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های دانشگاهی براساس فرایند بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانهاولویت
 تحلیل شبکه 
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6/11/96تاریخ پذیرش             6/4/1396تاریخ دریافت   

 

 چکیده
های های دانشگاهبندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانهیتپژوهش حاضر با هدف اولو هدف:

 دولتی تهران  با استفاده از فرایند تحلیل شبکه انجام شده است.
انجام شده  1394تا  1393های این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی در سال :روش

 12شناسی،  های علم اطالعات و دانشلمی گروهنفر از اعضای هیئت ع 34است. جامعه آماری این پژوهش 
های تهران است که مدیران و اعضای های مرکزی دانشگاهنفر از کارکنان کتابخانه 315نفر از مدیران و 

-گیری طبقههای مرکزی به صورت نمونهنفر از کارکنان کتابخانه 175هیئت علمی به صورت سرشماری و 
ها از محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها پرسشنامهری دادهاند. ابزار گردآوای انتخاب شده

استفاده  Super Decisions 2.0.8افزار  گیری فرایند تحلیل شبکه با استفاده از نرمهای تصمیم تکنیک
 شده است. 

یافته « می و اداریداشتن سابقۀ ارتقاء عل»در معیارهای مربوط به عوامل شغلی، ها نشان داد کهیافتهها:
دارای کمترین اولویت بوده و در معیارهای مربوط به عوامل « تخصص»معیار و  ترین مهمازنظر اولویت 

دارای کمترین « شناخت سیستم بودجه»معیار و  ترین مهم« آگاهی نسبت به فناوری سازمانی»سازمانی، 
« ی نسبت به عوامل اقتصادیآگاه»اولویت بوده است. همچنین در معیارهای مربوط به عوامل محیطی، 

 دارای کمترین اولویت بوده است.« آگاهی نسبت به عوامل تکنولوژیکی»معیار و  ترین مهم
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ترین عامل موثر و مفید و نتایج نشان داد که داشتن سابقه شغلی و ارتقاء علمی به عنوان مهم گیری:نتیجه
 باشد.های دانشگاهی میران کتابخانهترین عامل مؤثر در انتصاب مدیعنوان ضعیفگرایی بهتخصص

 (، انتصاب.ANP) دانشگاهی، مدیر، فرایند تحلیل شبکه مدیریت، کتابخانه واژگانکلیدی:
 مقدمه

به دلیل ناتوانی در ها و عدم تحقق اهداف سازمانی  امروزه بخش عظیمی از ناکارآمدی سازمان
های سازمان یری شایسته است که ثروتبا وجود مد .کارآمد است مدیرانشناسایی و به کارگیری 

تواند در جهت رشد سازمان استفاده و موجب پیشرفت سازمان شوند. و منابع انسانی کارآمد می
های امروزی حفظ کرده سازمانمدیریت، نقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در  بنابراین،

 است.
تأثیرگذار برای رسیدن به  ن رکنتری مدیریت مهم ،منابع انسانی موجود در سازمان میاناز 
گیرنده در  ترین افراد تصمیم عنوان اصلی (. مدیران به2008،  1آهیازو  کاهنوگلدسون ) است اهداف

ای در موفقیت و حتی شکست سازمان ایفا  کننده مواجه با مسائل و مشکالت سازمانی، نقش تعیین
طریق ایجاد هماهنگی و کاربرد صحیح (. این مدیران هستند که از 2007، 2زویککنند )رپ و  می

نظر  های سازمان و افراد سازمانی را در جهت تحقق اهداف مورد منابع انسانی و مادی، فعالیت
 (. 45، ص. 1386بند،  قهکنند )عال هدایت و راهبری می

همواره و  انددر قبال فرهنگ و علم جامعه داشته یریخط ۀفیدور وظ یها ها از گذشته کتابخانه
های دانشگاهی در این میان و کتابخانه اند رح بودهمطجامعه علم و آگاهی در  یعنوان هسته اصل به

 سته،یشا رانی. انتصاب مدای برخوردارندبه دلیل نقش پژوهش و آموزشی خود از جایگاه ویژه
ر د تیری. مدکندها در دستیابی به اهداف خود کمک میبه این کتابخانهتوانمند، آگاه و متخصص 

 یشناس علم اطالعات و دانش یا حرفه تیدر حوزه فعال یضرور یها جمله تخصص ها از  کتابخانه
 زیو ن یو دانش تخصص یآگاه ،یعلم یها ها، فنون و مهارت است که با استفاده از روش

ترین  انتصاب مدیران شایسته از مهمعوامل مؤثر بر رو  این . ازشود یم یبانیارزشمند پشت یها تجربه
و  یداخلو  یبوده و تحت تأثیر عوامل خارج یا  کتابخانه هر یکار فرایندترین مسائل در  حساس و
و بررسی رابطۀ عوامل  نیکه با شناخت اقرار دارد ( یو فرد ی)شغل یتیریمد یها یازمندین
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در جوامع  یدانشگاه یها کتابخانه گاهیجا تیمؤثر برای تثب یگامتوان  های مختلف می دیدگاه
 امروز برداشت.  یعاتاطال

چراکه  باشد،اثربخش  اریبس تواندمیاصلح  نیدر انتخاب جانش یعلم یهااز روش گیریبهره
کنند با  یم یاست که افراد سع نیا ،شود یمطرح م ینیگز نیکه در بحث جانش یاشکال نیشتریب

شخص، دست م یابیرزا یها و شاخص ارهایاز مع یمند خود بدون بهره یشخص التینظرات و تما
تحقیقاتی  .شود یم یدانشگاه یهاباعث کاهش کارآیی کتابخانه نیبزنند که ا نیبه انتخاب جانش

در انتخاب و هد که دقت نشان می (1390همکاران )و  یروحان( و فامیل 1385) نژاد یمحمدمانند 
توجه به  با .اثرگذار باشدها کتابخانهتواند بر عملکرد و رضایت کارکنان  انتصاب مدیران می

علوم  شرفتیدر گسترش و پ یدیکه نقش کل یدانشگاه یها کتابخانه رانیانتصاب مد تیاهم
مدیریت و اداره شناخت عوامل موثر بر انتصاب یا جانشینی این مدیران ضروری است. دارند، 

یر های اخکتابخانه ها، همواره یکی از موضوعات مورد عالقه پژوهشگران این حوزه بوده و در سال
های انجام شده در شده است. بررسی پژوهش  های کاربردی مختلفی نیز در این زمینه انجامپژوهش

داخل و خارج از کشور، نشان می دهد که تا کنون الگوی جامعی که دربرگیرنده تمامی عوامل 
این  ها باشد، ارائه نشده است. که دلیل های مرکزی دانشگاه اثرگذار در انتصاب مدیران کتابخانه

و تحلیل دانست. در این پژوهش سعی   های مناسب تجزیهتوان در عدم وجود روش خأل را نیز می
و تحلیل کمّی و کیفی  بندی عوامل، روش جدیدی برای تجزیه شده است تا با شناسایی و دسته
 های دانشگاهی ارائه شود.عوامل انتصاب مدیران کتابخانه

( به دنبال ANPهای فرایند تحلیل شبکه )گیری از روش با بهره تحقیقبه همین دلیل، این 
 یمرکز یها کتابخانه عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران در است که مسئلهگویی به این پاسخ

پژوهش حاضر  در این راستا ها چگونه است؟ آن یبند تیو اولو منداتهران کد یدولت یها دانشگاه
 های زیر پاسخ خواهد داد.به پرسش

 یها دانشگاه یها کتابخانه رانیانتصاب مدموجود در ( ی)خارج یطیعوامل مح. 1پرسش 
 شبکه چگونه است؟ لیتحل ندایبا استفاده از فر ها بندی آن و اولویت کدامندتهران  یدولت

 یها دانشگاهی هاکتابخانه رانیانتصاب مد موجود درعوامل سازمانی )داخلی( . 2پرسش 
 شبکه چگونه است؟ لیتحل ندایها با استفاده از فر بندی آن و اولویت کدامندتهران  یدولت

 یدولت یها دانشگاه یها کتابخانه رانیانتصاب مد در موجود )فردی( عوامل شغلی. 3پرسش 
 شبکه چگونه است؟ لیتحل ندایها با استفاده از فر بندی آن و اولویت کدامند تهران
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تهران با  یدولت یها دانشگاه یها هانتصاب مدیران کتابخان یمناسب برا . الگوی4پرسش 
 در کشور چگونه است؟ شبکه لیتحل ندایاستفاده از فر

 

 

 (ANP)فرایند تحلیل شبکه 

گیری چندشاخصه  رویکرد تصمیم، بندی برای اولویت رایجهای  یکی از تکنیک
های مشهور ش. یکی از روشوند یم یبند تیتحلیل و اولو و  تجزیه نهیگز یتعدادکه در آن،  است
ابتدا اهداف را  ( است. این روش ANPای )فرایند تحلیل شبکه ،گیری چندشاخصه تصمیمدر 

ها را نشان  که ارتباط خوشه دهدمی لیتشک سپس ماتریسی؛ کند ها را ایجاد می و خوشه نییتع
، به با پرسشنامه مقایسات زوجیدر گام بعد شود.  دهد و در نتیجه منجر به ایجاد الگو می می

ها،  های گزینه همچنین این الگو قادر است عالوه بر استخراج رتبه .پردازد ها می بندی گزینه اولویت
گیری را به بهترین نحو ممکن انجام  وزن نهایی هر یک از معیارها را محاسبه کرده و فرایند تصمیم

 .(21: 1381 زاده، آذر و رجب)دهد
 اند از: اصلی است که عبارتای شامل چهار مرحله فرایند تحلیل شبکه

طور شفاف بیان کرده و به یک سیستم  مسئله را باید به :ساختن مدل و ساختاربندی مسئله
 منطقی برای مثال یک شبکه تجزیه کرد. 
ای عناصر در هر قسمت با توجه به در روش تحلیل شبکه: مقایسات زوجی و بردارهای اولویت

ها نیز با توجه به شوند، و خود قسمتت زوجی مقایسه میصور ها در کنترل معیار به اهمیت آن
 شوند. صورت زوجی با هم مقایسه میتأثیرشان در هدف به 

بندی شده است که هر کدام از ابرماتریس در واقع یک ماتریس بخش :تشکیل ابر ماتریس
 های آن نمایانگر ارتباط بین دو گروه )قسمت یا خوشه( در یک سیستم است.بخش
شده در مرحله قبلی همه شبکه را   که ابرماتریس تشکیل در صورتی: انتخاب بهترین گزینه -4

ها در یک ابرماتریس نرمال شده یافت. از های اولویت را در ستون گزینهتوان وزنپوشش دهد، می

                                                           
1
 Multiple Attribute Decision Making 
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های به هم مرتبط باشد، نیاز به محاسبات سوی دیگر، اگر یک ابرماتریس فقط شامل قسمت
ای که ها وجود دارد. در این ماتریس، گزینههای کلی گزینهای رسیدن به اولویتبیشتری بر

( و 1391شفابخش، علیزاده و اکبری، ) تبیشترین وزن پایانی را داشته باشد، بهترین گزینه اس
 .(1391ی، و صادق)میکانیکی 

 پیشینه تحقیق

از این رو،  ها است. برانگیز در سازمان انتصاب مدیران یکی از موضوعات مهم و چالش
میتچل و  .گیردهای مختلفی برای شناسایی عوامل موثر بر انتصاب مدیران صورت میپژوهش

ژانگ، زو و و  (2010) 2مولر و ترنر وراهبردی  و فردی، سازمانی معیارهای( 2009) 1بواك
مدیران  معیارهای انتصاب را در اجتماعیو مدیریتی  ،( مهارتهای فنی، رفتاری2013) 3زیالنت

ها،  ی ارزشهای مدیران را در چهار دسته قابلیت نیز( 1389زاهدی و شیخ ). اندبندی کردهدسته
اند. بردبار و شاکری های مدیران قرار داده ها و ارزش های فردی، مهارت ها، ویژگی دانش و آگاهی

ی فکری و رفتاری، هاای، مهارتی دانش و معلومات حرفه ( مدیران شایسته را در پنج دسته1390)
نژاد زاده و کیانیاند. ملکبندی کرده های شخصیتی، نگرش و بینش و اعتبار افراد دستهویژگی

نفس، توانایی رهبری، خالقیت و ابتکار،  افراد را در داشتن اعتمادبه معیارهای انتصاب( 1390)
، محمودی. اند دی کردهبنهای روابط انسانی و کنترل درونی دستهمشارکت تفویض اختیار، مهارت

را برای  گیری و اجرایی های ادراکی، رهبری، تصمیم شایستگی نیز (1391) زارعی متین و بحیرایی
 انتصاب مدیران برشمردند.

را عوامل شایستگی مدیریتی  های چندشاخصه،با استفاده از تکنیک( 1386مؤمنی و جهانبازی )
ای و نگرش و بینش، عوامل عینی و اعتبار حرفههای مدیریتی، به ترتیب دانش و تخصص، مهارت

با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله  (2010) 4فانگ، چانگ و چنبندی کردند.  اولویتعمومی 
و  آذرریزی را برای مدیران در اولویت اول بدست آوردند. مراتبی، شخصیت و توانایی برنامه

-های مدیریتی، تواناییهای فردی، مهارتگیخصوصیات و ویژعوامل  نیز از بین( 1387لطیفی )
های ، عامل مهارتهای فردی، نحوه ارزیابی مقامات مافوق، میزان پذیرش و همکاری کارکنان
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   .مدیریتی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت اول قرار گرفت
انجام پذیرفته که برای نمونه  هاهایی نیز در ارتباط با مدیریت کتابخانهاز سوی دیگر، پژوهش

در حالی تا کتابدار  رندیمد شتریمسئولین ب ایران، یها در کتابخانهنتیجه گرفت که  (1377نیا ) ریاحی
شهبازی و صداقت . است مندازین «ای حرفه ریمد - کتابدار» کتابخانه به وجود افراد که پویایی

، به این نتیجه ندعد مدیریت به انجام رساندها از بُبررسی میزان توفیق کتابخانه به( که 1386)
های کتابخانه منوط به راهبرد صحیح علمی و مناسب در زمینه کارکرد که تحقق هدفند رسید

نوبه خود نیازمند تشکیالتی قوی، کارآمد و مدیری متخصص و   هم به  کتابخانه دانسته که آن
( به 1388پور )ریزی و کاظماشرفی رسانی است.باتجربه در حوزۀ مدیریت اطالعات و اطالع

 و یروحانفامیل ها تاکید کردند. مند، متخصص و با تجربه در مدیریت کتابخانهنیروی انسانی عالقه
کتابدار و غیرکتابدار در  رانیتفاوت عملکرد مد یبررسبا  (1385امیری )و  (1390)همکارانش 

و  شیپا ت،یهدا ،دهی سازمان ،یزیرامهبرن نهیدر پنج زمکه  یدانشگاه یهاکتابخانه تیریمد
بر عملکرد را  یتخصص کتابدارصورت پذیرفت،  ها( کتابخانهی)تخصصی سازمان یهاتیفعال
منظور پاسخگویی  بهکه  (1391سلیمانی و شعبانی )دانستند. در پژوهش ها مؤثر  کتابخانه رانیمد

را در ها  فه مدیریت کتابخانهوظی صورت گرفت، مناسب کتابخانه به تحوالت و نیازهای جاری
دانش و مهارت و اند که به دانستهسنت و نوآوری، استقالل و نظم، فناوری و تعامل انسانی  آمیختن

ها هایی نیز به تخصص مدیران کتابخانهها نیاز است. در پژوهشمدیران کتابخانه نگرش مناسب
افشار، صراف  (،1371امیرحسینی )، (1371نامور اصل )توان به تاکید شده که از آن جمله می

 اشاره کرد. ( 2006) 1و روی (1390پور ) تهرانی و رجایی

حال  شده است که تا به ، چه در داخل و چه در خارج از کشور مشخص هاپژوهشبا توجه به 
ای به صورت خاص پژوهشی صورت نگرفته در زمینه عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه

ها باشد  امع که دربرگیرنده تمامی عوامل اثرگذار در انتصاب مدیران کتابخانهاست و الگویی ج
 ارائه نشده است. پژوهش حاضر بر این حوزه تمرکز یافته است.

 

                                                           
1 Rooi 
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 شناسی پژوهش روش

و  1393پیمایشی در سالهای  که با روش کاربردی است -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
 شده است.  نجاما 1394

ها با روش فرایند تحلیل شبکه انجام شده است.  وع، تجزیه و تحلیل دادهبر اساس ماهیت موض
 دهند:جامعه تحقیق حاضر را دو گروه تشکیل می

 315تن از مدیران،  12( جامعۀ اول که برای تعیین و غربالگری عوامل استفاده شد، شامل الف
گروه علم اطالعات و  اعضاء هیئت علمیتن از  34تن از کارکنان شاغل در کتابخانه مرکزی و 

ای و گیری طبقهنفر از کارکنان با استفاده از نمونه 175های دولتی تهران بود. شناسی دانشگاه دانش
نیز  اعضاء هیئت علمیعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مدیران و  بهو مورگان  یکرجس جدول

 با استفاده از سرشماری به پرسشنامه پاسخ گفتند.
 ع فراوانی مربوط به تخصص نمونه آماری. توزی1جدول 

درصد فراوانی  مجموع
 غیرکتابدار

فراوانی 
 کتابدار غیر

درصد فراوانی 
 کتابدار

فراوانی 
 کتابدار



مدیران  4 34% 8 66% 12
 هاکتابخانه

در بین شناسی  علم اطالعات و دانش تخصصبیشترین فراوانی از نظر  ،1جدول  براساس
گروه رشته غیرکتابداری قرار دارد،  های تهران، دررکزی دانشگاههای م مدیران کتابخانه

 درصد از حجم نمونه را این گروه به خود اختصاص داده است. 66که  طوری به
ی پاسخ گفتند را زوج ۀسیمقا ۀپرسشنامبستگی و ب( جامعه دوم که به پرسشنامۀ ماتریس هم

 دهند.تشکیل می تهران یدولت یها دانشگاههای مرکزی  کتابخانهتن از مدیران  12
به این منظور از نقطه نظرات  .شد استفاده   محتوا برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار

شده و تغییرات الزم در   جهت اصالح پرسشنامه استفاده شناسی دانشخبرگان علم اطالعات و 
 جداول سری یک از یمقایسه زوج نامهشپرس .ساختار، متن و محتوای پرسشنامه صورت گرفت

توان گفت لذا می شودمی تشکیل( ANPای ) فرایند تحلیل شبکهمرتبط با روش  استاندارد کامالً
 .(87: 1388)پوالدرگ،  قبولی برخوردار است  های مربوطه از روایی قابلکه پرسشنامه

ده است، نفری اعضای جامعه آماری استفاده ش 40برای پایایی پرسشنامه غربالگری از نمونه 
ها دارای  بنابراین پرسش ؛بود 0.7تعیین شد که بیش از  0.974که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 

 پایایی درونی بودند.
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شود. اگر نرخ استفاده می (R)برای محاسبه پایای پرسشنامه مقایسه زوجی از نرخ ناسازگاری
قبول است و   هندگان قابلد های پاسخ باشد، درجه سازگاری قضاوت 0.1ناسازگاری کمتر از 

ها وجود ندارد. نتایج حاصل از محاسبات مربوط به نرخ ناسازگاری  ناسازگاری جدی در قضاوت
)پیوست  بوده 0.1کمتر از دهد که این کمّیت برای تمام مقایسات زوجی  مقایسات زوجی نشان می

 توان به مقایسات زوجی صورت گرفته اعتماد کرد.نتیجه می و در (1
های بندی عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران کتابخانهپژوهش درصدد شناسایی و اولویت این

 :توان پژوهش حاضر را به مراحل زیر تفکیک نمودکه می استدانشگاهی 
-ی کتابخانهابتدا از طریق مطالعهبررسی ادبیات پژوهش و نهایی کردن عوامل: مرحله نخست

رسانی و نیز استفاده از مقاالت و های اطالعدر پایگاهجستجو  ،مراجعه به اسناد و مدارك ،ای
ترین معیارهای مؤثر بر انتصاب مدیران  به استخراج مهم ،های معتبر داخلی و خارجینامهپایان

 ترنر و مولر پژوهش به بندی دسته تعداد لحاظ از شده،  انجام پژوهش .ها پرداخته شدکتابخانه
 بر مؤثر عوامل یمفهوم مدل پژوهش این در. دارد شابهتم( 2009) بواك و میتچل و( 2010)

 آمده دست به( 1386) عربیون و شریعتی توسط شده ارائه یبند دسته اساس بر مدیران انتصاب
 کتابخانه رانیمد انتصاب در شغلی و سازمانی محیطی، عوامل کلی دسته سه اساس، نیا بر. است

 .هستند کیتفک و ییشناسا قابل یدانشگاه یها
در گام بعد پرسشنامه غربالگری براساس گری:مرحله دوم تنظیم و توزیع پرسشنامه غربال

قرار  جامعه اول پژوهشدر اختیار  ،عوامل یغربالگر برای و ای لیکرت تنظیم گزینه 5مقیاس 
گرفته است.

ه پرسشنامه این مرحل :مرحله سوم پرسشنامه ماتریس همبستگی مربوط به شناسایی روابط عوامل
در آن قرار گرفته و در مورد ، شده شده که عوامل شناسایی بستگی طراحی  در قالب ماتریس هم

 شده استؤال های مرکزی ساز مدیران کتابخانه ، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این عواملوجود رابطه
 که در نتیجه، الگوی پژوهش بدست آمده است.

دهی و  آوری اطالعات، وزنشنامه برای جمعاین پرس:پرسشنامه مقایسات زوجی مرحله چهارم
فته و گرقرار های دولتی تهران های مرکزی دانشگاهمدیران کتابخانه اریدر اخت بندی معیارها اولویت

ان در مورد مقایسات زوجی صورت گرفته میان عوامل با استفاده از مدیرپس از اجماع نظر 



21 

 های دانشگاهی براساس فرایند تحلیل شبکه بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانهاولویت
 ________________________________________________________  

 

با توجه به دشواری انجام  .ختیمپردان عوامل میانگین هندسی و تشکیل ابرماتریس به محاسبه وز
 شبکهکه منحصراً برای روش فرایند تحلیل  Super Decisions 2.0.8افزار این محاسبات، نرم

هایی گویی به پرسشبنابراین برای پاسخ. داده استشده است، محاسبات مربوطه را انجام  طراحی 
ها است، از شغلی انتصاب مدیران کتابخانهکه مربوط به شناسایی عوامل محیطی، سازمانی و 

ای با نظر مدیران و کارکنان پرسشنامه غربالگری، برای ارزیابی معیارها و تطبیق مطالعات کتابخانه
شناسی استفاده گردید.  های مرکزی و اعضاء هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانشکتابخانه

عوامل محیطی، سازمانی و شغلی و ارائه الگویی  بندیهایی، که اولویتگویی به پرسشبرای پاسخ
های مرکزی بود از پرسشنامه ماتریس همبستگی و پرسشنامه مقایسه برای انتصاب مدیران کتابخانه

 زوجی استفاده گردید.

 پژوهشهای  یافته 

 یها دانشگاه یها کتابخانه رانیانتصاب مدموجود در ( ی)خارج یطیعوامل مح: 1پرسش 
 شبکه چگونه است؟ لیتحل ندایبا استفاده از فر ها بندی آن و اولویت منداکدتهران  یدولت

به دو دسته محیط تخصصی و پژوهش، عوامل محیطی )خارجی(، اول در پاسخ به پرسش 
در . شناسایی شدندمعیار  8بندی و برای هر یک از این عوامل، در مجموع محیط عمومی تقسیم
ی آزمون مذکور نتیجه 2ت معیارها محاسبه گردید که در جدول گیری اهمی ادامه از طریق میانگین

 جهت حذف یا باقی ماندن معیارهای فرعی آورده شده است.
 ای عوامل محیطی )خارجی(ارهیمع غربال و یرگی نیانگیم. 2 جدول

 عوامل فرعی معیارهای فرعی میانگین نتیجه

 محیط تخصصی رقبای سازمانی*آگاهی نسبت به  3.2178 رد
 رجوع اربابآگاهی نسبت به  3.9752 تأیید

 عوامل قانونیآگاهی نسبت به  3.9059 تأیید
 محیط عمومی عوامل اجتماعی/فرهنگی*آگاهی نسبت به  3.4059 رد

 عوامل جغرافیایی*آگاهی نسبت به  3.1782 رد

 عوامل اقتصادیآگاهی نسبت به  3.8861 تأیید
 مل تکنولوژیکیعواآگاهی نسبت به  4.0000 تأیید

 عوامل سیاسی / حقوقی*آگاهی نسبت به  3.2426 رد

 میانگین مجموع عوامل محیطی )خارجی( 3.6015

ها، ارزشی باالتر و یا مساوی با میانگین عامل اصلی را  آن دسته از معیارهایی که میانگین آن
امل اصلی باشند از از میانگین عتر ها، کم داشته باشند، نگه داشته و معیارهایی که ارزش میانگین آن
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 شوند. فرایند حذف می
ارائه  3شده برای تعیین اولویت معیارهای عوامل محیطی )خارجی( در جدول   محاسبات انجام

 شده است. 

 (یخارج) یطیمح عوامل معیارهای تیاولو تعیین. 3جدول 
کلیرتبه وزننرمالشده معیارها

 1 0.64212 آگاهی نسبت به عوامل اقتصادی
 2 0.22926 آگاهی نسبت به عوامل قانونی

 3 0.07581 رجوع آگاهی نسبت به ارباب
آگاهی نسبت به عوامل 

 تکنولوژی

0.05273 4 

بیشترین اولویت مربوط به معیار آگاهی نسبت به عوامل ، آمده  دست های بهبراساس وزن
معیار آگاهی نسبت به عوامل تکنولوژی با وزن نرمال و  است 0.64212اقتصادی با وزن نرمال شده 

 در اولویت آخر قرار دارد. 0.05273
 یها دانشگاهی هاکتابخانه رانیانتصاب مد موجود درعوامل سازمانی )داخلی( : 2پرسش 

 شبکه چگونه است؟ لیتحل ندایها با استفاده از فر بندی آن و اولویت ندامکدتهران  یدولت
بُعد محتوایی و بُعد به دو دسته (، داخلی) سازمانیعوامل  دوم پژوهش، در پاسخ به پرسش

در ادامه از . شناسایی شدندمعیار  9بندی و برای هر یک از این عوامل، در مجموع  تقسیمساختاری 
ی آزمون مذکور نتیجه 4گیری اهمیت معیارها محاسبه گردید که در جدول شماره  طریق میانگین

 اندن معیارهای فرعی آورده شده است.جهت حذف یا باقی م
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 ای عوامل سازمانی)داخلی(ارهیمع و عوامل غربال و یرگی نیانگیم. 4 جدول

 عوامل فرعی معیارهای فرعی میانگین نتیجه

پیچیدگی سازمانی*آگاهی نسبت به  2.6485 رد بعد ساختاری  
رسمیت سازمانیآگاهی نسبت به  3.8564 تأیید سازمان  

سطح تمرکز سازمانی*آگاهی نسبت به  3.0693 رد  

جهسیستم بودشناخت  3.9653 تأیید  

اندازه سازمانی*آگاهی نسبت به  3.0446 رد بعد محتوایی  
فرهنگ سازمانی*آگاهی نسبت به  3.2228 رد سازمان  

سازمانی درك اهداف و استراتژی 3.9257 تأیید  

زمانیفناوری ساآگاهی نسبت به  3.9406 تأیید  

سازمان سبک رهبری مدیران عالی* 3.3416 رد  

 میانگین مجموع عوامل سازمانی )داخلی(  3.4461

  ارائه 5در جدول )داخلی(  عوامل سازمانیشده برای تعیین اولویت معیارهای   محاسبات انجام
  شده است.
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 (یداخل) یسازمان عوامل معیارهای تیاولو تعیین. 5 جدول

رمالشدهوزنن معیارها کلیرتبه   

 1 0.630732 آگاهی نسبت به فناوری سازمانی

 2 0.22101 آگاهی نسبت به رسمیت سازمان

 3 0.122291 درك اهداف و استراتژی

سیستم بودجه شناخت  0.02595 4 

، بیشترین اولویت مربوط به آگاهی نسبت به فناوری سازمانی با آمده دست های بهاساس وزنبر
از  0.02595سازمان با وزن نرمال سیستم بودجه  است و معیار شناخت 0.630732شده وزن نرمال 

 کمترین اهمیت برخوردار است.
 یدولت یها دانشگاه یها کتابخانه رانیانتصاب مد در موجود )فردی( عوامل شغلی: 3پرسش 

 شبکه چگونه است؟ لیتحل ندایها با استفاده از فر بندی آن و اولویت امندکد تهران

های شخصیتی، ویژگیبه پنج دسته (، فردی) شغلیعوامل  م پژوهش،سودر پاسخ به پرسش 
 ای و عمومیو اعتبار حرفه های مدیریتی، نگرش و بینش مهارت ای، دانش و معلومات حرفه

در ادامه از طریق . شناسایی شدندمعیار  38بندی و برای هر یک از این عوامل، در مجموع  تقسیم
ی آزمون مذکور جهت حذف نتیجه 6اهمیت معیارها محاسبه گردید که در جدول  گیری میانگین

  یا باقی ماندن معیارهای فرعی آورده شده است.
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 ای عوامل شغلی )فردی(ارهیمع و عوامل غربال و یرگی نیانگیم. 6 جدول

بندی این معیارها در گرفته است که اولویت  معیار شکل 18عوامل شغلی )فردی( در مجموع از 
 شده است. ارائه  7جدول 

 
 
 

 نتیجه میانگین معیارهای فرعی عوامل فرعی
 رد 3.0297 کاری سابقه* ای دانش و معلومات حرفه

 رد 3.0396 سنوات خدمت*
 رد 3.1188 های آموزشی دوره*

 تأیید 3.9802 مدرك تحصیلی مرتبط
 تأیید 3.8564 سابقۀ ارتقاء علمی و اداری

 تأیید 4.0050 تخصص
 رد 3.0941 های ارتباطی مهارت* های مدیریتی مهارت

 تأیید 4.2475 گویی و پاسخ  اتخاذ تصمیمتوانایی 
 رد 3.1188 قیت و نوآوریخال*

 رد 3.5743 مدیریت بحراندر  *توانایی
 تأیید 4.0743 انجام کار گروهی توانایی

 رد 3.4356 مدیریت تعارضدر  *توانایی
 رد 3.4851 شناسایی و تجزیه و تحلیل مسائل  *
 رد 3.5198 درك تفاوتهای فردی*

 رد 3.5495 تفویض اختیار *توانایی
 رد 3.5594 مدیریت زماندر  *توانایی
 رد 3.4356 مدیریت منابع و سرمایهدر  *توانایی
 رد 3.2673 تشویق  پرسنل*روحیۀ 

 تأیید 4.0347 آینده نگری
 تأیید 4.1683 تعهدمداری

 رد 3.4802 عدالت و انصاف*
 تأیید 4.3020 پذیری مسئولیت های شخصیتی ویژگی

 تأیید 4.2327 نفس اعتماد به
 تأیید 4.2030 تحمل و سعه صدر
 تأیید 4.2426 صداقت و درستی

 تأیید 4.1535 جویی روحیه مشارکت
 تأیید 4.0941 ظاهر آراسته و منظم

 رد 3.0941 سن*
 رد 3.4851 انعطاف پذیری*
 رد 3.5644 شجاعت فردی*

 رد 3.1089 نگرش مذهبی* نگرش و بینش
 تأیید 4.1337 شمردن زیر دستان محترم

 تأیید 4.2277 تقدم ضابطه بر رابطه
 رد 3.2723 ارتباطات غیر رسمی* ای و عمومی اعتبار حرفه

 رد 3.5644 ای حسن شهرت حرفه*
 تأیید 4.0792 جلب اعتماد کارکنان

 تأیید 4.1782 جلب اعتماد مافوق
 تأیید 4.2327 جلب اعتماد مشتریان یا ارباب رجوع

 3.7169 وامل شغلی )فردی(میانگین مجموع ع
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 (یفرد)یشغل عوامل معیارهای تیاولو تعیین. 7جدول 

 0.148793ده، داشتن سابقۀ ارتقاء علمی و اداری با وزن نرمال شده آم دست های بهبراساس وزن
 از کمترین اهمیت برخوردار است. 0.003014بیشترین اولویت و معیار تخصص با وزن نرمال 

تهران با  یدولت یها دانشگاه یها انتصاب مدیران کتابخانه یمناسب برا : الگوی4پرسش 
 ر چگونه است؟در کشو شبکه لیتحل ندیاستفاده از فرآ

ها اجازه تأثیرپذیری از خودش (، هر یک از خوشهANP) در الگوی فرایند تحلیل شبکه
)وابستگی داخلی( یا تأثیرگذاری بر خوشه دیگر )وابستگی خارجی( وجود داشته و همچنین اجازه 

و  خطوط مستقیمطور مستقیم از خوشه دوم یا عبور از طریق خوشه میانه وجود دارد.  بازگشت به
. بیشتر کندوابستگی را مشخص می ها،کمان جهتدهد و ها را نشان میارتباط بین خوشه ،هاکمان

پذیرند. بعضی عوامل، رابطه دوسویه با هم دارند یعنی عوامل مورد نظر هم تاثیرگذارند و هم تاثیر
امل نیز هیچ از عوامل نیز فلش یک جهته دارند که نشان دهنده رابطه یک سویه است. بعضی از عو

درونی هر خوشه را  روابطها نیز  حلقهگذارند. ارتباطی با دیگری ندارند و بر یکدیگر تاثیری نمی
 عامل است.روابط میان معیارهای درون هر که در واقع  دهدنشان می

 رتبه کلی  وزن نرمال شده  معیارها

 1 0.148793 داشتن سابقۀ ارتقاء علمی و اداری

 2 0.124929 نفس اعتمادبه

 3 0.085385 صدر تحمل و سعه

 4 0.0800168 تقدم ضابطه بر رابطه

 5 0.072276 مسئولیت پذیری

 6 0.069905 آینده نگری

 7 0.068749 صداقت و درستی

 8 0.059685 جلب اعتماد مافوق

 9 0.052438 محترم شمردن زیردستان

 10 0.04266 تعهدمداری

 11 0.038802 کت جوییروحیه مشار

 12 0.037229 مدرك تحصیلی

 13 0.032820 ظاهر آراسته و منظم

 14 0.032012 جلب اعتماد کارکنان

 15 0.031366 توانایی انجام کار گروهی

 16 0.015743 اتخاذ تصمیم و پاسخگویی

 17 0.004172 رجوع اعتماد ارباب

 18 0.003014 تخصص
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 ( ANP) ای شبکه لیتحل ندیفراها براساس پیشنهادی در انتصاب مدیران کتابخانه یالگو. 2شکل 

 گیری نتیجه

ها، الزم است که شرایط انتصاب برای اطمینان از به کارگیری مدیران شایسته در کتابخانه
نامۀ مناسبی گونه معیار و آیینمدیران قبال تعیین شده و مطابق آن عمل شود. در حال حاضر هیچ

 های دانشگاهی وجود ندارد و پژوهش حاضر با استفاده ازبرای احراز پست مدیریت کتابخانه
های بندی برخی عوامل مناسب برای انتصاب مدیران کتابخانه فرایند تحلیل شبکه به تعیین و اولویت

تواند به عنوان معیارهایی برای انتصاب مدیران دانشگاهی پرداخته است و عوامل استخراج شده می
 به کار گرفته شود. 

لویت اول را از نظر مدیران او« داشتن سابقۀ ارتقاء علمی و اداری»های باال که طبق یافته
-رسد انتخاب این عامل به عنوان اولویت اول میها به خود اختصاص داده است به نظر میکتابخانه

تواند به این علت باشد که همه مدیرانی که به پرسشنامه فرایند تحلیل شبکه پاسخ دادند از اعضای 
شوند؛ پژوهشگران موسسه محسوب می ها بودند که خود تولیدکنندگان علم وهیئت علمی دانشگاه
های مرکزی باشد. از تواند دلیلی بر انتخاب این عامل از سوی مدیران کتابخانهبنابراین این امر می

که وظایف چالش برانگیزی بر عهده ایشان گذاشته شده است، سوی دیگر مدیران با درك این
ا در خود تقویت کند تا به شناختی از های یادگیری و رشد علمی و اداری رکنند زمینهتالش می
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 شوند.نقاط قوت و ضعف عملکرد کتابخانه دست پیدا کنند و منجر به بازدهی بیشتر کتابخانه 
رتبه آخر را به خود اختصاص داده « تخصص»همچنین نتایج نشان داد که از بین عوامل شغلی 

دارای تخصص کتابداری و  درصد از مدیران 34ها، است. در بررسی تخصص مدیران کتابخانه
ها که بخشی از نظام آموزش عالی و  درصد از آنان غیرکتابدار هستند. کتابخانه 66اطالع رسانی و 

مرکز گردآوری اطالعات علمی و فنی و کانونی برای تامین امکانات پژوهش برای دانشجویان و 
الزم در زمینه کتابداری و  ریزان اصلی باید از تخصص پژوهشگران است، مدیران به عنوان برنامه

ای ولی غیرکتابدار در اداره رسانی برخوردار باشند. گرچه ممکن است تعدادی مدیر حرفهاطالع
که مدیریت کتابخانه از  یک کتابخانه در زمان و مکانی خاص توفیقی یافته باشند ولی از آنجایی

سازماندهی یک کتابخانه با میزان  رود و توفیق یا عدم توفیق درهای تکنیکی فراتر میحد فعالیت
شود، شاید به جرات کارایی و ایجاد ارتباط منطقی میان دانش مضبوط و استفاده کننده ارزیابی می

ساخته است. مدیر متخصص از « مدیر -کتابدار»توان گفت که اداره یک کتابخانه تنها از عهده می
ختیار کارمندان کتابخانه قرار داده و طریق هدایت رسمی و غیررسمی، اطالعات تخصصی را در ا

 کند. ها را برای همکاری و سهیم شدن بیشتر و بهتر در روند خدمات کتابخانه تقویت می انگیزه آن
اولویت اول را از بین عوامل محیطی به « آگاهی نسبت به عوامل اقتصادی»های باال طبق یافته

-اوضاع اقتصادی کشور، موسسات و سازمانخود اختصاص داده است. هرگونه تغییر و تحولی در 
دهد. در راستای این ها را تحت تأثیر خود قرار میرسانی و کتابخانههای اطالعها از جمله سازمان

هایی متناسب با این تغییرات در مدیریت و به تبع آن در اداره امور  تغییرات، نیازمند فنون و روش
ها اثر مستقیم نق اقتصادی جامعه در میزان فعالیت کتابخانهو کارکنان هستیم. رکود یا رو کتابخانه

ها معموالً با اطمینان بیشتر نسبت به آینده برای گسترش دارد. در شرایط رونق اقتصادی، کتابخانه
آگاهی نسبت به »کنند. همچنین، ریزی می های خویش برنامهعملیات و افزودن به دامنه فعالیت

تواند هم را به خود اختصاص داده است. در حالی که تکنولوژی می رتبه آخر« عوامل تکنولوژی
ها نقش بسزایی داشته باشد. از این رو مدیران بایستی  رسانی آن در تولید اطالعات و هم در خدمت

 .های جدید را داشته باشندآگاهی الزم نسبت به تکنولوژی
 سازمانیلویت اول را از بین عوامل او«  فناوری سازمانآگاهی نسبت به » تحقیق،های طبق یافته

ها، فنون کارگیری علوم، روش ها بایستی از مهارت بهمدیران کتابخانهبه خود اختصاص داده است. 
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ها برای انجام امور و وظایف  و تجهیزات ویژه در درون کتابخانه خود مطلع باشند تا از این مهارت
شناخت سیستم »، همچنینتفاده نمایند. تخصصی خود و دیگر کارکنان در داخل کتابخانه اس

-توانند فعالیتبا استفاده از بودجه مدیران می .رتبه آخر را به خود اختصاص داده است« بودجه
 هایشان را هماهنگ کنند و به اهداف خاص کتابخانه برسند.

( و 1390(، بردبار و شاکری )1386های مومنی و جهانبازی)نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش
( که در احراز پست مدیریتی، تخصص، مهارتهاری مدیریتی و ویژگی شخصیتی 2010گ)فان

ترین معیار  مهم (1387و لطیفی ) آذردارای باالترین اولویت بود، متفاوت است. در پژوهش 
ترین اولویت نیز نحوه ارزیابی و تعامل های مدیریتی و کم انتخاب مدیران منابع انسانی مهارت

ده است. در پژوهش حاضر نیز در بین عوامل شغلی باالترین امتیاز مربوط به عامل مقامات مافوق بو
به دست آمد که از این نظر با پژوهش آذر و لطیفی مغایرت « داشتن ارتفاء سطح علمی و اداری»

-های پیشین نیز بر مدیرانی که تخصص کتابداری دارند تاکید شده است. پژوهشدارد. در پژهش
(، شهبازی 1385(، امیری )1388پور )ریزی و کاظم (، اشرفی1390نی و همکاران )های فامیل روحا

کنند این در ( نیز در پژوهش خود بر مدیر متخصص تاکید می1377نیا ) (، ریاحی1386و صداقت )
 صورتی است که تخصص اولویت آخر را در این پژوهش به خود اختصاص داده است.

قیقات و فناوری، با همکاری انجمن کتابداری و اطالع شود، وزارت علوم، تحمی پیشنهاد
های دانشگاهی تدوین و رسانی ایران، معیارهای صحیحی برای انتخاب و انتصاب مدیریت کتابخانه

در سرفصل  شود،های ایران را ملزم به رعایت این معیارها کند. همچنین، پیشنهاد میدانشگاه
های کارشناسی و به ویژه کارشناسی ارشد، ر دورهشناسی د دروس رشتۀ علم اطالعات و دانش

واحدهای مدیریتی بیشتری گنجانده شود. کتابداران شاغل نیز، از طرف سازمان مادر خود، جهت 
های تحقیق در  در این پژوهش، یکی از روشهای مدیریتی تشویق و ملزم شوند. گذراندن دوره

های  شود عوامل مورد نظر با روش پیشنهاد می بندی عوامل به کار برده شد؛ عملیات برای اولویت
بندی شوند و نتایج حاصل از این تحقیقات با  تحلیل آماری نیز مورد بررسی قرار گرفته و رتبه

 یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند.
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