
 

  
  

  هاي رهبري خدمتگزار  كاربست شاخصبررسي وضعيت موجود و مطلوب 

  هاي دولتي شهر اصفهان  هاي دانشگاه  در مديريت كتابخانه
  

  3پور دكتر سعيد رجايي ،2شعباني دكتر احمد ،1ناهيد سليماني

  35/3/1390، پذيرش: 26/2/1390دريافت: 
 

  چكيده

هاي دانشگاهي شهر هاي رهبري خدمتگزار در كتابخانه حاضر بررسي ميزان كاربست شاخص هدف پژوهشهدف: 
  .اصفهان بود

هاي دانشگاهي شهر اصفهان روش اين پژوهش پيمايشي تحليلي، و جامعه آن مديران وكتابداران شاغل در كتابخانه: روش
گيري عمومي كوكران استفاده و تعداد نمونه به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول است. 1389- 1390در سال تحصيلي

ها پرسشنامه اي و ابزار گردآوري داده گيري تصادفي طبقهنفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه 111
محقق ساخته است. روايي صوري پرسشنامه توسط اساتيد مجرب تأييد و به منظور پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ 

  ) استفاده شد. 81/0و در وضعيت مطلوب  87/0موجود (در وضعيت 
هاي رهبري خدمتگزار در وضعيت موجود و مطلوب به ترتيب كمتر و  نتايج نشان داد كه ميزان كاربست شاخص: ها يافته

بيشتر از سطح متوسط بود. همچنين در ويژگي جمعيت شناختي رشته تحصيلي، كاركنان متخصص كتابداري ميزان 
هاي رهبري خدمتگزار را بيشتر از كاركنان غير متخصص كتابداري بيان نمودند و در ويژگي  خصمطلوبيت شا

هاي  به نحوي كه كاركنان كتابخانه .دار بود ها معني جمعيت شناختي محل خدمت در هر دو وضعيت، تفاوت ميانگين
هاي ا را بيشتر از كاركنان كتابخانههها را كمتر و مطلوبيت آن ين شاخصدانشگاه صنعتي اصفهان ميزان موجود بودن ا

  داري وجود نداشت. هاي جمعيت شناختي تفاوت معني در ديگر ويژگي .دو دانشگاه ديگر برآورد نمودند

  هاي دانشگاهي.هاي دانشگاهي، مديريت كتابخانه: اصفهان، رهبري خدمتگزار، كتابخانهها كليدواژه

                                                        
  ) nahidsoleymani@gmail.com رساني (نويسنده مسئولكارشناس ارشد كتابداري و اطالع.  ١
   Shabania@edu.ui.ac.ir رساني دانشگاه اصفهان، . دانشيار گروه كتابداري و اطالع 2
   S.rajaipour@edu.ui.ac.ir استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان،.  3

موجود و  تيوضع ي). بررس1390( ديسع پور، يياحمد، رجا ،يشعبان د،يناه ،يمانيمقاله: سل نياستناد به ا
شهر اصفهان.  يدولت يها دانشگاه يها كتابخانه تيريخدمتگزار در مد يرهبر يها مطلوب كاربست شاخص

  .76- 59)، 2( 1 ،يرسان و اطالع ينامه كتابدار پژوهش
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  مقدمه و بيان مسأله

بيني، بـه محيطـي پيوسـته در     ها را از محيطي قابل پيش مداوم و سريع، سازمانامروزه پيدايش تغييرات 
و   طوري كـه بايـد در برابـر درخواسـت كـاربران بـراي تكنولـوژي، مهـارت        ير تبديل كرده است بهيحال تغ

هـا، مـديران را بـا     خدمات جديـد بـه سـرعت پاسـخگو باشـند. بـه عبـارت ديگـر، محـيط امـروزي سـازمان           
هـا، بـه تنهـايي و بـدون كمـك همكـاران       كـه بـراي مـديريت آن    دي رو به رو ساخته اسـت هاي جدي چالش

بـه   ،هـاي سـنتي   بـه جـاي شـيوه   نخواهند توانست بر موانع غلبـه نمـوده، مشـكالت را رفـع نماينـد. بنـابراين،       
 ،سـازماني  اثربخشـي  بـر  ددولتـي، ضـمن تأكيـ    مـديريت  اخيرِ هاي .انديشههاي نوين رهبري نياز دارند  شيوه

قـادر بـه مشـاهده افقـي فراتـر از      رهبر خدمتگزار  .را براي آن پيشنهاد كرده است خدمتگزار رهبري اجراي
موانع كوتاه مدت و يا مسائل موقتي سازمان است، به باور كارمندان احترام گذاشته، ضـمن خـالق و نـوآور    

 از آورد.  آفـرين بـار مـي     هـم  ده، و بودن با ترغيب كاركنان، آنان را نيـز خـالق، خـودكنترل، خـود سـازمان     

 دسـت  سـازماني  موفقيـت  بـه  شـوند مـي  اداره رهبـران خـادم   بـا  كـه  هايي سازمان )2003( 1پترسون ديدگاه

  .يابند  مي
هـاي مـديريتي    هاي دانشگاهي سعي دارند تا با شناخت و به كاربستن اصول و مهارت مديران كتابخانه

كتابداران و ارائه خدمات صـحيح و كـافي بـه مراجعـان، خـود و      ، با برقراري ارتباط مؤثر با جديد و مناسب
هاي رهبري خدمتگزار آنان را تا حدودي بـا   سازمان را در رسيدن به اهداف مدد رسانند. آشنايي با شاخص

هاي دانشگاهي را هـر   هاي رهبري خدمتگزار مديران كتابخانه كند. آشنايي با شاخص ها آشنا مي اين مهارت
 روي رهبري مشاركتي، تمركز زدايي، پرورش روحيـه خالقيـت و نـوآوري، انعطـاف سـاختا     چه بيشتر به س

  دهد.  كتابخانه، ارتقاء انگيزش كاركنان و افزايش خدمت به مراجعان سوق مي
مطـرح   هـا  در كتابخانـه  خـدمتگزار  زمينه مطلوبيت اجراي سبك رهبـري  در ترديدهايي اين، وجود با

هاي اصفهان، صنعتي  هاي دانشگاه هاي كاركنان كتابخانه وهش به بررسي ديدگاهشود. بنابراين در اين پژ  مي
هاي رهبري خدمتگزار مبـادرت شـده تـا     اصفهان، و علوم پزشكي اصفهان در مورد ميزان كاربست شاخص

هـاي دولتـي    هـاي دانشـگاه   مشخص شود در وضعيت موجود ميزان كاربست اين مؤلفه در مديريت كتابخانه
  باشد. چقدر بوده است و مطلوبيت اجراي اين سبك جديد رهبري چه ميزان مي شهر اصفهان

  

                                                        
1. Patterson 
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    فرانوگرارهبري خدمتگزار، مؤلفه اصلي مديريت 

، رهبري خـدمتگزار، سـازماندهي   3، خودكنترلي2داراي شش مؤلفه اساسي ترغيب 1مديريت فرانوگرا
اي  ها از اهميت و جايگاه ويـژه   اين مؤلفهاست كه رهبري خدمتگزار در بين  6آفريني ، و هم5، نوآوري4فعال

ها و احساسـات   برخوردار است، زيرا رهبر خدمتگزار از طريق توجه به عالئق و نياز كاركنان، درك ارزش
هـا شـده و آنـان را بـيش از پـيش بـه انجـام وظـايف          آنان، و تفويض اختيار به آنان باعث رشد ديگر مؤلفـه 

  نمايد. ترغيب مي
اي كه منـافع ديگـران را بـر     يا فرانوگرا عبارت است از درك و عمل رهبر، به گونهرهبري خدمتگزار 

با هدف جلب، حفظ و خدمت به مشتريان،  ).8،ص2000(لوب،تمايل و عالقه شخصي خويش ترجيح دهد
ــبكه       ــدمت ش ــود را در خ ــرار داده و خ ــه ق ــدر توج ــان را در ص ــاي آن ــق و نيازه ــرار    عالئ ــاري ق ــاي ك ه

  هاي رهبر خدمتگزار آمده است. ويژگي 1در جدول). 141 -140، ص1388و ديگران، (رجايي پور دهد مي
  )Boje and Dennehy, 1999, p.63. ويژگي رهبر فرانوگرا يا رهبر خدمتگزار(1جدول

  رهبر فرانوگرا يا رهبر خدمتگزار
 رهبران فرانوگرا، رهبران خدمتگزار هستند. •
  دانند. اركنان متمايز نميرهبران در خدمت شبكه هستند و خود را از ك •
  كنند. دهند و دموكراسي را در سازمان اعمال مي رهبران به افراد اختيار و آزادي مي •
  كند. ها و حتي آينده پيش روي سازمان نقل مي هايي از تاريخچه سازمان و موفقيت ها و روايت رهبر حكايت •
  مردان و زنان به يك اندازه در رهبري سهيم هستند. •
  سازد. اي مختلف را به صورت شبكه به هم و به مصرف كننده متصل ميه رهبر تيم •
  باشد. هاي خود مختار مي رهبر محرك، راهنما، و ايجاد كننده يك شبكه كاري از تيم •

كند كه خـود را همطـراز و برابـر بـا      در مدل رهبري خدمتگزار، سيستم اعتقادي رهبر، او را مجبور مي
ضاء سازمان از حقوق و اطالعات برابر برخـوردار بـوده و نقـش رهبـر تسـهيل      زيردستان بداند. يعني تمام اع

  گيري گروه در سازمان است.  شكل

  

  اهداف پژوهش

هـاي رهبـري خـدمتگزار در وضـعيت موجـود و       هدف اين پـژوهش تعيـين ميـزان كاربسـت شـاخص     
فهان است و در راستاي هاي دولتي شهر اص هاي دانشگاه مطلوب، و ميزان مطلوبيت آن در مديريت كتابخانه

                                                        
1. Post Modern Management  
2. persuading 
3. Self- Controlling  
4. Proactive Organizing  
5 . Innovation  
6. Co- creating  
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هاي جمعيت شـناختي نيـز مـورد سـنجش قـرار       هاي رهبري خدمتگزار با توجه به ويژگي اين هدف شاخص
  گيرد. مي

  پژوهش ياه پرسش

  شد:  براي دستيابي به هدف پژوهش، چهار پرسش زير مطرح و پاسخ آنها بررسي 
هاي دولتي شهر اصـفهان   اي دانشگاهه هاي رهبري خدمتگزار در مديريت كتابخانه به چه ميزان شاخص .1

 به كار گرفته مي شود؟

هـاي دولتـي شـهر     هـاي دانشـگاه   هاي رهبري خدمتگزار در مـديريت كتابخانـه   ميزان مطلوبيت شاخص  .2
 اصفهان چقدر است؟

هـاي  هـاي دانشـگاه  هاي رهبري خدمتگزار در وضعيت موجود كتابخانهآيا بين ميزان كاربست شاخصه .3
 با وضعيت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟ دولتي شهر اصفهان

ــان در خصــوص كاربســت شــاخص    .4 ــرات كاركن ــين نظ ــا ب ــديريت    آي ــري خــدمتگزار در م ــاي رهب ه
هـاي دولتـي شـهر اصـفهان بـر مبنـاي متغيرهـاي جمعيـت شـناختي (جنسـيت، رشـته             هـاي دانشـگاه   كتابخانه

 ت وجود دارد؟تحصيلي، سابقه خدمت، سطح تحصيالت، محل خدمت، و نوع كار) آنان تفاو

  پيشينه پژوهش

بـه بررسـي    "هاي سازمان يادگيرنده در يك سـازمان ياددهنـده   مطالعه ويژگي") با 1384رسته مقدم (
هاي آموزشي تهـران پرداخـت.    هاي سازمان يادگيرنده از جمله رهبر فرابين و خدمتگزار در سازمان ويژگي

در حال حاضر، از لحاظ سازماني بـه ميـزان خيلـي    هاي آموزشي  هاي اين پژوهش نشان داد كه سازمان يافته
   كمي از ويژگي رهبري فرابين و خدمتگزار برخوردار هستند و با وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارند.

 براسـاس نقـش   ايـران  دولتـي  هاي سازمان اثربخشيِ الگوي تبيين") در 1386ديگران (و  الهي خائف

 به اين نتيجه رسـيدند كـه  دولتي  سازمان 22 كاركنان و ديرانم با استفاده از نظرسنجي "خدمتگزار رهبري

 از خـدمتگزار  رهبـري  گيريابزار اندازه نمره ميانگين بودن پايين اما شدند، تأييد بررسي مورد روابط كليه

هـاي   سـازمان  در سـاالرانه  پـدر  غلبه رهبـري  و خدمتگزار رهبري ضعيف اجراي معناي به متوسط، ميانگين
   ست.ا ايران دولتي

 و سازماني اعتماد بر خدمتگزار رهبري تاثير بررسي") در پژوهشي با عنوان 1388پور و ديگران ( قلي
 و سـازماني  اعتمـاد  ،خـدمتگزار  رهبـري  ميان قوي اي رابطه وجود بر "دولتي هاي سازمان در توانمندسازي
 ميـان  اداري معنـي  تفـاوت  كـه  آن است بيانگر ايشان تحقيق هاييافته همچنين اشاره نمودند. توانمندسازي

  .خدمتگزار وجود دارد رهبري از مديران و كاركنان كاادر
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رابطـه رهبـري خـدمتگزار و كيفيـت     "اي بـا عنـوان    ) در مقالـه 1388يوسفي سعيد آبـادي و ديگـران (  
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه بـين رهبـري         "زندگي كاري كاركنان در سازمان بيمه خـدمات درمـاني تهـران   

هاي اين پژوهش   ار و كيفيت زندگي كاري كاركنان از لحاظ آماري رابطه مثبت وجود دارد. يافتهخدمتگز
داري  هاي جمعيت شـناختي مـورد بررسـي تفـاوت معنـي      نشان داد كه بين نظرات كاركنان برحسب ويژگي

  وجود ندارد.
بررسي تأثير سـبك رهبـري خـدمتگزار مـديران بـر اعتمـاد سـازماني        ") پس از 1388خجسته بوجار (

هاي رهبـري   كه: هر چه رفتار مديران با شاخص به اين نتايج دست يافت "كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد
داري در  شـود؛ تفـاوت معنـي      يخدمتگزار انطباق بيشتري داشته باشد ميزان اعتماد كاركنان به آنـان بيشـتر مـ   
دانشكده (علوم انساني /غير  ،سن ،ميزان انطباق رفتار مديران دانشگاه با رهبري خدمتگزار بر حسب جنسيت

جنسيت، مـدرك  در ميزان نمره كل اعتماد كاركنان دانشگاه بر حسب ، همچنين، علوم انساني) وجود ندارد
  .داري وجود ندارد  يآنان تفاوت معن تحصيلي، سن، و نوع دانشكده

خـدمتگزار را بـا متغيرهـاي متنـوعي مـورد       در خارج از ايران نيز پژوهشـگران زيـادي رابطـه رهبـري     
هـا بـه صـورت    شده است و سپس تعدادي از پيشـينه  به برخي از آنها اشاره 2اند. در جدول  بررسي قرار داده

  مشروح بيان شده است.
  )1388خجسته بوجار، با متغيرهاي ديگر توسط پژوهشگران خارجي(به نقل از . بررسي رابطه رهبري خدمتگزار 2جدول 

  سال  شخص  متغير  رديف
 2008  اسوبودا   شغلي رضايت.1
 2008  آر جي .هيل  سازماني تعهد و شغلي رضايت.2
 2008  كللن مك  رواني تحمل.3
 2007  هيل آموزان دانش وعملكرد سازماني فرهنگ  .4
 2007  بلك مدارس جو  .5
 2007  كورترايت  عملكرد  .6
 2007  پاروليني تحولي رهبري  .7
 2007  واشنگتن  يسازمان تعهد و شغلي با رضايت خدمتگزار رهبري و تبادلي رهبري و تحولي رهبري  .8
 2007  راچ تيم اثربخشي  .9

 2007  ويديك هوش عاطفي با خدمتگزار رهبري و تبادلي رهبري و تحولي رهبري  .10
 2006  و فيلد اشنگتن استونو ،شخصيتي هاي ويژگي و ها ارزش  .11
 2006  تاسل شغلي رضايت  .12
 2006  هاجن بوجن تبادلي رهبري و تحولي رهبري  .13
 2005  هامفريز تحولي رهبري  .14
 2003  راسل وپترسون استون، تحولي رهبري  .15

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=713
http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=713
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در دانشـگاه النـد سـوئيس نشـان داد كـه       "مـدرن  مديريت پست"در پژوهشي با عنوان  )2002( 1برگ
هاي كالن، تأكيد بـر گفتگـو و تبـادل     اتژيرهايي از استرها به وسيله ساختار زدايي،  مانوضعيت حاضر ساز

  .يابد آفريني بهبود مي  سازمان و هم نظر در
بررسي موانع اجـراي رهبـري   "در رساله خود به نام  )2010، مك اينتاش؛ به نقل از 2006( 2اندرسن

رهبـر مسـيحي    20در مصـاحبه بـا بـيش از     "التـين هاي مسـيحي (انجيلـي) آمريكـاي     خدمتگزار در سازمان
شود و بزرگتـرين مـانع بـراي اجـراي       ها اجرا نمي دريافت كه به هيچ وجه رهبري خدمتگزار در اين سازمان

ها تـا كنـون هـيچ مـدلي از      هاي مسيحي اين است كه رهبران اين سازمان مدل رهبري خدمتگزار در سازمان
  اند.   هرهبري خدمتگزار را مشاهده ننمود

نحوه تعريف و عمل "در پژوهش خود با عنوان  )2010، مك اينتاش؛ به نقل از 2008( 3مك اينتاش
گري بيزارند و تمايل دارنـد تـا مـدل جديـدي از      دريافت كه مردمان پرو از استبداد و سلطه "رهبري در پرو

هـاي  را كـه داراي ويژگـي  رهبري را تجربه نماينـد. نتـايج پـژوهش وي نشـان داد كـه اهـالي پـرو رهبرانـي         
داري، رهبري تيمي، توانايي برقراري ارتباط با ديگران، رهبري خدمتگزار، و رهبري مشاركتي باشند،  امانت

  دانند. بسيار مؤثر مي
  :شود كهبا نگاهي كلي به تحقيقات صورت گرفته، مشخص مي

ر متغيرها پرداخته است و تحقيقات خارجي و داخلي بيشتر به بررسي رابطه رهبري خدمتگزار با ديگ .1
  اند. هاي رهبري خدمتگزار را به تنهايي بررسي ننموده هيچكدام ميزان كاربرد شاخص

نگرش تحقيقات خارجي به رهبري خدمتگزار بيشتر در طي يك دهه اخير بوده، در حاليكه در ايران  .2
  باشد. مي 1380تر و مربوط به نيمه دوم دهه  نگرش به اين وضعيت كم سابقه

گونه تحقيقي در زمينه رهبري خدمتگزار صورت نگرفته است.  حوزه كتابداري در زبان فارسي هيچ در .3
  همچنين، نتايج جستجو در تحقيقات خارجي در اين زمينه بي نتيجه بود. 

  از اين رو، پژوهشگر به دليل نو بودن موضوع، در صدد انجام پژوهش در اين زمينه برآمد.
  عاتروش پژوهش و گردآوري اطال

جامعــه آمــاري ايــن پــژوهش كليــه مــديران و كتابــداران   اســت. تحليلــي پــژوهش حاضــر پيمايشــي
بود  1389 -1390در سال تحصيلي اصفهان، صنعتي اصفهان، و علوم پزشكي اصفهانهاي دانشگاه  كتابخانه

                                                        
1. Berg 
2. Anderson  
3. Mc Intosh  
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نفـر   111 1گيـري عمـومي كـوكران   حجم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول نمونـه     نفر بودند.  166كه در مجموع 
جامعـه، و   3متناسب با حجم استفاده شده است. جـدول   2ايگيري تصادفي طبقهبرآورد شد. از روش نمونه

هـاي   اي متناسـب بـا حجـم، در بـين كاركنـان كتابخانـه      گيـري تصـادفي طبقـه    حجم نمونه را بر اساس نمونه
  دهد. دانشگاهي شهر اصفهان را نشان مي

  جامعه، و حجم نمونه . 3جدول
  نمونه  جامعه  هاي دانشگاه انهكتابخ
  42  62  اصفهان

  18  27  صنعتي اصفهان
  51  77  علوم پزشكي اصفهان

  111  166  جمع
پرسش مربوط به  6 بود كه شامل  ساختهابزار مورد استفاده براي گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق 

از خيلـي زيـاد تـا خيلـي     اي ليكـرت (  پرسش بسته پاسخ در مقياس پنج درجه12ويژگي جمعيت شناختي و 
هاي رهبري خدمتگزار در دو وضعيت موجود و مطلوب مـورد سـنجش    كم) است كه از طريق آن شاخص

  قرار گرفت. 
اي، نـوع تحليـل عـاملي     براي سنجش روايي دروني از روايـي محتـوايي، نـوع صـوري و اعتبـار سـازه      

نفر از متخصصان كتابداري  7در اختيار  استفاده شده است. براي تعيين روايي محتوايي و صوري، پرسشنامه
اصفهان قرار گرفت و بعد از دريافت نظـرات آنـان اصـالحات و پيشـنهادات اعمـال        و مديريت در دانشگاه

  شد. 
از آنجا كه كار تحليل عاملي كاهش تعداد زياد متغيرها به تعداد كمتر متغيرهاي اساسي است يعني بـه  

توان با متغيرهاي اساسي كمتري (عامـل هـا) بـه تبيـين موضـوع مـورد        كنيم كه آيا مي كمك آن بررسي مي
)، اولين كـار انتخـاب متغيرهـاي مناسـب بـراي تحليـل عـاملي        39، ص 1388بررسي پرداخت؟ (گودرزي، 

هـا بـه دسـت     باشد. اين آزمون اطالعاتي درباره توان عاملي شدن داده مي و بارتلت 3توسط آزمون كي.ام. او
  دهد. هاي حاصل از اين آزمون را نشان مي ادهد 4دهد، جدول  مي

  آزمون كي.ام. او و بارتلت. 4جدول
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  8/0 

Bartlett's Test of Sphericity 
df 66  
Sig  000/0 

                                                        
2. W. G. Cochran 
2. Classified Random Sampling 
3. KMO and Bartlett 
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ارتلت، و نمايانگر كفايت حجم نمونه است. همچنين چون در آزمون ب 8/0برابر  KMOمقدار آزمون 
05/0< Sig 05/0شـود. يعنـي اگـر    ها تائيد مي باشد توانايي عاملي بودن داده مي< Sig    باشـد، همبسـتگي در

توان تحليل عاملي را انجام داد و عوامل زير بنايي را به دست آورد. نتايج حاصـل از   جامعه وجود دارد و مي
انـد در    يرهـايي كـه روي آن بـار شـده    تحليل عاملي در قالب ماتريس عـاملي چـرخش مؤلفـه، عناصـر و متغ    

  آمده است. 5جدول
  ها) بار شده بر آنياه متغيرهاي(پرسشخدمتگزار و  رهبري عاملي تحليل . نتايج5جدول

Component 
 1 2 3 
Q1 .624 -.341 .146 
Q2 .662 .406 .210 
Q3 .211 .778 .125 
Q4 .764 .476 -.035 
Q5 .764 .359 .075 
Q6 .472 .761 .043 
Q7 .104 .898 .109 
Q8 .742 .368 .157 
Q9 .473 .178 .710 
Q10 .826 .149 .129 
Q11 .215 .468 .633 
Q12 -.046 -.057 .795 

 و فرضـي  هايي سازه ها است. از آنجا كه عامل ها عامل نامگذاري عاملي تحليل در مرحله دشوارترين
پژوهشـگران   ممكـن اسـت   و نـدارد  وجـود  كـار  ايـن  يبرا خاصي معيار هيچ هستند، قراردادي حدودي تا

   باشند. داشته هاعامل براي را متفاوتي هاي نامگذاري مختلف،
ها) تحت سه عامل اساسـي (متغيـر مسـتقل) قـرار دارنـد       دهد كه تمام متغيرها(پرسش نشان مي 5جدول

 بدسـت  هـاي عامل .شودمي شناسايي عامل نام نظر، عامل مورد در شده قرارگرفته هايپرسش روي ازكه 

  خادميت و سرپرستي، قابليت اعتماد، و توانمندسازي و تعهد به رشد افراد. از: عبارتند آمده
و  87/0هـاي وضـعيت موجـود     از سنجش پايايي ابزار پژوهش به روش آلفاي كرونباخ، براي پرسـش 

  بدست آمد. 81/0هاي وضعيت مطلوب  براي پرسش
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  ها تجزيه و تحليل داده

در سـطح آمـار    .يه و تحليل آماري اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفـت تجز
در سطح آمار اسـتنباطي  در قالب جدول استفاده شد.  ، و انحراف معياردرصد، ميانگين توصيفي از فراواني،

بـوده ابتـدا آزمـون    هـا  نظر به اينكه استفاده از آزمون پارامتريك مستلزم اطمينان از نرمـال بـودن توزيـع داده   
هـا، بـراي تجزيـه و    طمينان از نرمال بودن توزيـع داده اسميرنف اجرا شد و پس از حصول ا –كولموگروف 

مسـتقل، تحليـل    tاي، آزمـون  تـك نمونـه   t زمـون تحليل آنها با توجـه بـه متغيرهـاي مـورد بررسـي از آ     
  استفاده شده است. شفه آزمون تعقيبي واريانس يك راهه، و

  

  ها   يافته

هـاي   هـاي دانشـگاه   در مديريت كتابخانـه  "هاي رهبري خدمتگزار شاخص "پرسش اول: به چه ميزان 
  شود؟  دولتي شهر اصفهان به كار گرفته مي

بـه   هـاي مربـوط  . داده)12تـا   1( منظور شددر پرسشنامه  گويه 12 ،پرسشاين به پاسخ  تيابيدس رايب 
  آمده است. 8و 6هاي ها در جدول پاسخ اين گويه

دهد كه در وضعيت موجود، بيشـترين درصـد در سـطح خيلـي زيـاد را گزينـه        نشان مي 6نتايج جدول
درصد كسـب نمـود    7/11با  "به جاي وحدت فرماندهي كتابخانهدر ساختار رسمي  سرپرستيچندگانگي "

 مـدير در برابـر تغييـرات    يتحمـل پـذير   و فانعطـ ا"گزينه و كمترين درصد در سطح خيلي زياد مربوط به 
 6/21بيشـترين درصـد در سـطح خيلـي كـم(      شـد. عـالوه بـرآن،     ، با صفر درصد مي"و افراد جديد سازمان

 "دانشگاه بر بهبود مستمر به جاي حفظ وضع موجـود هاي  كتابخانهتأكيد مسئوالن "درصد) مربوط به گزينه 
مدير در برابـر   يتحمل پذير و فانعطا"درصد) مربوط به گزينه  3/6كم( و كمترين درصد در سطح خيلي 

  است.  "و افراد جديد سازمان تغييرات
مدير به عالئق و نيازهاي مراجعان با هـدف جلـب و    و تأكيد توجه"در گزينه  95/2ميانگين نمرات از 

ران و اعمـال دموكراسـي در   واگـذاري اختيـار و آزادي بـه كتابـدا    هـاي   در گزينـه  44/2تا  "آنان به خدمت
ها و اهـداف كتابخانـه   افزايش تعهد افراد نسبت به آرمان "و "كتابخانههاي  به آرمان دستيابيكتابخانه جهت 

  در نوسان بوده است. "ترو اهداف مناسبها  از طريق تفويض اختيار به كتابداران در انتخاب آرمان
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هاي رهبري خدمتگزار در وضعيت  شاخصبه نسبت ها مودنيهاي آز  فراواني و درصد پاسخ توزيع. 6جدول
  موجود

  گويه
  درجه  

  
ي   فراواني

خيل م
ك

م  
ك

  

تا 
ي
ود
د
ح

  

اد
زي

ي   
خيل اد
زي

ن  
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يان
م

  

دانشگاه بر بهبـود مسـتمر بـه     هاي كتابخانه تأكيد مسئوالن. 1
  جاي حفظ وضع موجود

  فراواني
  درصد

24  
6/21  

30  
0/27  

40  
0/36  

5  
6/4  

12  
8/10  57/2  

به جاي  كتابخانهدر ساختار رسمي  سرپرستيندگانگي چ. 2
  وحدت فرماندهي

  فراواني
  درصد

14  
6/12  

41  
0/37  

37  
3/33  

6  
4/5  

13  
7/11  67/2  

همكاري مديريت و كتابـداران بـه جـاي تمـايز، تقابـل و      . 3
  تعارض بين آنان

  فراواني
  درصد

13  
7/11  

22  
8/19  

50  
1/45  

23  
7/20  

3  
7/2  83/2  

مدير به عالئق و نيازهاي مراجعان با هـدف   و تأكيد . توجه4
  آنان به جلب و خدمت

  فراواني
  درصد

8  
2/7  

32  
8/28  

34  
7/30  

32  
8/28  

5  
5/4  95/2  

هـا   عملكرد مدير برحسب قرار دادن خود در خدمت ايده. 5
  و افكار ديگران

  فراواني
  درصد

10  
0/9  

36  
4/32  

48  
3/43  

13  
7/11  

4  
6/3  68/2  

  هاي مناسب به منظور انتخاب آرمانكمك به كتابداران . 6
  فراواني
  درصد

21  
9/18  

32  
9/28  

44  
6/39  

12  
8/10  

2  
8/1  48/2  

ــال    . 7 ــداران و اعمـ ــه كتابـ ــار و آزادي بـ ــذاري اختيـ واگـ
ــت   ــه جه ــتيابيدموكراســي در كتابخان ــان دس ــه آرم ــاي  ب ه

  كتابخانه

  فراواني
  12  درصد

8/10  
57  
3/51  

28  
3/25  

9  
2/8  

5  
5/4  44/2  

ها و اهداف كتابخانه از تعهد افراد نسبت به آرمانافزايش . 8
و هـا   طريق تفويض اختيار بـه كتابـداران در انتخـاب آرمـان    

  تر اهداف مناسب

  
  فراواني
  درصد

23  
8/20  

31  
9/27  

44  
6/39  

11  
9/9  

2  
8/1  44/2  

كتابـداران (از طريـق   و مـدير  تعادل قـدرت بـين    . برقراري9
  كاهش اقتدار مدير)

  

  فراواني
  درصد

16  
4/14  

35  
5/31  

46  
5/41  

11  
9/9  

3  
7/2  55/2  

و  سازمان مدير در برابر تغييرات يتحمل پذير و فانعط. ا10
  افراد جديد

  

  فراواني
  درصد

7  
3/6  

29  
1/26  

62  
9/55  

13  
7/11  

0  
0  73/2  

  مديرتوسط  پرورش خالقيت در كتابداران. 11
  فراواني
  درصد

17  
3/15  

32  
8/28  

54  
7/48  

6  
4/5  

2  
8/1  50/2  

 هابر پايه درك ارزش جديد اتتفكر از مديرمندي . بهره12
  كتابداراناحساسات  و

  
  فراواني
  درصد

12  
8/10  

27  
3/24  

51  
0/46  

12  
7/10  

9  
2/8  81/2  

 
هـاي   هـاي دانشـگاه   هاي رهبري خدمتگزار در مديريت كتابخانـه  پرسش دوم: ميزان مطلوبيت شاخص

 دولتي شهر اصفهان چقدر است؟

  آمده است. 8و 7هايدر جدول نتايج توصيفي و استنباطيبوط به اين پرسش در قالب هاي مرداده
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  هاي رهبري خدمتگزار در وضعيت مطلوب شاخصبه نسبت ها فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودني توزيع. 7 جدول
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دانشگاه بـر بهبـود مسـتمر بـه      هاي بخانهكتا تأكيد مسئوالن. 1
  جاي حفظ وضع موجود

  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

7  
3/6  

68  
3/61  

36  
4/32  26/4  

به جـاي   كتابخانهدر ساختار رسمي  سرپرستيچندگانگي . 2
  وحدت فرماندهي

  فراواني
  درصد

20  
0/18  

8  
3/7  

30  
0/27  

29  
1/26  

24  
6/21  26/3  

جـاي تمـايز، تقابـل و     همكاري مـديريت و كتابـداران بـه   . 3
  تعارض بين آنان

  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

15  
5/13  

46  
4/41  

50  
1/45  

32/4  

مدير به عالئق و نيازهاي مراجعان بـا هـدف    و تأكيد . توجه4
  آنان به جلب و خدمت

  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

18  
2/16  

34  
6/30  

59  
2/53  

37/4  

ها و  دهعملكرد مدير برحسب قرار دادن خود در خدمت اي. 5
  افكار ديگران

  فراواني
  درصد

0  
0  

3  
7/2  

27  
3/24  

53  
7/47  

28  
3/25  

96/3  

  هاي مناسب به منظور انتخاب آرمانكمك به كتابداران . 6
  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

33  
7/29  

46  
5/41  

32  
8/28  

99/3  

ــال    . 7 ــداران و اعمـ ــه كتابـ ــار و آزادي بـ ــذاري اختيـ واگـ
  كتابخانههاي  به آرمان دستيابيدموكراسي در كتابخانه جهت 

  فراواني
  درصد

0  
0  

5  
5/4  

21  
9/18  

58  
3/52  

27  
3/24  

96/3  

ها و اهداف كتابخانه از طريـق  افزايش تعهد افراد نسبت به آرمان. 8
  تر و اهداف مناسبها  تفويض اختيار به كتابداران در انتخاب آرمان

  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

25  
5/22  

60  
1/54  

26  
4/23  

01/4  

كتابـداران (از طريـق   و مـدير  تعادل قـدرت بـين    رقراري. ب9
  كاهش اقتدار مدير) 

  فراواني
  درصد

1  
9/0  

0  
0  

29  
1/26  

52  
9/46  

29  
1/26  

97/3  

و  سازمان مدير در برابر تغييرات يتحمل پذير و فانعط. ا10
  افراد جديد

  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

22  
8/19  

52  
9/46  

37  
3/33  

14/4  

  مديرتوسط  كتابداران پرورش خالقيت در. 11
  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

8  
2/7  

56  
5/50  

47  
3/42  

35/4  

 هابر پايه درك ارزش جديد اتتفكر از مديرمندي . بهره12
  كتابداراناحساسات  و

  فراواني
  درصد

0  
0  

0  
0  

10  
0/9  

67  
4/60  

34  
6/30  

22/4  

  
درصـد)   2/53زيـاد(   دهد كه در وضعيت مطلوب، بيشترين درصـد در سـطح خيلـي    نشان مي 7جدول

و  "آنـان  بـه  مدير به عالئق و نيازهـاي مراجعـان بـا هـدف جلـب و خـدمت       و تأكيد توجه"مربوط به گزينه 
در سـاختار   سرپرسـتي چنـدگانگي  "درصـد) مربـوط بـه گزينـه      6/21كمترين درصد در سطح خيلي زياد( 



  1390، پاييز و زمستان  2سال اول، شماره                          رساني، دانشگاه فردوسي مشهد نامه كتابداري و اطالع پژوهش    70
 

بيشـترين درصـد در سـطح    ه دهـد كـ   نشان مي 7باشد. جدول مي "به جاي وحدت فرماندهي كتابخانهرسمي 
بـه جـاي وحـدت     كتابخانهدر ساختار رسمي  سرپرستيچندگانگي "درصد) مربوط به گزينه  18خيلي كم(
 تأكيـد مسـئوالن  "هـاي   و كمترين درصد در سطح خيلي كـم( صـفر درصـد) مربـوط بـه گزينـه       "فرماندهي
ري مديريت و كتابداران به جاي همكا"، "دانشگاه بر بهبود مستمر به جاي حفظ وضع موجود هاي كتابخانه

مـدير بـه عالئـق و نيازهـاي مراجعـان بـا هـدف جلـب و          و تأكيـد  توجه"، "تمايز، تقابل و تعارض بين آنان
كمـك بـه   "، "ها و افكار ديگران عملكرد مدير برحسب قرار دادن خود در خدمت ايده"، "آنان به خدمت

گــذاري اختيــار و آزادي بــه كتابــداران و اعمــال  وا"، "هــاي مناســب بــه منظــور انتخــاب آرمــانكتابــداران 
افـزايش تعهـد افـراد نسـبت بـه آرمانهـا و       "، "كتابخانـه هاي  به آرمان دستيابيدموكراسي در كتابخانه جهت 

 و فانعطـ ا"، "تر و اهداف مناسبها  اهداف كتابخانه از طريق تفويض اختيار به كتابداران در انتخاب آرمان
 "مـدير توسط  پرورش خالقيت در كتابداران"، "و افراد جديد سازمان ر تغييراتمدير در براب يتحمل پذير

  شد. مي "كتابداراناحساسات  و هابر پايه درك ارزش جديد اتتفكر از مديرمندي بهره"و
مـدير بـه    و تأكيـد  توجـه  "، مربوط به گزينـه  37/4دهد كه باالترين ميانگين نمرات  نشان مي 7جدول 

، مربـوط بـه گزينـه    26/3و پائين ترين ميـانگين   "آنان به راجعان با هدف جلب و خدمتعالئق و نيازهاي م
  است.  "به جاي وحدت فرماندهي كتابخانهدر ساختار رسمي  سرپرستيچندگانگي "

هـاي  هاي رهبري خدمتگزار در وضعيت موجود كتابخانهپرسش سوم: آيا بين ميزان كاربست شاخصه
  ان با وضعيت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟هاي دولتي شهر اصفهدانشگاه
 

  )=3Xغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (تتك م tايج آزمونتن. 8جدول

  مؤلفه
  آماره

 sig t  خطاي معيار  انحراف معيار  ميانگين  ميانگين فرضي  وضعيت

  رهبري خدمتگزار
  -99/5  00/0  06/0  64/0  64/2  3  موجود
  21/25  00/0  04/0  44/0  07/4  3  مطلوب

  
  

دهد كه ميانگين مؤلفه رهبري خدمتگزار در دو وضعيت موجود و مطلوب به ترتيب  نشان مي 8جدول
شـود كـه     ديده مـي  )=3X(). با مقايسه ميانگين اين مؤلفه با ميانگين فرضي 07/4) و (64/2عبارت است از (

داري   داري كمتـر اسـت (سـطح معنـي     طور معنـي اين مؤلفه از ميانگين فرضي به در وضعيت موجود ميانگين
داري بيشـتر   طور معنـي ين اين مؤلفه از ميانگين فرضي بهصفر در نظر گرفته شد.). در وضعيت مطلوب ميانگ

هـاي   توان گفت كه ميـزان كاربسـت شـاخص     داري صفر در نظر گرفته شد.). بنابراين، مي  است (سطح معني
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هبري خدمتگزار در وضعيت موجود، كمتر از سطح متوسط و در وضعيت مطلوب، بيش از سطح متوسـط  ر
  باشد. مي

هـاي رهبـري خـدمتگزار در     آيا بين نظرات كاركنان در خصـوص كاربسـت شـاخص   پرسش چهارم: 
رشـته  هاي دولتي شهر اصفهان بر مبناي متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت،  هاي دانشگاه مديريت كتابخانه

  تحصيلي، سابقه خدمت، سطح تحصيالت، محل خدمت، و نوع كار) تفاوت وجود دارد؟
مستقل استفاده شد. نتايج  tداري تفاوت نظرات افراد بر حسب جنسيت از آزمون  براي بررسي معني

  درج است. 9در جدول شماره 
هاي دانشگاهي شهر اصفهان در مورد  ستقل نظرات كاركنان كتابخانهمt. ميانگين و نمرات9جدول

  هاي رهبري خدمتگزار بر حسب جنسيت در وضعيت موجود و مطلوب شاخص
  مطلوب وضعيت  وضعيت موجود  

  مؤلفه
  ميانگين

tمستقل  sig  
  ميانگين

tمستقل  sig  
 مرد  زن  مرد  زن

  56/0  59/0  11/4  05/4  24/0  - 18/1  51/2  67/2  هبري خدمتگزارر
  

دار نيسـت.   معنـي  Sig ≤05/0در سـطح   tدهد كه در وضعيت موجود و مطلوب،  نشان مي 9جدول
  راز داشتند. هاي پژوهش اببنابراين، مردان و زنان، دركل، نظرات مشابه و يكساني نسبت به پرسش

مستقل استفاده شـد.  tداري تفاوت نظرات افراد بر حسب رشته تحصيلي از آزمون براي بررسي معني
  آمده است. 10نتايج در جدول

هاي دانشگاهي شهر اصفهان در مورد  مستقل نظرات كاركنان كتابخانهt. ميانگين و نمرات10جدول
  هاي رهبري خدمتگزار بر حسب رشته تحصيلي در وضعيت موجود و مطلوب صشاخ

  مطلوب وضعيت  وضعيت موجود  

  مؤلفه
  ميانگين

tمستقل  sig  
  ميانگين

tمستقل  sig  
  غيركتابدار  كتابدار  غيركتابدار  كتابدار

  01/0  60/2  91/3  14/4  16/0  -41/1  76/2  58/2  رهبري خدمتگزار
  

، تفاوت بـين ميـانگين نمـرات كاركنـان متخصـص و غيـر متخصـص در        10برحسب اطالعات جدول 
امـا در وضـعيت    ،)Sig ≤05/0دار نيسـت (  هاي دانشگاهي شهر اصفهان در وضعيت موجود معنـي  كتابخانه

، "رهبري خـدمتگزار "دار است. پس، در مؤلفه  معني )وsig≥05/0نج صدم(كمتر از پ tمطلوب، مقدار 
، در مقايسـه بـا كاركنـان غيرمتخصـص بـا      14/4به ترتيب كاركنان متخصص كتابداري بـا ميـانگين نمـرات    

  اند.  را بيشتر ارزيابي كرده  ، ميزان مطلوب بودن اين مؤلفه91/3ميانگين نمرات 
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داري تفاوت نظـرات افـراد بـر حسـب سـابقه خدمت،تحصـيالت و دانشـگاه محـل          رسي معنيبراي بر
  ).13و11،12هاي جدولخدمت آزمون تحليل واريانس يك راهه استفاده شد( 

  
هاي دانشگاهي شهر  . خالصه نتايج حاصل از تحليل واريانس يك راهه نظرات كاركنان كتابخانه11جدول 

  سابقه خدمت در وضعيت موجود و مطلوبحسب ي خدمتگزار بر هاي رهبر اصفهان در مورد شاخص

  مؤلفه
  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود

F  sig F Sig 

 75/0 54/0 72/0 57/0  رهبري خدمتگزار
  

و Sig) ≤05/0مشـاهده شـده بـيش از پـنج صـدم(      F، در وضعيت موجود و مطلـوب،  11طبق جدول
بين نظـرات پاسـخگويان برحسـب سـابقه خـدمت در وضـعيت موجـود و مطلـوب          دار نيست. بنابراين، معني

  تفاوت وجود ندارد.   
هاي دانشگاهي شهر اصفهان در  . خالصه نتايج حاصل از تحليل واريانس يك راهه نظرات كاركنان كتابخانه12جدول 

  سطح تحصيالت در وضعيت موجود و مطلوبحسب هاي رهبري خدمتگزار بر  مورد شاخص

  مطلوب  موجود  فهمؤل
F sig F  Sig 

 66/0 53/0 09/0 25/2  رهبري خدمتگزار
  

دار نيست. بنابراين بين  و معنيSig) ≤05/0مشاهده شده بزرگتر از پنج صدم( F، 12با توجه به جدول
ود و مطلوب هاي دانشگاهي برحسب سطح تحصيالت در وضعيت موج نظرات كتابداران و مديران كتابخانه

  تفاوت وجود ندارد.  
  

هاي دانشگاهي شهر اصفهان در  . خالصه نتايج حاصل از تحليل واريانس يك راهه نظرات كاركنان كتابخانه13جدول
  دانشگاه محل خدمت در وضعيت موجود و مطلوبحسب هاي رهبري خدمتگزار بر  مورد شاخص

  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود  مؤلفه
F sig F Sig 

 00/0 16/11 00/0 96/9  ي خدمتگزاررهبر
  

 05/0ها كمتـر از پـنج صـدم(    دهد كه در وضعيت موجود و مطلوب تفاوت ميانگين نشان مي 13جدول
≤ Sigهـاي رهبـري    هـا دربـاره ميـزان كاربسـت شـاخص      دار است. بنـابراين بـين نظـرات آزمـودني     ) و معني

و 14از آزمـون تعقيبـي شـفه اسـتفاده شـد(جدول       ها، خدمتگزار تفاوت وجود دارد. براي تعيين منبع تفاوت
15.(  
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. مقايسه زوجي اختالف ميانگين نمرات مؤلفه رهبري خدمتگزار با توجه به دانشگاه محل خدمت در 14جدول

  وضعيت موجود

 مؤلفه
و  )I(دانشگاه محل خدمت 

  ميانگين
و  )J(دانشگاه محل خدمت 

  ميانگين
  اداري معني سطح

  )06/2اصفهان (صنعتي   رهبري خدمتگزار
 001/0 )73/2( اصفهان

 00/0 )76/2علوم پزشكي اصفهان (
  

هاي دانشگاه صنعتي اصـفهان   شود كه بين ميانگين ديدگاه كاركنان كتابخانه  مشاهده مي 14در جدول 
هاي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان، از نظر رهبري خدمتگزار تفـاوت وجـود    با كاركنان كتابخانه

هاي دانشـگاه اصـفهان و علـوم پزشـكي اصـفهان ميـزان كاربسـت         . به عبارت ديگر، كاركنان كتابخانهدارد
هـاي دانشـگاه صـنعتي اصـفهان در وضـعيت       هاي رهبري خدمتگزار را بيشـتر از كاركنـان كتابخانـه    شاخص

  دانند. موجود مي

  

توجه به دانشگاه محل خدمت در . مقايسه زوجي اختالف ميانگين نمرات مؤلفه رهبري خدمتگزار با 15جدول 
  وضعيت مطلوب
و  )Iدانشگاه محل خدمت ( مؤلفه

  ميانگين
  اداري معني سطح  و ميانگين )Jدانشگاه محل خدمت (

  )45/4صنعتي اصفهان (  رهبري خدمتگزار
  00/0  )91/3( اصفهان

  003/0  )06/4علوم پزشكي اصفهان (
  

هـاي رهبـري خـدمتگزار بـين ميـانگين       شـاخص  دهد كه در مورد ميـزان كاربسـت   نشان مي 15جدول
هـاي دانشـگاه اصـفهان و علـوم      هاي دانشگاه صنعتي اصفهان با كاركنان كتابخانـه  ديدگاه كاركنان كتابخانه

هاي دانشگاه صنعتي اصـفهان ميـزان    پزشكي اصفهان تفاوت وجود دارد. به عبارت ديگر، كاركنان كتابخانه
هـاي دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان و       بيشـتر از كاركنـان كتابخانـه   كاربست مؤلفه رهبري خـدمتگزار را  

  دانند.   دانشگاه اصفهان در وضعيت مطلوب مي
داري تفاوت نظرات افراد بر حسب نوع كار در كتابخانـه آزمـون تحليـل واريـانس      براي بررسي معني

   ).16يك راهه استفاده شد(جدول
  

هاي دانشگاهي شهر اصفهان  س يك راهه نظرات كاركنان كتابخانه. خالصه نتايج حاصل از تحليل واريان16جدول 
  در وضعيت موجود و مطلوبحسب نوع كار هاي رهبري خدمتگزار بر  در مورد شاخص

  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود   مؤلفه
F sig F Sig 

 11/0 27/2 11/0 26/2  رهبري خدمتگزار
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ــي  16جــدول ــان م ــوب،    نش ــد كــه در وضــعيت موجــود و مطل ــنج    Fده ــر از پ ــده بزرگت مشــاهده ش
دار نيست. بنابراين بين نظرات پاسخگويان برحسب نوع كـار در   تفاوت ميانگين معني و )Sig≤05/0صدم(

  ها در وضعيت موجود و مطلوب تفاوت وجود ندارد.   كتابخانه
  گيري  بحث و نتيجه

هـاي رهبـري خـدمتگزار در مـديريت      شـاخص  هاي اين پـژوهش نشـان داد كـه ميـزان كاربسـت      يافته
هاي دانشگاهي شهر اصفهان در وضعيت موجود هرچند كه اختالف اندكي با ميانگين داشت، ولـي   كتابخانه

؛ 1384هاي پژوهشگران قبلي همخواني دارد(رسـته مقـدم،    ها با گزارش كمتر از سطح متوسط بود. اين يافته
   ).2006؛ اندرسن، 1386خائف الهي و ديگران،

هاي رهبري خـدمتگزار بـه    هاي ما نشان داد كه وضعيت مطلوب ميزان كاربست شاخص همچنين يافته
)، 1386( الهـي و ديگـران   خـائف ها با گـزارش    اي بيش از سطح متوسط است. اين يافته  مقدار قابل مالحظه

)، و 2002( بـرگ  )،1994)، جانسـون ( 1388يوسفي سعيد آبـادي و ديگـران (   )،1388پور و ديگران ( قلي
  همخواني دارد. ) 2008مك اينتاش (

هاي اين پژوهش نشان داد كه عوامل جنسيت، سابقه خدمت، سطح تحصـيالت، و نـوع    همچنين، يافته
داري تفـاوت در دو وضـعيت موجـود و مطلـوب نـدارد. امـا عامـل رشـته          كار در كتابخانه تأثيري بـر معنـي  

گـذار بـود. يعنـي كاركنـان بـا رشـته تحصـيلي        دگاه كاركنـان اثر داري ميانگين ديـ  تحصيلي بر تفاوت معني
هـاي رهبـري خـدمتگزار     كتابداري، بيش از كاركنان با رشته تحصيلي غير كتابداري بـه مطلوبيـت شـاخص   

موجـود و مطلـوب تفـاوت     وضـعيت معتقد بودند. همچنين بين نظرات كاركنان به تفكيك محل خدمت در 
هـاي   شـاخص "هاي دانشگاه صنعتي اصفهان ميـزان كـاربرد    ركنان كتابخانهداري مشاهده شد. يعني كا  معني

هاي دانشگاه اصفهان و علوم پزشـكي   را در وضعيت موجود، كمتر از كاركنان كتابخانه "رهبري خدمتگزار
  .دانند هاي دو دانشگاه ديگر مي اصفهان و در وضعيت مطلوب، بيشتر از كاركنان كتابخانه

  

  پيشنهادات 

هــاي آموزشــي و زيــر   اداري، ركــن اساســي توســعه و پيشــرفت اســت و در نظــام  ر نظــاممــديريت د
اي دارد. از آنجـا كـه نتـايج ايـن       هاي دانشگاهي اهميت ويژه ها و كتابخانه هاي آن از جمله دانشگاه  مجموعه

اصـفهان  هاي دولتي شـهر   هاي دانشگاه هاي رهبري خدمتگزار در كتابخانه پژوهش تمايل به كاربرد شاخص
توانـد باعـث درك آنـان از شـكاف       نمايد، آگاهي مديران و كتابداران از نتايج اين پژوهش مـي  يد ميرا تأي

ها شده و با شناسايي نقاط قوت و ضعف مديريت و  موجود بين وضعيت كنوني و وضعيت مطلوب كتابخانه
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زار منجر بـه اتخـاذ و اجـراي    هاي رهبري خدمتگ سنجي امكانات و تسهيالت الزم براي استقرار شاخصنياز
هـاي ايـن سـه دانشـگاه      ريزي صحيح در جهت رسـيدن بـه وضـعيت مطلـوب شـود. مـديران كتابخانـه         برنامه
كـارگيري پيشـنهادات زيـر جهـت     ه ها بـا بـ  هاي خود و با آگاهي از وضعيت آن هتوانند متناسب با كتابخان مي

  ها تالش نمايند. بهبود مديريت كتابخانه
گيـري، و    گـذاري، تصـميم   تماد در كتابخانه از طريق مشاركت كاركنان در جريـان هـدف  افزايش جو اع •

 هاي روزمره؛ انجام فعاليت

ها و اهداف كتابخانه از طريق تفويض اختيار بـه كتابـداران در انتخـاب    افزايش تعهد افراد نسبت به آرمان •
 ؛تر و اهداف مناسبها  آرمان

كارمنـدان،  عالئـق و نيازهـاي   طريـق توجـه بـه آراء و نظـرات،     افزايش حس ارزشمندي در كاركنـان از   •
 ديگران؛ ها و افكار  قرار دادن خود در خدمت ايدهآنان، و احساسات  و هادرك ارزش

 روي سازمان؛  سازي امور روزمره، اهداف و بيان آينده پيش  شفاف •

كتابـداران (از طريـق   و ير مـد تعـادل قـدرت بـين     برقـراري برقراري روابط دوستانه با كاركنـان از طريـق    •
و  ،همكاري مديريت و كتابداران به جاي تمايز، تقابـل و تعـارض بـين آنـان    كاهش اقتدار مدير) و افزايش 

 متمايز ندانستن خود از زير دستان؛

 .پرورش خالقيت در كتابداران •

حفـظ  اي الزمه اجراي چنين پيشنهاداتي پذيرش دو نكته اساسي توسط مديران است. اول، آنان بـه جـ  
 يپـذير   تحمـل  و فانعطـ نمايند، دوم، ا تأكيد بر بهبود مستمر(هرچند كه به ظاهر خوب باشد)  وضع موجود

  افزايش دهند. و افراد جديد سازمان در برابر تغييراتخود را 
  

  ها محدوديت

هاي رهبري خدمتگزار قابل تفسـير و تعبيـر اسـت و در     از آنجا كه پژوهش حاضر در چارچوب مؤلفه
يط دانشگاهي اجرا شده و جامعه آمـاري آن محـدود بـه دانشـگاه اصـفهان، دانشـگاه صـنعتي اصـفهان و         مح

هـاي غيردانشـگاهي يـا سـاير      دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بـوده اسـت، لـذا از تعمـيم نتـايج آن بـه محـيط       
  ها خودداري شود يا جانب احتياط رعايت گردد. دانشگاه
  

  قدرداني

هـاي اصـفهان، صـنعتي     هـاي دانشـگاه   و كليـه مـديران و كتابـداران كتابخانـه    حسين سـليماني  آقاي از 
  نمائيم. اصفهان، و علوم پزشكي اصفهان كه ما را در اين پژوهش ياري رساندند تشكر و قدرداني مي
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