  [فالني] از وقتي كه اومدم"
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كه هم مسائل را خودش بتونه حل و فصل كنه هم جاهايي كه  هيك فرد با درجه تخصصي اعال اونجا باش
 C3692-5  "الزم باشه به من ارجاع بده.

خود دارند. درنتيجه ديگر  حضوركمبود  جبرانمعاون سعي در آنها با انتخاب مدير داخلي و يا 
 "درخواستها"رسيدگي به و  "ها امضاء نامه" به شو نقش شود نمي مدير درگير كار كتابخانهخود 

  شود: محدود مي

  C3692-2 "ها كه من بايد امضاش كنم. نامه[=كتابخانه]  ذارم براش ساعت وقت مي 2روزي متوسط "
 "ه، كنار تدريس و پايان نامه بخوان يه شغل تشريفاتي هم بدن فايده نداره. فشار روي بقيه است.بل"

A5681-5  
  گويند؟  چه مي وقت پارهخود با مديران پيشين مديران تمام وقت از تجربه ب. 

هاي بخش  پيش از آنكه به سخنان مديران تمام وقت در مورد خودشان بپردازيم، براي تكميل يافته
پردازيم. واقعيت اين است كه پرسش از تجربه كار با   بلي، به تجربه آنان در كار با مديران پاره وقت ميق

هاي ما قرار نداشت. در جريان مصاحبه با آنان، زماني كه گفتگو   مديران پاره وقت در طرح اوليه پرسش
خنان را مرتبط با عالقه اين س ها كردند. ما اين  بسط يافت، آنان شروع به صحبت در مورد اين تجربه

  پژوهش يافتيم. 
نخستين و  .كردند  را مطرح مي نكات جالبيمديران تمام وقت از تجربه خود با مديران نيمه وقت 

 "نبود زبان مشترك"ناواردي مدير غير متخصص بود؛ چيزي كه يكي از آنان با تعبير آنها از بيشترين شكوه
وي ضرورت  "توجيه"و  "آموزش مداوم"نياز به د مدير غير متخصص كرد و اينكه با ورو  از آن ياد مي

باعث نارضايتي كارمندان  يابد. عدم موافقت مديران، كه بيشتر به دليل ناآشنايي با نهاد كتابخانه است، مي
  شد:   مي وقفه در روند كار كتابخانه ، به دنبال آن،اختالف نظر و د و درمواري هم باعثش  مي

كرد ما ذهنمون توي يه مسائل ديگه سير مي درذهنش  اون  واحدي با هم نداشتيم معموالًينولوژي ما هيچ ترم "
خوبي بود ولي توي  خودش يك متخصص خيلي ...كار ...كه يه مقداري سخت بود. شايد در ه مسائل ديگه. اين
 ".ينجا توضيح بدياي اصالً اطالعات كافي نداشت و مجبور بودي براي هر كار بشيني احوزه كتابخانه

A4681-1  
يد در گفت باركد كتاب رو بزنيد داخل جلد صفحه فالن! يا مثال سفارشات را كه بايه سرپرست داشتيم مي"

- مدن يك كارورزي پيش ما ميآتا مي ...گفتن حاال مثال فالن زمان انجام بدين! يك زمان خاص انجام بديم مي

  C3781-3 "آمد.يمباز نفر بعدي  د،گرفتن  و ياد مي دديدن
به گفتة سه نفر از مديران، كاسته شدن نقش، به علت كمبود حضور در محيط،  و تشريفاتي شدن نقش 

  نمود:  مديريتي آنها بسيار شديد مي
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همه كارها را  كرد بياد كتابخونه. بنابراين عمالً  ت علمي كه بود، بيست روزي يكبار وقت ميأهي[مدير عضو] "
  B3781-1 "ييد ايشون باشه.أبشه مي بايست ت ءزماني كه قرار بود نامه امضا ...؛ ولي دادممن انجام مي

  كردند: "نگاه تحقيرآميز به كار كتابخانه"در مواردي نيز اشاره به  

  B4681-1".اي كه خود در آن متخصص بودندنستن رشته كتابداري نسبت به رشتهپست دا"
   B3781-1 نگاه از باالبه پايين نسبت به زيردستان

عدالتي را   بي احساس ناخوشايندبراي مدير غير متخصص،  "معاون"يا  "مدير داخلي"ايفاي نقش 
نفر از هشت نفر  4نيز در برخي از مديران متخصص تمام وقت كه تجربه آن را داشتند، سبب شده بود. 

اجر و مواجب) ياد (= كار بي  "بيگاري" مدير تمام وقت كه با آنها مصاحبه شد، از اين تجربه به
  هيأت علمي كه فقطحق مديريت را عضو  كردند. زيرا آنان عمالً وظايف مديريتي را برعهده داشتند و

  د. نمو  مي دريافت  "مي كرد ءمضاها را ا  نامه"
مطرح  "معاونان"يا  "مديران داخلي"عدالتي در ميان اين   موضوع ديگري كه از لحاظ احساس بي

راهكارهاي  ،كتابخانه محيطبا  و آشناييه اتكاي تخصص ير داخلي يا معاون بمدشد، اين بود كه 
 نصيب مديرآن تشويق باالدستان و پاداش كند، اما  ميمشكالت پيشنهاد براي حل خالقانه 

  شود كه چندان تخصصي در زمينه كتابداري ندارد و درگير امور آن نيستند. غيرمتخصصي مي

  B4781-3 " گفت. خيلي من دلسرد بودم.خودش مي ه اسمكردم، اون بكارها رو من مي"
ياد كردند كه اگرچه غيرمتخصص بودند ولي به ي از مديرانبا وجود اين، چهار تن از اين گروه، 
به نظر آنها . نددوران مديريت كارآمد و درخشان بوددر خاطر داشتن توانمنديهاي مديريتي، 
و بعضي نيز با شركت در وجود داشته  "ذاتي"ران به صورت توانمنديهاي مديريتي در بعضي از اين مدي

كارگيري اصول مديريت در روابط و نحوه مديريت خود ه هاي مديريتي، سعي در يادگيري و ب  دوره
  داشتند.

ت علمي نبود. پزشك عمومي بود من خيلي با اون راحت بودم فوق العاده أقبل خودم يك رئيس اومد كه هي"
ها ريتي خيلي قوي داشت در همه زمينهس توي كتابخانه بود. دوماً خودش يه شمه مديراحت بودم چون فيك

  A4681-1 "درگير بود.
  

  گويند؟  از تجربه مديريتي خود چه مي غير عضو هيأت علميمديران ج. 
بودن  "كتابدار"هويت خود را در  برعكس اعضاي هيأت علمي، مديران تمام وقت متخصص

حتي زماني كه مسئوليت كتابخانه را برعهده دارند همچنان خود را كتابدار  اينان كنند.  تعريف مي
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. جالب آن دهند  خود ترجيح نمي اي  هويت حرفهرا بر ومديريتي  نقش اجرايي دانند نه مدير؛ بدينگونه  مي
مديران  كردند، اما جايگزين آن برايشان، برخالف  عالقگي مي  ابراز بي "كار اجرائي"است كه آنها نيز به 

هاي انجام كار اجرايي و طوالني   سختياي كتابداري بود. براين باور بودند كه   ت علمي، كار حرفهأعضوهي
  دارد:  بازميدر كتابخانه  به امور تخصصيها، آنان را از پرداختن  بودن روند آن

ساني مون هم راطالع ميشه من ميرم دنبالش، .بخشمن االن به عنوان مدير كتابخانه اين ميز هم كه خراب "
همه اين  طراحيش، از اينكه حاال جوشكار بياد، اش، از نصبش، ازجا از شيشههاي اونجديده. تمام فعاليت

  C3781-3  "هاشون را من خودم كردم.كار
ان فاقد تخصص و خارج از دسترس، برانگيزه آنها براي پذيرفتن نقش مدير تجربه ناگوار كار با اما،

 به رشته دانند كه  كارهائي ميانجام امور مربوط به كتابخانه و  در اين گروه، عالقه خود را د.مدير افزوده بو
   : شود مربوط مي آنها تخصص و

  B4781-6  "من كار كتابخانه[كارفني] را خيلي بيشتر دوست دارم."
خنان زير به توان در س برقراري ارتباط شناختي/عاطفي مديرمتخصص تمام وقت با محيط كتابخانه را مي

روشني مشاهده كرد. تماس بي واسطه با امور، در نتيجه حضور تمام وقت، و از آن فراتر، تمركز آنان بر 
نظير تدريس و تحقيق به رقابت با آن برخيزد در  "مهمتر"هاي   هاي مديرتي، بي آنكه مسئوليت مسئوليت

  ه شود:سخنان آنان مشهود بود.  براي نمونه به دو اظهار نظر زير توج

به مراحل باالتر،  دكنه تا برس  شه از پيشخدمتي شروع ميهست كه وقتي يكي وارد سازمان مي اين فيلماي ژاپني"
شناسم. همه كارشو   دونم من همه جاي كتابخانه را مي  عاليه. من موفقيت خودم را به همين خاطر مي اين واقعاً
كنه كه راحت دفاع كنم. وقتي همين به من كمك ميدونم .  ميها خوبي و مزايا و معايبشون را قسمتكردم .همه 

 كنم. ما بايد  گه ثبت كتاب كاري نداره چرا يك ماه طول كشيد؟ اونجا راحت دفاع مي  معاون پژوهشي به من مي
  C3781-3 "گي كاري نداره.  كار فيزيكي روي كتاب انجام بديم چطور مي 11
ها بود ما در حين كار متوجه ها. مدت  شيم. مثالً اين قفسه ش روبرو مييه چيزهايي هست كه ما حين كار باها"
ها رفت و آمد را نه تنها براي ما كه كارمنديم، بلكه براي مراجعه كننده سخت   شديم كه چيدمان قفسه  مي
امون. به خواستيم جابجاش كنيم خيلي سنگين بودند ما هم همه خانم هستيم. سنگين بود بر  كنه. از طرفي مي  مي

ها را ديديم و در    هاي جديد خريداري بشه. پژوهش كرديم و انواع قفسه  محض اينكه تصميم گرفته شد قفسه
  B4781-6"كنيم.ر باشه. جك هم داره بعد فيكسش مينهايت گفتيم حتماً چرخدا

  گيري  نتيجه
انش آموخته كتابداري عضو هيأت علمي، حتي اگر دمديران هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه  يافته
دانند. هيچكدام هويت خود را با   نقش مديريتي خود را فرع بر مسئوليت آموزشي و پژوهشي مي باشند،
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كنند. در نتيجه هرگاه رقابتي ميان اين سه نقش بر سر جلب وقت و توجه   نقش مديريتي تعريف نمي
هيأت علمي نقش آموزشي عضو كه از آنجايي ايشان رخ دهد، آنكه بازنده است نقش مديريتي است. 

كند و  را صرف آنها مي خودداند، تمركز و توانايي   تر از نقش اجرايي خود مي  و پژوهشي را برجسته
. يكي از  داليل اين وضعيت، حتي در نزد كساني كه تخصص راند  نقش اجرايي را به حاشيه مي

تر دانشگاه از   يت كارها، حسابرسي دقيقاي و شناخت از ماه  كتابداري دارند، با وجود عالقه حرفه
و اهميت داشتن اين دو در پيشرفت شغلي مديران كتابخانه است. در هاي آموزشي و پژوهشي  نقش

  حالي كه در مورد كيفيت عملكرد آنها در نقش مديريت كتابخانه معيارهاي روشن وجود ندارد.
حبه شوندگان، دو عامل ديگر در به هاي آموزشي و پژوهشي، به باور مصا عالوه بر برتري نقش

حاشيه راندن نقش مديريت كتابخانه هنگام تصدي عضو هيأت علمي تأثير دارد. اول، تصورموقتي 
بودن مسئوليت اجرائي در نزد مديران عضو هيأت علمي غير متخصص است. آنان چندان باور ندارند 

ر زندگي كاري شان جاي مهمي داشته كه مسئوليت مديريت كتابخانه خيلي دوام يابد و ممكن است د
بلكه  آيد،  به حساب نمي 1باشد. يعني مديريت كتابخانه براي هيچ يك از آنها بخشي از مسير شغلي

دوم، عدم آشنايي مديران غير متخصص  .نقشي موقتي و گذرا است كه كاربرد و فايده محدودي دارد
انه است. در حالي كه آنان به اعتبار عضو هيأت كتابداري با نقش و مسئوليت خود به عنوان مدير كتابخ

هستند، تعلق شديد هويتي به  2اي گري  علمي بودن، متخصص و در رشته خود در باالترين سطح حرفه
عالقگي ايشان را به مسئوليت مدير اجرايي كتابخانه   تواند بي اي كه در آن تخصص دارند، مي  رشته

  افزايش دهد.
هاي فوق را تأييد كرد. با   لمي از كار با مديران عضو هيأت علمي دريافتتجربة مديران غيرهيأت ع

وجود اين، برخي از موارد استثنا ياد كردند كه مدير عضو هيأت علمي، حتي غير متخصص، به خاطر 
  اند.   هاي مديريتي، كارنامه خوبي داشته  قابليت
هاي دانشگاهي  كتابخانهتوان گفت كه سياست انتصاب اعضاي هيأت علمي به مديريت  مي
هاي   پذيري بااليي دارد. تعهدات مهمتر اعضاي هيأت علمي به آموزش و پژوهش، فقدان مهارت  آسيب

مديريتي در هر دو گروه مديران عضو هيأت علمي متخصص و غير متخصص كتابداري، و نبود 
دهند. بر اين   را تشكيل مي پذيري  اي به كار كتابخانه در گروه اخير داليل اين آسيب  دلبستگي حرفه
توان استدالل كرد به مديريت گماشتن كساني كه توجه و تمركز اصلي آنان به اموري جدا از  اساس مي

                                                        
1 career 
2 professionalism 
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مسئوليت مديريتي شان است، معقول نيست. اين گونه انتصاب عالوه بر افزايش احتمال آسيب به عمليات 
ير منفي بگذارد. محدود يا متمركز بودن نقش كتابخانه، ممكن است در جذب و مصرف بهينه منابع تأث

در معنايي كه مينتزبرگ در مدل توصيفي مشهور خود  1هاي نمادين مديران عضو هيأت علمي به نقش
(Mintzberg, 1973)  آثار منفي بر روحيه زيردستان او بگذارد. _كند هاي مدير بيان مي از نقش  

اراي دلبستگي بيشتري هستند. آنان كه همگي به مديران غير عضو هيأت علمي نسبت به نقش خود د
يا مدير كتابخانه  اي خود را كتابدار و  پردازند، هويت حرفه  صورت تمام وقت به نقش مديريتي خود مي

كنند. براي آنها نقش ديگري كه بتواند با نقش مديريت كتابخانه رقابت كند وجود ندارد.   تعريف مي
اي آنها به عنوان كتابدار قرار   يطه نقش مديريتي و دست كم نقش حرفههاي غيرمديريتي در ح   فعاليت
  داشت.

كار "با   "اجرايي"سخنان برخي از مديران متخصص غير عضو هيأت علمي در مورد تقابل وظايف 
پرداختن به مسائل 3يا مدير عملياتي 2چگونه يك مدير مياني"كند كه   اين پرسش را نمايان مي  "اي  حرفه
داند؟ با توجه به شهرت نه چندان مطلوب كيفيت   مي "مخل"اي را  و واقعي كتابخانه دانشكدهعملي 

شنائي و آهاي بخش عمومي در كشورما، آيا مخل دانستن مسائل عملي محيط كار، نا   مديريت در سازمان
  رساند؟ توجيه نشدگي مدير مياني را در مورد ماهيت نقش خود نمي

اشاره برخي مديران غير عضو هيأت عملي به توفيق استثنائي برخي مديران مسئله فوق از يك سو، و 
كند كه در نهايت  ، اين گمان را تقويت مي"هاي مديريتي توانمندي"عضو هيأت علمي به خاطر 

  توان گفت كه:  كنند. بنابراين، مي  هاي اخير هستند كه عملكرد موفق مدير را تضمين مي  توانمندي
اي به اعضاي هيأت علمي، اعم از متخصص  هاي دانشگاهي و دانشكده بخانهتفويض مديريت كتا )1

هاي آموزشي و پژوهشي شان سياستي  كتابداري يا غير آن، به خاطر تعهد دروني و بروني آنها به نقش
 مطمئن نيست؛

اي به اعضاي هيأت علمي غير متخصص  هاي دانشگاهي و دانشكده تفويض مديريت كتابخانه )2
اي با مسئوليت تفويض شده، بر نامطمئن بودن اين سياست   سبب فقدان پيوندهاي حرفهكتابداري به 

 افزايد؛   مي

اي را  مديران دانش آموخته كتابداري كه به صورت تمام وقت اداره كتابخانه دانشگاهي و دانشكده )3

                                                        
1 figurehead 
2 middle manager 
3 operation manager 
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ريتي ايشان گيرند كه در رقابت با ايفاي وظيفه مدي  برعهده دارند، كمتر در معرض عواملي قرار مي
 است؛

هاي مديريتي عامل تعيين كننده عملكرد موفق مدير كتابخانه از هر نوع است. اطمينان   داشتن مهارت )4
اي مقدم بر ساير  هاي دانشگاهي و دانشكده ها در نامزدهاي مديريت كتابخانه  از وجود اين مهارت

 گيرد.   عوامل قرار مي

  
  پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده

هاي   ريم اين پژوهش راهگشاي مطالعات بعدي براي چگونگي انتخاب مديران كتابخانهما اميدوا
ها بتوانند نقش راهبردي خود را در توسعه آموزش و پژوهش   باشد تا اين كتابخانه دانشگاهي كشور

بررسي ها بهتر انجام دهند. از جمله مطالعاتي كه جا دارد توسط پژوهشگران اين حوزه انجام شود،   دانشگاه
هاي ممتاز و برجسته در كشورهاي توسعه يافته و يا كشورهاي ديگر كه   اين موضوع است كه دانشگاه

اي   هاي خود را از ميان چه كساني و به چه شيوه  اي آنها مناسب است مديران كتابخانه  خدمات كتابخانه
خت كه بسيار بيشتر از اتكاي صرف به توان آمو  هاي بسياري ميهايي درس  كنند. از چنين مطالعه  انتخاب مي

هاي  گشا باشد. پيشنهاد ما آنست كه كساني به مطالعه دقيق سياستتواند راه   هاي مديريتي مي  ريهنظ
س هرم بلكه در أهاي دانشگاهي نه فقط در ر  ها كتابخانههاي پيشرفته در مورد نحوه تعيين مديريت  دانشگاه

  .بهره گيرندهاي موجود  براي اصالح سياست سطوح بعدي نيز بپردازند و از آن
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