تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی،
دوره ، 54شماره  ،4زمستان .86-58 ،۱۳۹۹

Academic Librarianship
and Information Research , Vol, 54
No. 4 winter, 2021, pp58-86.

شناسایی ذهنیتهای کتابداران دانشگاهی در مورد خود رهبری سازمانی و ارائه الگو
مریم سادات سیدین* ۱علیرضا اسفندیاری مقدم 2عاطفه
تاریخ دریافت 1399/04/07تاریخ پذیرش1399/10/09

زارعی۳

چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،نشان دادن تعدد ذهنیتهای کتابداران دانشگاهی در مورد خود رهبری و ارائه
الگو میباشد.
روش پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش ،آمیخته است .از روششناسی کیو برای شناسایی
ذهنیتهای کتابداران و از تحلیل محتوا و فن دلفی برای ارائه الگو استفاده شد .جامعه آماری ،کتابداران و
مدیران کتابخانههای دانشگاهی ایران و اعضای هیئتعلمی گروه علم اطالعات و مدیریت هستند،
نمونهگیری هدفمند به روش نظری است .دادههای مصاحبه و پرسشنامهها با نرمافزار  spssتحلیل شد.
یافتهها :تعداد  7ذهنیت شناسایی و نامگذاری شد و الگوی خود رهبری سازمانی با  5بعد و  23مولفه و 56
شاخص ارائه شد.
نتیجهگیری :ذهنیتهای سلسلهمراتبی ،محافظهکار ،تیم گرا ،خود اتکا ،خود اثربخش ،توانمند ساز و خود
ارزیاب هریک ویژگیهای خود رادارند ،ابعاد الگوی خود رهبری سازمانی عبارتاند از بعد فرایندی،
راهبردی ،سازمانی ،فرهنگی و روانشناختی-اجتماعی.
واژههای کلیدی :خود رهبری سازمانی ،ذهنیت ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران دانشگاهی،
دانشگاههای ایران ،روش دلفی ،روششناسی کیو ،الگو
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مقدمه
جهانیشدن و پیشرفتهای فناوری اطالعات باعث تحول محیطهای کاری شده ،بهطوریکه امکان
همکاری مجازی بهصورت فردی و تیمی فراهمشده و حضور فیزیکی کارکنان کاهشیافته ،تمایل افراد
به کارهای مطابق با عالیق و توانمندی آنها و معنادار بودن کار برای افراد ،انعطافپذیری کار ،ارتباط و
بازطراحیهای محیط کاری ،تصمیمگیری و مسؤولیت و از طرفی مسائلی مانند نیاز به دانش ،مهارت و
تخصص جمعی برای رسیدن به راهحلهای نوآورانه ،کار افراد در سازمانها را تحت تأثیر قرارداد است و
نیاز به اختیارات در کار برای حرفه مندان را اجتنابناپذیر کرده است (اسپریتزر ،کامرون و گارت ،
 .)2017در این فضا ،رهبران بهاندازه کافی خبره نیستند که موضوعات پیچیده که نیاز به راهحلهای
نوآورانه دارد را مدیریت کنند .کارکنان هم مانند گذشته فقط مایل به دریافت پاداش در ازاء کار ندارند
و میخواهند دانش ،مهارت و تعهد خود را در اختیار سازمان قرار دهند و در عوض ،احساس تعلق و خود
تعیینی بیشتری داشته باشند (کان ،پر و به لوم . )2019 ،این تغییرات ،تأثیراتی بر سازمانها گذاشته است،
بهطوریکه ،افراد میخواهند خودرهبر شوند (نک وهاگتون  )2006 ،خود رهبری فرایند تأثیر بر خود با
استفاده از راهبردهای متعدد و برای رسیدن به اهداف میباشد (نک و مانز  .)2010 ،نمودهای خود
رهبری سازمانی را در تاریخ و فلسفه کتابداری را دیده ایم ،آنجا که به گفته رانگاناتان ،کتابدار به
مراجعهکننده کتابخانه میگوید ،من این راه را رفتهام ،دستت را به من بده تا تو را هدایت کنم ،یعنی
کتابدار توانایی خود را شناخته و با مجموعهای از راهکارها ،خود را مجهز و هدایت کرده و آمادگی
راهنمایی مراجعان را دارد .کتابخانههای دانشگاهی اهمیت باالیی در افزایش کیفیت و پشتیبانی از
آموزش دارند و برای این مؤسسات ،مزیت رقابتی بهحساب میآیند و در ارتقا جایگاه آن را در
رتبهبندیهای ملی و بینالمللی و جذب دانشجو ،بودجه و منابع ملی و منطقهای و همچنین جلبتوجه
عموم به فعالیت و عملکرد آن نظام آموزشی ...نقش مهمی ایفا میکنند ،پس کتابداران دانشگاهی وظیفه
مهمی در این راه بر عهدهدارند ،بنابراین باید خود را بهتر بشناسند و مجهز کنند تا بتوانند جایگاه خود را
به بهترین شیوه تبیین نمایند ،در حقیقت باید خود را رهبری نمایند ،از طرفی ،در زمینه خود رهبری،
عقاید و ذهنیتهای متعدد وجود دارد ،بهعنوانمثال برخی نظریهپردازان عقیده دارند ،خود رهبری سازه
مستقل از شخصیت نمیباشد (فرتنر و راسمن  ،)2010 ،در حالیکه برخی دیگر اعتقاددارند ،چون
ویژگیهای شخصیتی تقریبا ثابت هستند ولی خود رهبری قابلآموزش و توسعه است ،پس خود رهبری
مفهومی متفاوت از شخصیت میباشد (نک وهاگتون. )2006 ،ذهنیت یا الگوهای ذهنی بر اساس باورها و
ارزشهای اصلی ،و همچنین تجارب افراد در ارتباط با مسئلهای خاص است .بنابراین هنگامیکه افراد در
مورد چیزی)موضوعی) فکر میکنند ،الگوهای ذهنی آنها فعال میشوند .همچنین ،الگوهای ذهنی؛
بهعنوان چارچوب ذهنی افراد در مورد یک دامنه خاص ،که بر فرایندهای فکری افراد در درک ،تفسیر و
پیشبینی آنها تأثیر میگذارد ،تعریفشده است( جاکوب و هراکلیوس  .)2005 ،در این پژوهش طرز
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فکر کتابداران دانشگاهی در مورد خود رهبری در کتابخانههای دانشگاهی شناسایی و نامگذاری میشود،
هر دسته از ذهنیت یا طرز فکرها دارای ویژگیهایی است که آن را از دستههای دیگر متمایز میکند.
بنابراین ،در این پژوهش میخواهیم به این سؤالها پاسخ دهیم که چه ذهنیتهایی با چه ویژگیهایی در
مورد خود رهبری در کتابخانههای دانشگاهی وجود دارد و همچنین ،الگوی خود رهبری سازمانی در
کتابخانههای دانشگاهی چه ابعاد ،مولفه و شاخصهایی دارد .از طریق نمایش ذهنیتهای متعدد در زمینه خود
رهبری در سازمان ،قصد داریم که خود رهبری سازمانی را در کتابخانهها تبیین کنیم و سپس با نظرخواهی از
متخصصان ،الگو را پیشنهاد بدهیم .این پژوهش با فرض اینکه در مورد خود رهبری در بین کتابداران
دانشگاهی ،ذهنیتهای متعدد وجود دارد و میتوان برای خود رهبری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی
الگو ارائه داد ،انجامگرفته است .در پژوهشهای انجامشده در ایران ،اصالنی( )1394با روش داده بنیاد  ،مدل
خود رهبری ارائه داد که در آن اعتمادبهنفس سازمانی ،بهعنوان پدیده محوری و سبک رهبری ،شخصیت و
ارتباطات سازمانی بهعنوان شرایط علی و عوامل زمینهای ،مدیریت استعداد و منابع انسانی و تیم محوری و
شرایط مداخلهگر ،فرهنگ ،ساختار ،جو و ارزشهای سازمانی هستند .در پژوهشهای خارج از ایران ،الوی
( )2008رابطه بین رفتارهای خود رهبری شامل مرور ذهن  ،خود هدفگذاری ،خود انتقادی ،خود تقویتی،
خود انتظاری و خود مشاهده گری و متغیرهای سازمان شامل اعتماد ،نوآوری و تصمیمگیری را موردمطالعه
قرارداد ،نتایج حاکی از آن بود که آموزش ،بهبود ارتباط و تصمیمگیری تیمی ،خود رهبری را بهبود
میبخشد .برایانت و کازان برای ارائه مدل خود رهبری ،عوامل خود رهبری در سازمان را مأموریت،
چشمانداز ،ارزشها و راهبرد ،رفتارهای رهبران ،فرهنگ ،نظامها ،روابط ،چارچوب ذهنی ،اهداف ،بازخورد
و عوامل فرهنگی میدانستند .تاکنون پژوهشی در زمینه شناسایی ذهنیتهای کتابداران و همچنین الگوی خود
رهبری در کتابخانه صورت نگرفته است ،لذا تحقیق در این زمینه ،به غنای ادبیات مدیریتی و رفتارسازمانی در
کتابخانهها کمک شایانی خواهد نمود ،با توجه به این نکته که طرز فکر افراد باهم شباهتها و تفاوتهایی
دارد ،بنابراین با شناسایی ذهنیت افراد و ارائه الگوی خود رهبری سازمانی ،میتوان رفتار سازمانی را تقویت و
اثربخشی سازمانی را افزایش داد .هدف اصلی پژوهش شناسایی ذهنیتهای کتابداران دانشگاهی و ارائه
الگوی خود رهبری سازمانی میباشد .از اهداف فرعی ،معرفی ویژگیهای ذهنیتها و همچنین ،ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای الگوی خود رهبری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی است.
در مرحله اول با توجه به ماهیت پژوهش و برای نشان دادن تعدد ذهنیتها ،از روششناسی کیو
استفاده کردیم .ویلیام استفنسون پایهگذار روششناسی کیو است .ذهنیت ،خود ارجاعی و منطق استقرایی-
قیاسی ،مفاهیم پایه این روششناسی هستند ،در این روش از مشارکتکننده خواسته میشود ذهنیت خود را
در رابطه به موضوع مدنظر ،بهصورت عامالنه مدلسازی کند ،بنابراین آنها ،مجموعهای از گزینههای
ناهمگون را که به آنها گزینه کیو میگویند و بهوسیله پژوهشگر طراحیشده ،بر مبنای معنایی که خود از
آن درک میکنند ،رتبهبندی میکنند .چهار مرحله روششناسی کیو عبارتاند از-1 :طراحی پژوهش :شامل
تعیین موضوع و قلمرو پژوهش ،طراحی پرسش ،گردآوری گزینه کیوها ،تشکیل مجموعه کیو ،انتخاب
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مشارکتکنندگان-2 ،گردآوری دادهها :شامل طراحی کارتها ،جدول رتبهبندی کیو ،پرسشنامه،
گردآوری اطالعات -3 ،تحلیل عاملی :شامل تعیین راهبرد تحلیل ،تشکیل ماتریس همبستگی ،شناسایی و
استخراج عاملها ،تعیین تعداد عاملها ،چرخش عاملها ،برآورد امتیازات عاملی ،تشکیل آرایه عاملی-4 ،
تفسیر نتایج :شامل تشکیل برگه یادداشت ،تفسیر عاملها (دانائی فرد ،حسینی ،شیخها .)1392 ،در این فرایند،
پس از انتخاب موضوع تحقیق و قلمروی آن ،پرسشهای پژوهش طرح میشود که مشارکتکنندگان بتوانند
با مرتب کردن گزینه کیوها به آن جواب دهند .ابتدا هر آنچه درباره آن موضوع در قالبهای مختلف وجود
دارد ،گردآوری میشود که فضای گفتمان نام دارد .متن مصاحبهها ،یادداشتها ،مقاالت و غیره که در
حقیقت حاصل مطالعه مباحث نظری است به عبارتهای کوتاه و جداجدا تبدیل میشوند تا بهاینترتیب بتوان
در مرحله بعد ،نمونهای از عبارات-نمونه کیو -را از میان آنها انتخاب کرد .در مرحله بعد ،پژوهشگر از
مشارکتکنندگان یعنی افرادی که قرار است ذهنیت آنها شناسایی شود و بهطور هدفمند نمونهگیری
شدهاند ،میخواهد که کارتهای دسته کیو را بر اساس دستورالعمل خاصی بر روی طیفی مرتب کند .در
پژوهش کیو از پاسخدهندگان خواسته میشود که گویهها را ازنظر شخصی خود با توجه به اولویتها،
قضاوتها یا احساساتشان درباره موضوع تحت بررسی عمدتاً در توزیعی نرمال رتبهبندی وجای گذاری
کنند .این کار به کمک جدول رتبه سازی صورت میگیرد .جدول شبیه توزیع نرمال است و محقق آن رابه
گونهای تنظیم میکند که تعداد خانههای آن برابرتعدادگویههای تحقیق باشد ،مشارکتکنندگان گزینهها را
بر مبنای معنایی که پژوهشگر در نظر گرفته مرتب نمیکند بلکه گزینهها تنها مفهومی را به آنان پیشنهاد
میکنند و مشارکتکنندگان بر اساس معنایی که خود از آن درک میکنند به آن بها میدهند(خوشگویان
فرد.)1386 ،
در این پژوهش ،برای مشخص کردن قلمرو ،به مطالعه ادبیات پرداختیم و مشخص شد که بین خود
رهبری با سبک و رفتارهای رهبران (هاگتون و یاهو 2005 ،؛ آقابابایی ،)1392 ،فرهنگ سازمان (استوارت،
کورت رایت و مانز ،)2019 ،شخصیت افراد (دینتینو و همکاران 2007 ،؛ نصر اصفهانی ،)1395 ،جو سازمان
(ویدیانی ،سارماوا و دیو  ،)2017 ،ساختار (تاتا و پراساد  )2004 ،و ارتباطات سازمان (مایفیلد ،مایفلد و نک ،
 )2017خالقیت و نوآوری (پورسماکی ،)1397 ،اعتماد (محمدی و رهنماییان ،)1397 ،عملکرد (صفری شاد
و دیگران )1394 ،در ارتباط است ،بر این اساس سؤاالتی کلی راجع به خود رهبری در سازمان طرح شد،
برای تکمیل گزینه کیوها ،مصاحبه نیمه ساختاریافته با کتابداران انجام شد که تا اشباع دادهها ادامه یافت.
مصاحبه نیمه ساختاریافته به دلیل امکان تبادلنظرها ،پژوهشگر را در دستیابی به اهداف یاری میرساند.
بهمنظور تحلیل محتوای این مصاحبهها هم ،از روش تحلیل مضمونی استفاده شد ،تحلیل محتوای مضمونی
برخالف تحلیل مضمون از تفسیر در کمترین حد استفاده میکند و صرفاً برای نامگذاری و گروهبندی
مضامین است و به احساسات و افکار پژوهشگر درباره مضامین اعتنایی ندارد ،بنابراین پژوهشگر از تفسیر و
توضیح مضامین پرهیز میکند( اندرسون  .)2007 ،بهاینترتیب که ،مصاحبهها پس از یادداشتبرداری ،با
دقت مطالعه شد ،از روش برش متن و فشردهسازی استفاده شد ،یعنی جمالتی که ازنظر معنایی مناسبتر
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بودند و برجسته شده بودند در کنار هم قرار گرفتند( نمونه در جدول  )1و بعد از فشردهسازی ،واحدهای
مشابه در یک مجموعه قرار گرفت ،الزم به ذکر است که بهمنظور پوشش دادن موضوع ،گاهی نظرات
ضدونقیض هم در بین گزینهها استخراجشده است ،بهعنوانمثال در جدول "،1نیاز به ارزیابی توسط مقامات
باال" و " خودارزیابی واقعگرایانه" از مصاحبهها استخراجشده است که دو گزینه باهم تناقض دارند.
جدول.1نمونه روند تهیه گزینه کیوهای استخراجی از مصاحبه
کد مصاحبهشونده

پاسخ و واحدهای

گزینه کیوها

معنایی
10

وقتی کسی خودش رو

نیاز به ارزیابی کارکنان

ارزیابی کنه رضایت

بهوسیله مقامات باال

داره ،هیچ
ماستفروشی نمیگوید
که ماست من ترش
است ،بنابراین افراد
ارزیابی شوند ،بهتر
است
15

گاهی آدم باید با

خودارزیابی

خودش خلوت کند و

واقعگرایانه

کاله خودش را قاضی
کند

بررسی روایی (اعتبار روش کیو) هنگامی مطرح میشود که یک سازه یعنی خصوصیتی پنهان
موردسنجش قرار میگیرد ،زیرا در چنین حالتی پژوهشگر با این پرسش روبهروست که آیا مقیاس ساختهشده
واقعاً همان چیزی را اندازه میگیرد که برای سنجش آن ساختهشده است؟ این در حالی است که مطالعه
روش کیو در پی سنجش هیچ سازهای نیست .آنچه میتواند درباره مطالعه کیو مطرح شود ،جامعیت عبارات
مطالعه کیو است .بهعبارتدیگر پژوهشگر باید از خود بپرسد آیا عبارات گردآوریشده از چنان جامعیت و
وسعتی برخوردار هستند که بتوانند ذهنیتهای مختلف را نمایان کنند(دنیس  ،1988،نقلشده در
خوشگویانفرد )1386 ،که در اینجا ،با نظرخواهی از  14نفر اساتید حوزه مدیریت و علم اطالعات و در
چندین مرحله ،گزینه کیوهای ازنظر پوشش دادن موضوع بررسی شد .برای مرتبسازی گزینه کیوها ،پایایی
روش نیز قابلطرح است .یعنی میتوان پرسید که آیا یک مشارکتکننده یک دسته کارت را با دستورالعمل
یکسان در تکرارهای مختلف به یکشکل مرتب میکند؟ روش آزمون -باز آزمون ،برای محاسبه ضریب
پایایی مرتبسازی کیو قابلاجرا است (همان ،)61،که مقدار آن در این پژوهش برابر با  0/92است که نشانگر
سطح باالی پایایی است.
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تعداد گزینه کیوها میتواند  40الی  80گزینه باشد که در اینجا ،تعداد  67گزینه کیو که روایی صوری و
پایایی آن تایید شده بود ،نهایی شد و نمودار نرمال با بازه ( +5کامالً موافق) تا ( -5کامالً مخالف) در نظر
گرفته شد .درروش کیو ،مشارکتکنندگان در نقش متغیر و جامعه نمونه ،همان گزینه کیوها هستند ،تعداد
گزینه کیوها ،میتواند سه برابر تعداد شرکتکنندگان باشد (وبر ،دانیلسون و تولر .)2009 ،
مشارکتکنندگان ،مدیران و کتابداران  11کتابخانه دانشگاهی ایران (جدول  )2بر اساس رتبهبندی یو اس
نیوز اند ورلد ریپورت بودند ،این نظام رتبهبندی ،عملکرد پژوهشی را میسنجد که کتابخانه هم جزئی از آن
است .تعداد  60نفر برای مشارکت بهصورت هدفمند و با روش نظری انتخاب و دعوت شدند که تا اشباع
یافتهها ادامه یافت .از وبسایت کیومتدسافت ور برای طراحی کارتها و نمودار کیو و همچنین گردآوری
دادهها استفاده شد .تعداد 40نفر از مشارکتکنندگان توانستند مراحل را به پایان برسانند.
جدول  :2توزیع فراوانی مشارکتکنندگان درروش کیو
نام دانشگاه

تعداد مشارکتکنندگان

نام دانشگاه

تعداد مشارکتکنندگان

صنعتی شریف

1

علم و صنعت ایران

2

تهران

2

علوم پزشکی تهران

7

صنعتی اصفهان

10

تربیت مدرس

2

صنعتی امیرکبیر

1

تبریز

10

آزاد اسالمی واحد کرج

2

فردوسی مشهد

1

علوم پزشکی شهید بهشتی

2

جمع کل

40

شکل  .1نمونه کارتها و نمودار کیو

در مرحله دوم ،برای شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل خود رهبری سازمانی ،از روش تحلیل
محتوا و روش تحقیق دلفی دومرحلهای استفاده کردیم .در این تحقیق ،رویکرد تحلیل جهتدار محتوا بهره
گرفته شد ،تحلیل محتوای جهتدار بهمنظور گسترش دادن و معتبر سازی چارچوب نظریه یا خود نظریه به
کار میرود( پاتر و لیواین دانراستین  ،)1999 ،در این پژوهش ،شکلدهی به مدل خود رهبری سازمانی را با
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مدلهای الوی ( )2008و برایانت وکازان ( )2013که در مدل خود رهبری خود ،متغیرهای سازمانی را استفاده
کرده بودند ،شروع کردیم که پس از کدگذاری ،مقولهها شکل گرفت(جدول .)3
جدول  :3کدهای استخراجی تحلیل محتوای جهتدار

پژوهشگران

کدها

مقولهها

مدل برایانت و

چشمانداز

تعیین چشمانداز

راهبرد

نقاط قوت و فرصتهای سازمان

حرف و عمل رهبران

الگوی رفتاری بودن رهبر

مجموعه ارزشها و باورهای افراد و سازمان

همخوانی باورها و ارزشهای فرد و سازمان

روش پاداش و تنبیه

بهرهگیری از پاداش مادی در جهت تقویت

مدل الوی ()2008

تیم گرایی

استفاده از تیمهای کاری

پژوهش نک و

در کارهایی که کارکنان آزادی بیشتری دارند ،مهارتهای

میزان مسئولیت و آزادی عمل کارکنان

مانز()2010

خود رهبری بیشتری نیاز دارد

کازان()2013

عالوه بر مقولههای استخراجی از مدلهای نامبرده ،در توسعه الگو از پژوهشهای قبلی هم استفاده شد،
بهعنوانمثال ،مقاله نک و مانز( ()2010جدول  .)3روش تحلیل محتوای جهتدار به علت اینکه متکی بر
پژوهشها و نظریه های قبلی است ،کدگذاری بهصورت قیاسی میباشد .بهاینترتیب مقولههایی تهیه شد.
برای دستیابی به الگوی خود رهبری ،از مقولههای مصاحبهها هم استفاده شد .نمونه مقولههای استخراجشده بر
اساس پاسخ مصاحبهشوندگان در جدول  4آمده است.
جدول  .4مقولههای استخراجشده از مصاحبهها
کد مصاحبهشونده

پاسخ

مقوله

3

همیشه نتیجه کار قابل پیشبینی نیست ،ممکنه

فرصت جبران اشتباه

اشتباه هم پیش بیاد ،باالخره شکست پل پیروزیه
باید مثبت فکر کنیم و مدام تکرار کنیم که

12

پرورش ذهنیت سازنده

درست میشه همهچیز

در مرحله بعدی ،بر اساس مقولههای استخراجی ،شاخصها و مؤلفهها مشخص کردیم .در مرحله آخر
با تفسیر روابط بین مؤلفهها با یکدیگر ،ابعاد شکل گرفتند .در این پژوهش از مدل گوبا و لینکلن ()1994
برای بررسی قابلیت اعتماد استفادهشده است و چهارعنصر باورپذیری ،انتقالپذیری ،تصدیق پذیری و
اطمینانپذیری موردبررسی قرار گرفتند .برای افزایش باورپذیری درگیرشدن پژوهشگر در بازه زمانی طوالنی
در پژوهش و ارتباط با شرکتکنندگان ،کاربرد منابع اطالعاتی متعدد بهخصوص در تهیه مقولهها و پوشش
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دادن موضوعات متناقض با توجه به ماهیت پژوهش ،استفاده از نظرات تأییدی و تکمیلی اساتید مدیریت،
علوم کتابداری و مدیریت آموزشی در کدگذاری و استخراج مقولهها استفاده شد .جهت افزایش
اطمینانپذیری در این پژوهش از حسابرسی تحقیق یعنی بررسی دقیق دادهها توسط یک ناظر خارجی استفاده
گردید ،بهمنظور تصدیق پذیری نیز فرایند انجام کار در اختیار چند تن از همکاران پژوهشی قرار گرفت تا
صحت نحوه انجام تایید گردد .جهت افزایش انتقالپذیری پژوهش ،توصیف روشنی از بستر ،نحوه انتخاب و
ویژگیهای جامعه آماری ،جمعآوری داده و فرایند تحلیل ارائهشده است تا خواننده بتواند در مورد قابلیت
کاربرد یافتهها در موقعیتهای دیگر قضاوت نماید .ضمن اینکه سعی شده است با ارائه یافتههای غنی و دقیق
همراه با نقلقولهای مناسب ،قابلیت انتقالپذیری افزایش یابد .این پژوهش پس از مشخص شدن  5بعد21 ،
مولفه و  59شاخص( جدول  ،)10آنها را در قالب پرسشنامه الکترونیکی برای نظرخواهی به اعضای پنل که،
 14نفر از اعضای هیئتعلمی گروه مدیریت و همچنین علم اطالعات بودند ،ارسال شد  .برای تعیین ضریب
روایی محتوا CVRاز متخصصان درخواست شد تا هر عبارت را بر اساس طیف سهقسمتی"ضروری است"
" ،مفید است ولی ضرورتی ندارد" و "ضرورتی ندارد" بررسی نماید .سپس پاسخها مطابق فرمول زیر
محاسبه شد.
𝑁
𝑛𝐸 − 2
= 𝑅𝑉𝐶
𝑁
2
در این رابطه 𝐸𝑛 تعداد متخصصانی است که به گزینهی "ضروری است" پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل
متخصصان است .اگر مقدار محاسبهشده از مقدار جدول بزرگتر باشد اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته می
شود .این نسبت توسط الوشه 1طراحیشده است .تعداد متخصصان که پاسخ دادند  14 ،نفر بود بنابراین پس
از محاسبه  CVRهر یک از آیتمها ،درصورتیکه مقدار آن بیشتر از  0/51بود مورداستفاده قرار گرفت.
جدول :5حداقل مقدار  CVRقابلقبول بر اساس تعداد متخصصین
تعداد

مقدارCVR

متخصصین

تعداد

مقدارCVR

متخصصین

تعداد

مقدارCVR

متخصصین

5

0/99

11

0/59

25

0/37

6

0/99

12

0/56

30

0/33

7

0/99

13

0/54

35

0/31

8

0/75

14

0/51

40

0/29

9

0/78

15

0/49

10

0/62

20

0/42

_______________________________________________________________
- Lawshe1
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شاخص روایی محتوایی یا شاخص  ، CVIتوسط والتز و باسل 1ارائهشده است .برای محاسبه آن از
متخصصان خواستیم میزان مرتبط بودن ،هر گویه را با طیف گزینه " :1غیر مرتبط" ،گزینه  ":2نیاز به
بازبینی اساسی" ،گزینه " :3مرتبط اما نیاز به بازبینی" ،گزینه  ":4کامالً مرتبط"مشخص کنند ،و
درنهایت ،تعداد خبرگانی که گزینه  3و  4را انتخاب کردهاند را بر تعداد کل خبرگان تقسیم میکنیم،
حداقل قابلقبول  0/79 ، CVIمیباشد .بنابراین ،شاخصهایی که نمره  CVIآنها باالتر از  0/79و CVR

آنها باالتر از  0/51بود ،در مرحله اول وارد مدل شدند ،اگر شاخصی  CVRکمتر از  0/51داشت کالً
شاخص حذف شد ،اگر  CVIآن بین  0/79و  0/70بود بعد از اصالح ،به مرحله بعد راه پیدا میکرد و
اگر کمتر از  0/70بود حذف شد(هیرکاس ،اپلکویس شمیدلچنر و اوکسا()2003 2،جدول  .)10در
پایان متوسط شاخص روایی ) 0/928 ،)S-CVI/Aveمحاسبه شد که کسب مقادیر  0/90و باالتر
نشاندهنده اعتبار میباشد( شاه حسینی3و دیگران )2011 ،
یافتهها
الگوهای ذهنی بر اساس باورها ،ارزشهای اصلی و همچنین تجارب افراد در ارتباط با یک مسئله
است که بر فرایندهای فکری افراد در درک ،تفسیر و پیشبینی آن تأثیر میگذارد (جاکوب و هراکلیوس ،
 ،)2005در این پژوهش ،محقق به دنبال کشف ذهنیت و نحوه فکر کردن افراد در مورد پدیده خود رهبری
در سازمان است ،از طرفی مدلسازی یعنی طراحی دستگاهی برای اندیشیدن (نقرهکار ،مظفر و نقرهکار،
 ،)1389بهمنظور همگرا کردن ذهنیت افراد در موضوع خود رهبری در سازمان در این پژوهش ابعاد ،مؤلفهها
و شاخصهای مدل خود رهبری سازمانی ارائه شد.
افرادی که ذهنیت مشابهی نسبت به موضوع دارند ،رتبهبندی گزینههای کیو را به شیوه مشابه انجام
میدهند و نمودار کیوی آنها یک عامل را تشکیل میدهد .برای پاسخ به این سؤال که ذهنیتهای متعددی
در مورد خود رهبری در کتابخانهها وجود دارد ،از تحلیل عاملی ،روش مؤلفههای اصلی و نرمافزار spss
استفاده شد .نتایج آزمون KMOو بارتلت نشان داد که شرایط تحلیل عاملی فراهم است.
جدول  .6آزمون  KMOو بارتلت
0/804

کفایت نمونه اندازهگیری ()KMO

1.000E3

برآورد همبستگی بین متغیرها ()Bartlett’s Test of Sphericity
درجه آزادی
سطح معناداری

780
.000

برای تعیین تعداد عاملها ،از معیار هفت جادویی استفاده کردیم که در آن ،به ازای هر  6تا 8
مشارکتکننده ،یک عامل در نظر گرفته میشود .روش چرخش عاملها ،واریمکس با  24تکرار بود .در
جدول  ،7مقدار ویژه و مشارکتکنندگان در هر عامل نمایش دادهشدهاند.
_______________________________________________________________
1

- Waltz & Bausell
- Hyrkäs,Appelqvist-Schmidlechner & Oksa
3
- Shahhosseini
2
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جدول  .7مقدار ویژه عاملها و تعداد مشارکتکنندگان
عاملها (ذهنیتها)

مقدار ویژه عوامل استخراجی با چرخش
درصد
تجمعی

جمع

درصد
واریانس

تعدا

شماره مشارکتکنندگان

د افراد

کل

1

10.25

10.25

4.1

35،34،29،1،18،25،36،4،10،16

10

2

18.62

8.36

3.34

11،21،12،24،13،28

6

3

24.75

6

2.4

38،5،3،15،31،14،37

7

4

30.82

6

2.4

7،9،2،39

4

5

36.37

5.48

2.1

40،17،20،33

4

6

41.5

5.25

2.1

8،26،19،27،32،23

6

7

46

4.59

1.8

30،22،6

3

بر اساس نتایج  ،مقدار ویژه عامل  1برابر با  4.1است و  10.25درصد از دیدگاههای مشترک موجود را
پوشش میدهد .مقدار ویژه عامل  1.8 ،2است و نماینده  4.59درصد از دیدگاههای مشترک است .در کل،
عاملها 46 ،درصد از واریانس را تبیین میکنند .بیشترین تعداد مشارکتکنندگان با فراوانی  10نفر ،در عامل
اول است .برای پاسخ به این سؤال که ذهنیتهای مشارکتکنندگان چه ویژگیهایی دارد باید آنها تفسیر
شوند ،برای تفسیر ذهنیتها در این پژوهش از روش سیمون واتز استفاده کردیم .بهاینترتیب که در برگه
یادداشت برای هر عامل ،گزینه کیوهایی که امتیاز  +5و  -5را داشتند ،گزینه کیوهایی که در هر عامل
بیشترین و کمترین امتیاز را داشتند ،یادداشت کردیم (جدول  .)8بعد از تفسیر نتایج و مصاحبهها ،ذهنیتهای
شناساییشده نامگذاری شد.
جدول  .8امتیاز گزینه کیوها در هر ذهینت
ذهنیتها

تعداد گزینه کیوها
تعداد گزینه با
امتیاز +5

تعداد گزینه با امتیاز
 +4و کمتر

تعداد گزینه با امتیاز  -4و
بیشتر

تعداد گزینه
با امتیاز-5

سلسلهمراتبی

3

5

4

3

محافظهکار

3

4

4

3

تیم گرا

3

4

4

3

خوداتکا

3

5

5

3

خود اثربخش

3

4

4

3

توانمند ساز

3

4

3

3

خود ارزیاب

3

4

4

3
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جدول  .9ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای پذیرفتهشده در دور اول و دوم
ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

فرایندی

ارتباط

دور دوم دلفی

دور اول دلفی

CVI CVR CVI CVR
ارتباط پویا بین افراد در سازمان

0 /7

0/79

مدیریت کانال گردش اطالعات

0/83

0/46

وجود ارتباط غیررسمی در کنار

0/91

0 /8

وضعیت پذیرش یا
رد در دور  1یا 2

پذیرش (دور )1
0/83

0 /8

پذیرش 2
پذیرش 1

ارتباط رسمی سازمانی
گفتگوی مداوم کارکنان بهمنظور

1

0/72

1

0/82

پذیرش 2

غلبه بر چالشها
تعارض

مدیریت اختالف فکری

0/89

0/73

0/92

0/79

پذیرش 2

مدیریت اختالف کاری

0/82

0/71

0/89

0/81

پذیرش 2

0/54

0/84

تحلیل

عقاید

برای

مخالف

پذیرش 1

بازخورد

استفادههای آتی
دادن فرصت جبران اشتباه به

0/85

پذیرش 1

0/89

کارکنان
انجام امور اصالحی پس از مواجهه

0/62

0/70

0/64

0/68

رد 2

با انحراف از قوانین
استفاده از راهحلهای رفتاری

0/81

0/76

0/82

0 /8

پذیرش 2

مناسب در زمان انحراف از قوانین
اصالح

کاری

شیوههای

0/72

0/71

0/72

0/68

رد 2

منحرفکننده سازمان از هدف
اطالعات

تسهیم اطالعات در سازمان

0/75

0/83

پذیرش 1

تفسیر اطالعات داخل و خارج

0/89

0/92

پذیرش 1

سازمان با همفکری
راهبردی

چشمانداز

تعیین چشمانداز دارای زمانبندی
تعیین

چشمانداز

بهصورت

0/76

0 /9

0/92

0/78

پذیرش 1
0/93

0/81

پذیرش 2

مشارکتی
هدف

تعیین

اهداف

کوتاهمدت

و

0/89

پذیرش 1

0/92

بلندمدت
راهبرد

هوشمندی در تعین هدف

1

0/95

بررسی نقاط قوت و فرصتهای

0/56

0/77

پذیرش 1
0/59

0/85

پذیرش 2

سازمان
بررسی نقاط ضعف و تهدیدهای

0/77

0/77

0 /8

0/85

پذیرش 2

سازمان
ارزشها

داشتن برنامه تغییر مناسب

0 /7

0/92

پذیرش 1

همخوانی باورها و ارزشهای فرد و

0/92

0/95

پذیرش 1

سازمان
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ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

دور اول دلفی

تحلیل مداوم ارزشها و باورهای

0/93

دور دوم دلفی

وضعیت پذیرش یا
رشدور 1 1یا 2
پذیدر
رد

0/94

سازمانی
سازمانی

پاداش

بهرهگیری از پاداش مادی برای

0/69

0/78

0 /7

0/79

پذیرش 2

تقویت رفتارهای سازمانی مطلوب
مشخص بودن مسیر پیشرفت شغلی

0/56

0/77

0/65

0/ 9

پذیرش 2

در سازمان
بهرهگیری از پاداش دررسیدن به

0/76

پذیرش 1

0/92

اهداف سازمانی مطلوب
انگیزش

تخصیص کارها به افراد بر اساس

0/88

پذیرش 1

0/79

شرایط و ترجیحات کارکنان
فراهم کردن حقوق و امکانات

0/85

پذیرش 1

0/94

مادی مناسب
آموزش تقویت انگیزش درونی

0/89

پذیرش 1

0/91

برای کار در سازمان
سبک

توانمندسازی کارکنان

0/89

0 /8

پذیرش 1

رهبر

تسهیل کردن ارتباط باکارکنان و

0 /5

0/67

رد 1

بین آنها
کمک به کارکنان برای اتکا به

0/65

0/78

0 /7

0/88

پذیرش 2

خود

نظارت

پذیرش 1

واگذاری اختیار در شیوه انجام کار

1

0/95

الگوی رفتاری بودن برای کارکنان

0/56

0/72

رفتار منصفانه باکارکنان

0/35

0/37

رد 1

اشتراکگذاری قدرت باکارکنان

0/45

0 /7

رد 1

نظارت مداوم بر عملکرد فرد

0/65

0/71

0/66

0/67

0/91

0/88

پذیرش 2

پذیرش 2

بهصورت غیر محسوس
آموزش

نظارت مداوم بر عملکرد سازمان

0/79

0 /5

آموزش بهرهگیری از پاداش طبیعی

0/93

1

0 /8

0/86

پذیرش 2
پذیرش 1

در امور کاری به کارکنان

مشارکت

فرهنگی

فراهم کردن بستر آموزش رسمی

0/87

0/88

تشویق خودآموزی سواد اطالعاتی

0/69

0 /7

پذیرش 1
0/72

0/82

پذیرش 2

در کارکنان
مشارکت

کارکنان

در

تدوین

1

پذیرش 1

0/97

خطمشیها
مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها

0/63

0/71

0/67

0 /9

پذیرش 2

ایجاد فضایی برای ارائه آزادانه

0/87

0/73

0/88

0/82

پذیرش 2

ایدهها و اطالعات
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ابعاد

شاخصها

مؤلفهها
ارزیابی

دور اول دلفی

ارزیابی و مقایسه مداوم عملکرد

0/89

دور دوم دلفی

وضعیت پذیرش یا
پذیرشدور 1 1یا 2
رد در

0/82

سازمان با استانداردها ،اهداف و
ارزشها
ارزیابی و مقایسه مداوم عملکرد فرد

0 /8

0/71

0/85

0/83

پذیرش 2

با استانداردها ،اهداف و ارزشها
اختیار

تصمیمگیری در تفویض اختیار در

0/76

پذیرش 1

0/95

امور تکراری و غیرتکراری
تصمیمگیری

در

مورد

میزان

0/69

0 /7

0/74

0/93

پذیرش 2

مسئولیت
تصمیمگیری در مورد میزان آزادی

0/68

0/78

0/69

0/91

پذیرش 2

عمل کارکنان
اعتماد

جلب اعتماد کارکنان به راهبرد،

0/88

0/74

0/92

0/79

پذیرش 2

چشمانداز و همکاران
واگذاری مسئولیت به کارکنان

0/82

پذیرش 1

0/98

باهدف افزایش سطح اعتماد در
سازمان
محیط

شناخت سازمانهای مرتبط و

بیرونی

استفاده از ظرفیتهای آنها
برنامهریزی برای ارتقاء جایگاه

0 /7
1

0/72

0/79

0/93

0/86

پذیرش 2
پذیرش 1

سازمان در محیط بیرونی
مشتری مداری و توجه به نیازهای

1

پذیرش1

0/89

روانشناختی اجتماعی

شخصیت

آنها
شناسایی افراد با ویژگیهای

0/43

رد 1

0/79

خودرهبر
توجه بهتناسب شخصیت افراد باکار

0/55

0/72

0/76

0/88

پذیرش 1

محوله
آگاهی سازمان از تواناییهای بالقوه

0/86

پذیرش 1

0/92

کارکنان
ویژگیهای تیم کاری

توانایی نفوذ در دیگران

0/56

0/67

استفاده از تیمهای کاری با تعداد

0/89

0/75

رد 1
0 /9

0/92

پذیرش 2

مناسب
استفاده از تیمهای کاری با تخصص

0 /9

0/73

0/95

0/93

پذیرش 2

مناسب و مکمل
تقسیم و تخصیص مناسب کار بین

0/78

پذیرش 1

0/91

کارکنان تیمها
مدیریت انطباق اهداف فردی با

70

0/55

0/77

0 /8

0/98

پذیرش 2

شناسایی ذهنیتهای کتابداران دانشگاهی در مورد خود رهبری سازمانی و ارائه الگو
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

دور دوم دلفی

دور اول دلفی

رد در دور  1یا 2

تیمی
مدل ذهنی

ایجاد تصویر ذهنی مشترک در

وضعیت پذیرش یا

0/87

پذیرش 1

0/93

مورد کار ،تعامالت و تجهیزات
پرورش ذهنیت سازنده در سازمان

0 /5

0 /8

1

0/86

پذیرش 2

بهخصوص در مواجهه با موانع
توجه به همگرایی ارزشها و

0/45

0/85

0 /5

0/79

رد 2

باورهای افراد سازمان

نتیجهگیری
این پژوهش با فرض اینکه ذهنیتهای متعددی با ویژگیهای خاص در مورد خود رهبری در کتابخانهها
وجود دارد  ،انجام شد .گروه ذهنیت سلسلهمراتب ،اعتقاددارند در سازمان خودرهبر ،سلسلهمراتب ،کنترل و
نظارت باید وجود داشته باشد ،چشمانداز را سازمان ترسیم کند ،در امور روزمره کتابخانه مانند امور بخش
خدمات فنی ،نیاز به کنترل نمیباشد ،ولی در زمان بحران ،مثالً مکانیزه کردن امور کتابخانهای ،که همه
کتابخانهها مجبور به این امر هستند ،حتماً فردی بهعنوان رهبر برای هدایت تیم کتابداران حضورداشته باشد،
زیرا همراستا با مانز و سیمز ( )2001اعتقاد داشتند ،در شرایط اضطراری که زمانبرای توسعه قابلیتهای
نیروی انسانی کم است ،وجود رهبر و مداخله مستقیم او ضروری است .در این مواقع ،ممکن است برخی
کتابداران به خاطر ویژگی تجربه کاری یا توانایی در حل تعارضات ،دیگران را بیشتر جذب کنند و بهعنوان
رهبر(غیررسمی) قلمداد شوند .در این طرز فکر ،وظایف و نقشها و حدود اختیارات همه کارکنان باید
مشخص باشد ،کتابداران و مدیران ،باهم ارتباط دوسویه داشته باشند و اطالعات موردنیاز در اختیار کارکنان
قرار گیرد .حفظ و توسعه نیروی انسانی ازجمله آموزش مستمر ،دغدغه مدیران باید باشد ،عملکرد کتابداران
توسط مقامات باالتر ارزیابی شود .آنها شرایط خاص خود رهبری را در انجام داوطلبانه کارها و دریافت
پاداش مادی میدانند ،که شاو ،گوپتا و دلری ( ، )2001بر پاداش مادی در سازمان تأکید داشتند و
اصالنی( )1394پاداش بر اساس عملکرد را در سازمان خودرهبر مناسب میداند .ذهنیت محافظهکار ،طرفدار
ساختار رسمی ،اتخاذ تصمیمات در ردههای باالیی سازمان ،کنترل تصمیمات کتابداران و شفافسازی
انتظارات مافوق از کتابداران هستند و شرایط خاص خود رهبری را در تفویض حدودی اختیار و کمک به
کارکنان در حل مسائل و دادن فرصت جبران اشتباه به کارکنان میدانستند .آقابابایی ( ،)1391نیروی انسانی
شاغل در دانشگاهها را متفاوت میداند و سلسلهمراتب کمتر و اعطای آزادی بیشتر را در این فضا برای خود
رهبری مناسب میداند .ذهینت تیم گرا ،طرفدار تشکیل تیمهای کاری با حدود اختیار مشخص و رهبر تیم
هستند که اثربخشی را باال میبرد ،شرایط خاص خود رهبری را در احساس استقالل ،انتخاب شیوه انجام کار
توسط افراد ،همتا ارزیابی ،توجه تیمها به انگیزش درونی و همچنین توجه سازمان به پاداش مادی و تشویق
رفتارهای مطلوب در سازمان میدانند .سیبرت ،وانگ و کورت رایت ( )2011هم اعتقاددارند که تشکیل تیم
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باعث توانمندی افراد میشود ،ماتین ،والفسون و پارک ( )2018هم دلیل توانمندی تیمی را در وجود افراد با
تخصص و مهارتهای متعدد میدانند .به زعم گلدسبی ( ،)2007توجه به تفاوتهای شخصی افراد در
تیمهای کاری ،برخودرهبری تیمی تأثیرگذار است ،توجه به احساس استقالل ،خالقیت در تیم را باال میبرد،
در این گروه ،رهبر باید ویژگیهای خاص داشته باشد و هرکسی نمیتواند رهبر باشد .افراد ذهنیت خوداتکا
معتقدند ،شرح شغل دقیق باشد ،اصول اخالقی رعایت شود ،کارکنان مهارتهای حل اختالف را یاد بگیرند،
از ویژگیهای خاص خود رهبری در این گروه این است که ،به کارکنان کمک شود که به خود ،اتکا کنند،
اگر کتابداران برای حوزه تخصصی تصمیمی گرفتند ،تحت کنترل و فشار نباشد ،باید انگیزه خود اثربخشی
ایجاد شود ،کارکنان یاد بگیرند که امور کاری ،بهخودیخود ،انگیزاننده هستند ،آلبرت ()2007هم بر این
باور بود که پاداش درونی ،دوام طوالنیتر دارد .گروه ذهنیت خود اثربخش ،بیشتر به محیط توجه دارند و بر
اساس تفکر آنها ،رهبر سازمان کتابخانه باید اطالعات الزم در مورد رقبا ،تکنولوژی ،ریسکهای کاری در
اختیار کارکنان قرار دهد و الگوی ذهنی مشترکی در مورد کار و تعامل باید بین کتابداران باشد،
تصمیمگیریها بهصورت مشارکتی باشد ،از ویژگی خاص خود رهبری این گروه این است که بهمنظور
انعطافپذیری و آزادی عمل در انجام کارها ،شرح شغل بهصورت مختصر باشد ،حل مسائل و ارزیابی بر
عهده خود کتابداران باشد ،بدون هیچ مانع و ترسی بتوانند حرف خود را به مقامات باالتر بزنند .اکثر
پژوهشگران خود رهبری مانند برسون و همکاران ( )2015به انجام مشارکتی امور اعتقاددارند .ذهنیت
توانمند ساز ،طرفدار فضای کاری مبتنی بر تخصص و رقابتی هستند ،نقش رهبر در این ذهنیت ،مهم و
حمایتکننده است ،رهبر به کارکنان اطالعات کافی در مورد اهداف و چشمانداز میدهد و تفویض اختیار
با میزان مشخص میکند ،مدیریت استعدادها اهمیت دارد ،از بیان آزادانه عقاید استقبال میشود و پاداش
مادی را انگیزاننده میداند .به اعتقاد واگمن ( ، )2001اگر رهبر نقش حمایتکننده داشته باشد ،تأثیر او مثبت
خواهد بود .رهبر باید افراد را برای مدیریت در زمان بحران آماده کند که مالینووسکی ( )2004هم در
پژوهش خود اشارهکرده بود .رهبر باید یک مربی باشد و زمینه انجام امور را تسهیل کند .رهبر باید به
کارکنان کمک کند تا به خود اتکا کنند حتی در زمان بحران که با تفکرات استوارت ،کورترایت و مانز
( )2018همراستا است .ذهنیت خود ارزیاب ،طرفدار تصمیمگیری ،نظارت و کنترل ،حل اختالف در سطوح
باال هستند ،افراد خود را ارزیابی میکنند ،امکان طرح نظرات مخالف هست ،کسب و تفسیر اطالعات از
محیط بیرون بهوسیله کارکنان انجام گیرد .نک و مانز ( )2017و اصالنی( )1394موافق با کنترل و نظارت
مستقیم بهوسیله مقامات باالیی هستند ولی به نظر پر  ،دان دلک و د روجر ( )2016کنترل باید نرم و
غیرمستقیم باشد .ارتباط مقامات باهمه کارکنان باید یکسان باشد ،طرح نظرات مخالف در سازمان بهمنظور
رسیدن به توافق و افزایش کیفیت تصمیم است .با توجه به اینکه فرضیه تعدد ذهنیتها در رابطه با خود
رهبری و نیاز به مدل جامع تایید شد ،بهمنظور همگرایی ذهنیتهای کتابداران نسبت به خود رهبری در
کتابخانههای دانشگاهی مدل پیشنهادی این پژوهش ،دارای  5بعد فرایندی ،راهبردی ،فرهنگی ،سازمانی و
روانشناختی-اجتماعی است .در بعد فرایندی ،ارتباط کارکنان باهم و مقامات باال ،مدیریت اختالف کاری،
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جریان پیشنهاد و انتقال و رسیدگی به آن و جریان اطالعات در سازمانبرای خود رهبری باید موردتوجه قرار
میگیرد .در بعد راهبردی ،بر چشمانداز ،هدف ،راهبرد ،ارزشها تأکید شده است .آنچه در بعد فرهنگی مهم
است ،مشارکت کارکنان در تدوین خطمشیها و تصمیمگیریها ،ارزیابی بهوسیله خود و سایرین ،تعیین
حدود اختیار ،اعتماد به راهبرد ،چشمانداز و همکاران و محیط بیرونی میباشد .در بعد سازمانی به پاداش و
نحوه انگیزش (داخلی و خارجی) ،رهبر و رفتارهای او ،نظارت بر تصمیمات و کارکرد کارکنان و آموزش
تخصصی و عمومی موردنیاز در محیط کار توجه شده است .بعد روانشناختی-اجتماعی ،افراد را ازنظر
شخصیت( وجدان کاری ،توانایی انجام کار گروهی ،توانایی برقراری ارتباط ،توجه به اصول اخالقی) ،تیم
کاری را ازنظر اندازه تیم ،ناهمگونی تخصص اعضا ،و همچنین نحوه درک افراد در مورد کار ،تعامالت و
تجهیزات(مدل ذهنی) را موردتوجه قرارداد است.
بر اساس نتایج پژوهش و با توجه به اهمیت ارتباط هدفدار ،پویا و دوطرفه بین افراد در سازمان کتابخانه
و همچنین گردش مناسب اطالعات در سازمان ،برگزاری جلسات هماندیشی ،نشستهای صمیمی کتابداران
و مدیران ضروری است .باید در سازمان به افراد ،فرصت ابراز عقیده داده شود و افراد تشویق به تسهیم
اطالعات شوند و اختالفات فکری ،کاری و رفتاری به شیوه مناسب مدیریت شود ،در صورت انحراف از
قوانین ،راهحل رفتاری مناسب به کار گرفته شود ،شیوههای کاری بهصورت دورهای اصالح شود .با توجه به
اهمیت مشارکت و الگوی ذهنی مشترک در مورد کار و ارتباطات  ،کتابداران و مدیران کتابخانهها با
مشارکت ،اهداف و چشمانداز طراحی و مکتوب نمایند و فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف را
مشخص کنند .بهمنظور تطبیق باورها و ارزشهای فرد و سازمان ،برگزاری آزمون ورودی برای استخدام و
برگزاری آموزشهای ضمن خدمت مناسب میباشد .در نظر گرفتن پاداش برای عملکردهای شغلی مطلوب
و رفتارهای مطلوب سازمانی بازدهی را افزایش میدهد مانند معرفی کتابدار نمونه و تقدیر از افراد  .همچنین
تقویت انگیزش درونی از طریق طراحی فضای فیزیکی مناسب کاری ،برخی تفریحات کاری مانند برگزاری
مسابقات ورزشی و واگذاری کارها به افراد مطابق باتجربه ،تحصیالت ،شخصیت ،شرایط روانی آنها و
حقوق مکفی ،امکانپذیر خواهد شد .جهت افزایش اعتماد سازمانی و ایجاد فضای رقابتی کاری ،مسئوالن
سازمان باید از ایدههای کارکنان حمایت نموده و آزادی عمل فراهم کنند .خودارزیابی و ارزیابی سازمان از
افراد باید توأم باشد و سیاستهای تشویقی به کار گرفته شود تا کمبودها جبران شود .فراهم کردن زمینه
انجام کار گروهی و تیمی که به توانمند شدن افراد و پیشبرد اهداف کتابخانه کمک خواهد نمود .تغییر
جهت به سمت ساختار غیرمتمرکز که به استقالل و بروز خالقیت کمک میکند .بهمنظور جلوگیری از تکرار
رفتارها یا فعالیتهایی که موجب اختالل در کار میشود ،باید آنها را موردانتقاد قرارداد .اطالعات در مورد
خارج و داخل سازمان در اختیار کتابداران قرار گیرد تا از وضعیت سازمان خود را آگاهی بیشتری داشته
باشند .تهیه بانک اطالعاتی از ویژگیهای دقیق کتابداران مانند قابلیتهای کاری و تجربه و دانش و
شخصیت افراد برای شناخت بیشتر افراد ضروری است .استفاده از آزمونهای شناخت شخصیتی از کتابداران
برای شناخت بیشتر و سپس تمرکز روی پتانسیلهای افراد مناسب است .از محدودیتهای تحقیق ،میتوان به
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محدودیتهای استفاده از وبسایتهای طراحی پرسشنامه و جداول کیو در ایران اشاره نمود .نیاز به
آموزش مشارکتکنندگان برای مرتب کردن گزینه کیوها و زمانبر بودن فرایند پاسخگویی و عدم امکان
تعمیم نتایج درروششناسی کیو از دیگر محدودیتها میباشد .در این پژوهش سعی شده گویه ها جامع
باشد ،بااینوجود همیشه چیزهای بالقوه میتواند درباره هر موضوعی مطرح شود .ابعاد ،مولفه ها و
شاخصهای مدل ارائهشده بر اساس دو مدل خود رهبری سازمانی نامبرده ،ادبیات و مصاحبههایی است که
در دسترس پژوهشگر قرار داشت .کدگذاری درروش تحلیل محتوا و اجتناب از ابهام و دوپهلو بودن مقولهها
بسیار دشوار بود .وقتگیر بودن تحلیل محتوای مصاحبهها از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر بود.
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