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انجام آزمون کروسکال -والیس تفاوت معنی دار میان سبکهای رهبری مديران در کتابخانههای مختلف را
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مقدمه
امروزه دنیا توجه بسیار زيادی را به کتابخانهها ومراکز اطالع رسانی معطوف کرده است زيرا
متوجه اين مسئله است که پژوهش و ايجاد فرهنگ متعالی پژوهش نیازمند بستر سازی مناسب
است ،اما مسئلهای که اغلب در اين میان ناديده انگاشته میشود ،يا بعضاً با کم توجهی و بی
توجهی روبه رو میشود جايگاه افراد يا کارکنانی است که نهادهايی همچون کتابخانه و
مراکز اطالع رسانی را میسازند و درآن به فعالیت مشغول هستند (عبدخدا .)3122 ،مطالعات
نشان میدهد که کارکنان به وسیله محرکهای مالی انگیزه میيابند و تحت تأثیر گروه
کاريشان قرار میگیرند و در صورتی که سازمان احساس رضايتمندی کارکنان را ترغیب
کند ،به حداکثر کارايی و مشارکت گروهی خواهند رسید (ماهاپاترا .)3122 ،با در نظر
گرفتن شرايط خاص کتابخانه از جمله غیر انتفاعی بودن خدمات کتابخانهای ،بحث
محرکهای مالی در جهت برانگیختن کارکنان در رسیدن به حداکثر کارايی منتفی شده و
در عوض جايگاه و نقش مدير را در دستیابی به اهداف کتابخانه پررنگتر میکند .بدين
ترتیب رفتار يا به عبارت بهتر سبک رهبری مدير میتواند در کتابخانهها بهعنوان اهرمی جهت
برانگیختن کارکنان باشد يا برعکس قوه تشخیص و تفکر کارکنان را سرکوب کرده و آنان
را تنها به ايفای نقشهای تکراری با شیوههای تکراری و ثابت وادارد.
سبک رهبری يکی از عوامل مؤثر در طراحی راهبرد مناسب برای سازمانها به شمار
میآيد .رفتار مدير يا رئیس سازمان که بايد نقش رهبری را برعهده بگیرد میتواند بر افکار،
احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارد .اين افکار ،احساسات و
آرزوها موجب انگیزش و هدايت رفتار میگردد .سازمان و گروه خالق به رهبری خالق نیاز
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دارد که در ايجاد و نگه داری نیروی خالق داخلی و در ترغیب و به وجود آوردن انگیزه
برای رفتار خالق افراد و گروههای درون سازمانی کوشا باشد (سام خانیان .)3121،مديريت
میتواند توانايی و استعداد و خالقیت و نوآوری را در افراد ايجاد ،ترويج و تشويق کند و يا
رفتار و عملکرد او میتواند مانع اين امر حیاتی شود (علیرضايی و تواليی .)3122 ،مديران و
سازمانها میتوانند با ايجاد زمینههای مناسب چنان که کريس آرگريس معتقد است ظهور
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خالقیت و نوآوری را تسريع و يا با ايجاد فضای نامناسب آن را عقیم کنند (قرائی
مقدم.)3122،
نیاز به افراد خالق و نوآور در دانشگاهها و ديگر مراکز علمی ،آموزشی اهمیتی مضاعف
دارد چرا که اين مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و
متخصص برای کلیه سازمانها و ادارات به عهده دارند .کتابخانهها بعنوان قلب تپنده
دانشگاهها و محل رجوع محققان و پژوهشگران که در راستای پرورش نیروی انسانی
متخصص به فعالیت میپردازند از اين امر مستثنی نمیباشند .کتابخانههای دانشگاهی از يک
سو با نیازهای ا طالعاتی و پژوهشی مختلف دانشجويان و اعضای هیات علمی و از سوی
ديگر با پیشرفت سريع در حوزه اطالع رسانی و تحوالت شتابان در فناوریهای اطالعاتی
مواجهند .هماهنگی با اين تغییرات نیازمند خلق انديشههای نو و ايجاد محیطی بر پايه خالقیت
میباشد .وجود خالقیت در مديران کتابخانهها سبب میشود تا محیط کاری از ابتال به انجام
فعالیتهای يکنواخت نجات يابد و بدينوسیله سازمان از افتادن در روزمرگیها رهايی يافته
و زمینه هر چه با نشاط کردن سازمان فراهم شود.
همانطور که در باال نیز اشاره شد ،مديران ارشد سازمانها از جمله مديران و روسای
دانشکدهها در راستای تحقق هرچه بهتر اهداف سازمان ،تمايل به گزينش و استخدام مديری
خالق برای کتابخانه را دارند .لذا آنان تمايل دارند تا با آگاهی از سبک رهبری مديران
خالق کتابخانهها بتوانند تمهیدات الزم برای اعمال سبک رهبری آنان بیانديشند و آمادگی
الزم برای دادن اختیارات و آزادیهای مورد انتظار مدير خالق کتابخانه را داشته باشند.
شناسايی مديران خالق که حامی و مشوق کارکنان در طراحی و اجرای ايدههای نو و
و همواره اين سؤال برای کارکنان مطرح است که آيا آگاهی از سبک رهبری يک مدير
میتواند راهنما و نشانهای از میزان خالقیت وی باشد .پاسخ اين پرسش میتواند ياريگر
کارکنان خالق جهت همکاری هر چه بیشتر با مديران خالق در اجرای ايدههای نو باشد.
دانش ( )3122در پژوهش خود به بررسی شش شاخص سبک مديريت لیکرت در
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وی نشان داد که سبک مديريت مديران دو کتابخانه مذکور در شش شاخص رهبری،
انگیزش ،تصمیم گیری ،ارتباطات ،هدفگذاری و کنترل با سبک سه يا سبک مشورتی تطابق
دارد.
کشاورز ( ) 3122در بخشی از پژوهش خود با عنوان شناسايی سبک مديريتی حاکم بر
کتابخانههای دولتی شهر تهران و ارتباط آن با رضايت شغلی کتابداران ،سبک مديريتی
مديران را مورد توجه قرار میدهد .نتايج پژوهش وی نشان میدهد که مديريت کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران از لحاظ شاخصهای انگیزش ،ارتباطات ،تعامل-
نفوذ ،تصمیم گیری ،هدف گذاری و اهداف اجرايی و آموزش در سبک  8لیکرت يعنی
سبک آمرانه -خیرخواهانه ،و از لحاظ شاخصهای رهبری و کنترل در سبک  1لیکرت يعنی
سبک مشورتی قرار دارد.
بهرامی نیار ( )3161در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خالقیت مديران
کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه به اين نتیجه رسید که عوامل فردی و سازمانی بر میزان
خالقیت مديران مؤثر میباشد.
باواخانی ( )3162در پژوهشی با عنوان تبیین نقش سبک رهبری کتابخانههای دانشگاهی
در استقرار نظام مديريت دانشنشان داد که عوامل مؤثر بر سبک رهبری کتابخانههای
دانشگاهی شامل هشت شاخص است :انگیزش ،کنترل ،تصمیمگیری ،رهبری ،ارتباطات،
تعامل _ نفوذ ،اهداف اجرايی و آموزش ،و هدفگذاری .همچنین ابعاد استقرار نظام
مديريت دانش نیز شامل شش شاخص منابع انسانی ،فناوری ،فرايند دانشی ،فرهنگ ،ساختار
و رهبری است .عوامل مؤثر بر سبک رهبری و استقرار مديريت دانش ،در سطح  6/63با
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يکديگر رابطه معنادار و مستقیمی داشته و مؤلفههای رهبری ،انگیزش ،ارتباطات ،تعامل _
نفوذ ،هدفگذاری ،کنترل ،و اهداف اجرايی و آموزش در سطح  6/63و تصمیمگیری در
سطح  ،6/62با مديريت دانش ارتباط معنادار و مستقیم دارند.
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هويسامن )8662( 3در پايان نامه خود به بررسی ارتباط بین دو سبک رهبری تحول آفرين
و تبادلی با دو عنصر سیالی و تفکر همگرای خالقیت میپردازد .پژوهش وی نشان داد که
میان سبک رهبری تحول آفرين و میزان خالقیت ارتباط معنادار زيادی وجود دارد.
گوموسلوگو و ايسو )8666( 8مدلی را برای تأثیر سبک رهبری تحول آفرين بر روی
خالقیت پیروان در هر دو سطح شخصی و سازمانی پیشنهاد میکنند .نتايج نشان داد که سبک
رهبری تحول آفرين تأثیر مهمی بر روی خالقیت در سطوح فردی و سازمانی داشت .در
سطح فردی ارتباط مثبت و معنی داری میان سبک رهبری تحول آفرين و خالقیت کارکنان
وجود دارد و سبک رهبری تحول آفرين از طريق قدرت روانشناختی بر خالقیت کارکنان
تأثیر میگذارد.
بوهیجی و همکاران ( )8631در پژوهشی نشان داد که زيرساختهای مورد نیاز برای پايه
گذاری مديريت دانش عبارتند از :همکاری ،دارايی انسان ،حافظهی سازمانی ،شبکهی انتقال
دانش و زيرساخت هوش سازمانی.
با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر بر آن شد تا ارتباط میان سبکهای رهبری
مديران کتابخانههای دانشگاه تهران را با میزان خالقیت آنان شناسايی و به تبیین آن بپردازد.
پرسشهای پژوهش در ادامه بیان شده است:
 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص رهبری از ديدگاه مديرانکتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت همخوانی دارد؟
 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص انگیزش از ديدگاه مديران سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص ارتباطات از ديدگاه مديرانکتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت سازگار است؟
 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص تعامل -نفوذ از ديدگاهمديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت همخوانی دارد؟
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 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص تصمیم گیری از ديدگاهمديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت همخوانی دارد؟
 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص هدفگذاری از ديدگاهمديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت سازگار است؟
 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص کنترل از ديدگاه مديرانکتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت تطابق دارد؟
 سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص آموزش و اهداف اجرايیاز ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت مطابقت دارد؟
 سبک رهبری غالب در میان مديران کتابخانههای دانشگاه تهران کدامند؟ آيا بین سبک رهبری از ديدگاه مديران و کارکنان کتابخانههای دانشگاههای تهران تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 آيا سبک رهبری از ديدگاه مديران با سبک رهبری ادراک شده توسط کارکنان يکی است؟ میزان خالقیت مديران کتابخانهها تا چه اندازهای با سبک رهبری اعمال شده توسط آنان مرتبطاست؟

روش
از آنجا که پژوهش حاضر به گردآوری اطالعات درباره واقعیتها میپردازد و نتايج حاصل
را به طور کمی تصوير میکند تحقیق پیمايشی خواهد بود (ديانی .)3196،در اين نوع
پژوهش ،فقط به توصیف آنچه در واقعیت وجود داشته اکتفا میشود و ارتباط مثبت يا منفی
بین دو يا چند متغیر را تعیین میکند يا در پی توضیح پديدهها بدون مداخله مستقیم در
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آنهاست.
جامعه آماری مورد نظر در اين پژوهش شامل کلیه کارکنان و مديرانی است که در
کتابخانههای دانشگاه تهران واقع در شهر تهران خدمت میکنند .با در نظر گرفتن اينکه وجود
تنها يک کارمند در کتابخانه برای تعیین سبک رهبری کافی نیست لذا کتابخانههايی که
دارای يک کارمند بودند از جامعه آماری حذف شدند .برای گردآوری دادههای مورد نیاز
اين پژوهش از  8پرسشنامه متفاوت استفاده شد .يکی از پرسشنامهها که توسط کارکنان
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شاغل در کتابخانهها پاسخ داده شده است به بررسی سبک رهبری مديرکتابخانه پرداخته
است .پرسشنامه دوم که میان مديران و سرپرستان توزيع گرديده است به بررسی سبک
رهبری از ديدگاه خود مديران و میزان خالقیت آنان پرداخته است .در بخش اول هر دو
پرسشنامه سواالتی جهت گردآوری اطالعات جمعیت شناختی از قبیل جنسیت ،سن ،محل
اشتغال ،سابقه ،تحصیالت ...درنظر گرفته شد.

یافتهها
سؤال يک :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص رهبری از
ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت همخوانی دارد؟
برای بررسی شاخص رهبری چهار سؤال در پرسشنامه در نظر گرفته شده است که عبارتند
از :اعتماد مدير به کارکنان ،اعتماد کارکنان به مدير ،رفتار حامیانه مدير نسبت به کارکنان و
امکان بحث آزادانه کارکنان با مدير.
نمودار  3پاسخهای مديران و کارکنان به گويه های مربوط به شاخص رهبری را نشان
میدهند .همانطور که نشان داده شده است برای پاسخ به اين سؤال ،میانگین چهار سؤال از
ديدگاه مديران و کارکنان محاسبه شد.
اعتماد مدير به كاركنان
9
7
5
مدير

اعتماد كاركنان به مدير

1

رفتار حاميانه مدير نسبت به كاركنان

نمودار  .1سبک مدیریت از لحاظ شاخص رهبری
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با توجه به درجه بندی لیکرت که برای اين پرسشنامه در نظر گرفته شده بود مديران
سبک مديريتی خود را از لحاظ شاخص رهبری مشارکتی توصیف کردهاند در حالیکه
کارکنان سبک مديريتی مديران خود را از لحاظ شاخص رهبری مشورتی توصیف کردهاند.
سؤال دو :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص انگیزش از
ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت مطابقت دارد؟
برای بررسی شاخص انگیزش از  2گويه استفاده شده است که عبارتند از :ايجاد انگیزه
به وسیله تشويق ،ايجاد انگیزه به وسیله تنبیه ،گرايشات مطلوب کارکنان نسبت به سازمان و
اهدافش ،احساس مسئولیت سطوح پايین برای تحقق اهداف سازمان ،رضايت حاصله از
عوامل سازمان و مدير ،برخورد دوستانه کارکنان نسبت به همکاران و برخورد نامطلوب
کارکنان نسبت به همکاران.
ايجاد انگيزه به وسيله تشويق
9
ايجاد انگيزه به وسيله تنبيه
مدير

7
5

برخورد نامطلوب كاركنان

3

كارمند

1

گرايشات مطلوب كاركنان به سازمان

احساس مسئوليت سطوح پايين
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برخورد دوستانه كاركنان

رضايت حاصله از عوامل سازمان...

نمودار  .2سبک مدیریت از لحاظ شاخص انگیزش

همانطور که در نمودار  8نشان داده شده است کارمندان سبک مديريتی مديران خود را
در مورد دو گويه ايجاد انگیزه به وسیله تنبیه و برخورد نامطلوب کارکنان نسبت به همکاران
سبک  8لیکرت يعنی سبک آمرانه -خیرخواهانه ارزيابی کردهاند .در حالیکه مديران سبک
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مديريتی خود را در مورد اين دو سؤال سبک  3لیکرت يعنی سبک آمرانه ارزيابی کردهاند.
بیشترين تفاوت همانطور که در نمودار  8نیز مشهود است مربوط به گزينه ايجاد انگیزه به
وسیله تشويق است که مديران خود را دارای سبک مشارکتی پنداشتهاند .در حالیکه کارکنان
مديران خود را دارای سبک آمرانه -خیرخواهانه ارزيابی نمودهاند.
نتايج حاصل از  2گويه مرتبط با شاخص انگیزش نشان میدهد که مديران سبک مديريتی
خود را از نظر اين شاخص  2.21ارزيابی نمودهاند که با سبک  1لیکرت (سبک مشورتی)
همخوانی دارد .کارکنان نیز سبک مديريتی مديران خود را از نظر اين شاخص  2.68ارزيابی
کردهاند که مطابق با همان سبک و بسیار متمايل به سبک دو (آمرانه -خیرخواهانه) است.
اين حاکی از آن است که در مورد اين شاخص تفاوت بسیار کمی در ديدگاه مديران و
کارکنان ديده میشود.
سؤال سه :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص ارتباطات از
ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت سازگار است؟
گويه های مرتبط با اين شاخص عبارتند از :ارتباط و تعامل در جهت اجرای اهداف
سازمان ،سهیم کردن کارکنان در اطالعات مربوط به سازمان توسط مديران ،میزان ارتباطات
رو به پايین (ارتباطی که مدير با کارکنان برقرار میکند) ،میزان ارتباطات رو به باال (ارتباطی
که کارکنان با مدير برقرار میکنند) ،میزان ايجاد ارتباطات روبه باال توسط کارکنان به علت
حس مسئولیت ،میزان فشارهايی که منجر به تحريف اطالعات منتقل شده به سطوح باالتر
میشوند ،میزان نیاز به نظامهای کمکی مثل نظام پیشنهادات برای تکمیل ارتباطات ،نزديکی
روانشناختی میان کارکنان و مدير و آگاهی مدير از مشکالت کارکنان.
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ارتباط براي اجراي اهداف سازمان
سهيم كردن كاركنان در اطالعات
سازمان

مدير
كارمند

9
7

آگاهي مدير از مشكالت كاركنان

5

ميزان ارتباطات روبه پايين

ميزان ارتباطات روبه باال
ايجاد ارتباطات روبه باال

3

نزديكي روانشناختي بين مدير و

1

كاركنان

نياز به سيستم هاي كمكي
فشار جهت تحريف اطالعات

نمودار  .8سبک مدیریت از لحاظ شاخص ارتباطات

همانگونه که در نمودار  1نشان داده شده است تنها در مورد گويه میزان فشار جهت
تحريف اطالعات منتقل شده به سطوح باالتر ،مديران سبک مديريتی خود را آمرانه-
خیرخواهانه ارزيابی کردهاند که پاسخهای کارکنان نیز با کمی اختالف آن را تأيید میکند.
با توجه به نمودار  1بیشترين اختالف میان نظر مديران و کارکنان مربوط به گويه سهیم
کردن کارکنان در اطالعات مربوط به سازمان میباشد که مديران سبک مديريتی خود را با
عدد  2.28سبک مشارکتی ارزيابی کردهاند در حالیکه کارکنان سبک مديريتی مديران خود
را در مورد اين گويه با عدد  2.82سبک مشورتی ارزيابی کردهاند.
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همانطور که ستون میانگین جدول  36-1نمايش داده است مديران سبک مديريتی خود
را از لحاظ شاخص ارتباطات که از میانگین پاسخهای  6گويه فوق حاصل شده است با عدد
 2.62سبک ( 1مشارکتی) و بسیارمتمايل به سبک (1مشورتی) ارزيابی نمودهاند در حالیکه
کارکنان سبک مديريتی مديران خود را از لحاظ اين شاخص سبک مشورتی ارزيابی
نمودهاند.
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سؤال چهار :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص تعامل-
نفوذ از ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت همخوانی
دارد؟
گويه های مربوط به شاخص تعامل -نفوذ عبارتند از :میزان همکاری که در کار گروهی
وجود دارد ،میزان تعامالت و ارتباطات همکاران با يکديگر ،میزان نفوذی که کارکنان
میتوانند در اهداف ،روشها و فعالیتهای بخش خودشان داشته باشند و میزان نفوذی که
مدير فراتر از اهداف ،فعالیتها و روشهای بخش خود دارد.
ميزان همكاري در كار گروهي
9
7
مدير

5

كارمند

3
ارتباطات همكاران با يكديگر

1

ميزان نفوذ مدير

ميزان نفوذ كاركنان در اهداف

نمودار  .4سبک مدیریت از لحاظ شاخص تعامل -نفوذ

همانطور که در نمودار  1ديده میشود بیشترين اختالف میان ديدگاه کارکنان و مديران،
و کمترين اختالف میان ديدگاه کارکنان و مديران مربوط به گويه ارتباط همکاران با
يکديگر است.
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مديران سبک مديريتی خود را از لحاظ شاخص تعامل -نفوذ با عدد  2.19سبک
مشارکتی ارزيابی کردهاند ،اين در حالی است که کارکنان سبک مديريتی مديران خود را
با عدد  9.22مشورتی ارزيابی نمودهاند.
سؤال پنج :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص تصمیم گیری
از ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت همخوانی دارد؟
برای سنجش شاخص تصمیم گیری  1گويه در نظر گرفته شده است که عبارتند از :میزان
تصمیم گیری درسطوح پايین ،صحیح و مناسب بودن اطالعات جهت تصمیم گیری ،استفاده
از دانش فنی و حرفهای کارکنان در امر تصمیم گیری ،مشورت با کتابداران در امر تصمیم
گیری.
ميزان تصميم گيري درسطوح پايين
9
7
5
3
صحيح بودن اطالعات جهت تصميم گيري

1

مشورتبا كتابداراندر امر تصميم گيري

مدير
كارمند

استفاده از دانش حرفه اي كتابداراندر امر
تصميم گيري

نمودار  .5سبک مدیریت از لحاظ شاخص تصمیم گیری
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با توجه به نمودار  2مشاهده میشود که بیشترين تفاوت میان ديدگاه کارکنان و مديران
در گويه مشورت با کتابداران در امر تصمیم گیری وجود داشته است و کمترين تفاوت میان
ديدگاه کارکنان و مديران در گويه میزان تصمیم گیری در سطوح پايین وجود داشته است.
گويه میزان تصمیم گیری در سطوح پايین از ديدگاه کارکنان با عدد محاسبه شده 1.22
دارای سبک آمرانه -خیرخواهانه است و ساير گويه ها سبک مديريتی را از ديد کارکنان
سبک مشورتی ارزيابی نمودهاند .در حالیکه مديران سبک مديريتی خود را در مورد گويه
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میزان تصمیم گیری در سطوح پايین سبک مشورتی اعالم نمودهاند و در مورد ساير گويه
های اين شاخص ،سبک خود را مشارکتی اعالم کردهاند .در مجموع با توجه به میانگینهای
بدست آمده در جدول  ،38-1مديران با عدد  2.31سبک مديريتی خود را مشارکتی و
نزديک به سبک مشورتی اعالم نموده و کارکنان سبک مديريتی مديران خود را با عدد
 2.16سبک مشورتی ارزيابی نمودهاند.
سؤال شش :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص هدفگذاری
از ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت سازگار است؟
گويه های مرتبط با اين شاخص عبارتند از :میزان شرکت کتابداران در تعیین اهداف
کتابخانه ،میزان تالش سلسله مراتب مختلف سازمان جهت دستیابی به اهداف سازمان و میزان
اجبار برای قبول يا رد اهداف.
ميزان شركت كتابداران در تعيين اهداف
9
7
5

مدير

3

كارمند

1

ميزان تالش سلسله مراتب جهت دستيابي به
اهداف

ميزان اجبار براي قبول يا رد اهداف

نمودار  .6سبک مدیریت از لحاظ شاخص هدفگذاری

مديران و کارکنان هر دو ،متفقاً سبک مديريتی را در مورد اين گويه با اختالف کمی سبک
آمرانه -خیرخواهانه اعالم نمودهاند.
همانطور که در نمودار  9نشان داده شده است بیشترين اختالف میان ديدگاه کارکنان و
مديران مربوط به گويه میزان شرکت کتابداران در تعیین اهداف است که مديران سبک
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مديريتی خود را در مورد اين گويه مشارکتی اعالم نمودهاند ولی کارکنان سبک مديريتی
مديران خود را مشورتی ارزيابی کردهاند.
مديران سبک مديريتی خود را از لحاظ اين شاخص با عدد  9.11مشورتی اعالم نموده و
کارکنان نیز سبک مديريتی مديران خود را با عدد  2.32مشورتی ولی متمايل به سبک آمرانه
خیرخواهانه اعالم نمودهاند.
سؤال هفت :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص کنترل از
ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت تطابق دارد؟
گويه های مرتبط با اين شاخص عبارتند از :وجود ابزار سنجش و اطالعات دقیق در فرايند
کنترل ،وجود فشار برای تحريف و دست بردن در اطالعات ،تمرکز فرايند بازنگری و کنترل
در سطوح باالی سازمان ،وجود گروههای غیررسمی ،توافق گروههای غیررسمی با اهداف
سازمان ،استفاده از گزارشات کنترل و بازنگری عملکرد کارکنان جهت راهنمايی و توبیخ
آنان .از ديدگاه مديران و کارکنان گويه های فشار برای تحريف اطالعات و وجود گروههای
غیررسمی در کتابخانه کمترين امتیاز را به دست آورده است .با اين تفاوت که مديران سبک
مديريتی خود را در مورد اين دو گويه آمرانه دانستهاند در حالیکه کارکنان سبک مديريتی
مديران خود را در مورد اين دو گويه آمرانه -خیرخواهانه ارزيابی نمودهاند.
وجود اطالعات دقيق در فرايند
كنترل
9
فشار براي تحريف اطالعات
مدير
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7
5
3
1

استفاده از گزارشات كنترل براي
راهنمايي كاركنان

تمركز فرايند كنترل در سطوح

ميزان توافق گروه هاي غيررسمي

باالي سازمان

با اهداف سازمان
وجود گروه هاي غير رسمي در
كتابخانه

نمودار  .7سبک مدیریت از لحاظ شاخص کنترل
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با توجه به نمودار  2مشاهده میشود که بیشترين اختالف نظر میان کارکنان و مديران
مربوط به گويه استفاده از گزارشات کنترل عملکرد کارکنان جهت راهنمايی آنان است .در
مورد اين گويه مديران سبک مديريتی خود را مشارکتی اعالم نمودهاند درحالیکه کارکنان
سبک مديريتی مديران را مشورتی اعالم نمودهاند.
سبک مديريتی مديران از ديدگاه ايشان در مورد شاخص کنترل با عدد  2.61مشورتی و
بسیار متمايل به آمرانه -خیرخواهانه اعالم شده است در حالیکه کارکنان سبک مديريتی
حاکم بر محیط کار خود را در رابطه با اين شاخص با عدد  1.26آمرانه -خیرخواهانه ارزيابی
نمودهاند.
سؤال هشت :سبک مديريت حاکم بر کتابخانههای دانشگاه تهران از نظر شاخص اهداف
اجرايی و آموزش از ديدگاه مديران کتابخانهها و کارمندان با کدام يک از سبکهای لیکرت
مطابقت دارد؟
گويه هايی که برای ارزيابی اين شاخص در نظر گرفته شدهاند عبارتند از :پیگیری تحقق
اهداف اجرايی کتابخانه ،بهره گیری از آموزشهای مورد نیاز ،وجود منابع آموزشی مناسب.
پيگيري اهداف اجرايي
9
7
5
3

مدير

1

كارمند

بهره گيري از آموزش هاي مورد

نمودار  .8سبک مدیریت از لحاظ شاخص اهداف اجرایی و آموزش
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نياز
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همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود بیشترين اختالف میان ديدگاههای مديران و
کارکنان مربوط به گويه پیگیری اهداف اجرايی است که کارکنان سبک مديريتی را در اين
مورد مشورتی و مديران سبک مديريتی را در اين مورد مشارکتی ارزيابی کردهاند.
میانگین گويه های اين شاخص نشان داد که مديران سبک مديريتی خود را با عدد 2.31
مشارکتی ومتمايل به مشورتی پنداشتهاند در حالیکه کارکنان سبک مديريتی مديران خود را
با عدد  2.82مشورتی ارزيابی نمودهاند.
سؤال نه :سبک رهبری غالب در میان مديران کتابخانههای دانشگاه تهران کدامند؟
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نمودار  .9سبک مدیریتی لیکرت از دیدگاه مدیران و کارکنان

برای پاسخ به اين سؤال از میانگین هشت شاخص استفاده شد .از آنجا که در بررسی و
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

تعیین سبک لیکرت ،پرسشنامه توزيع شده بین کارکنان جهت تشخیص سبک مديريت،
مورد استناد قرار میگیرد همانطور که مشاهده میشود عدد بدست آمده برای سبک رهبری
غالب در کتابخانههای دانشگاه تهران از ديد کارکنان برابر با  2.29و نشان دهنده سبک سه
لیکرت (سبک مشورتی) میباشد .قابل ذکر است که میانگین سبک رهبری از ديدگاه
مديران برابر با  9.22است که برابر با سبک  1لیکرت (سبک مشورتی) و متمايل به سبک
(1سبک مشارکتی) است.
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سؤال ده :آيا بین سبک رهبری از ديدگاه مديران وکارکنان کتابخانههای دانشگاه تهران
تفاوت معنی داری وجود دارد؟
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نمودار  .01آمار توصیفی مربوط به میزان خالقیت مدیران کتابخانهها

برای پاسخ به اين سؤال از میانگین امتیازات کسب شده در آزمون خالقیت رندسیپ
استفاده شد .میانگین نتايج اين آزمون در مورد  32مدير کتابخانههای دانشگاه تهران برابر با
 3.82است که اين امتیاز مربوط به دسته مديران غیرخالق است.
همانگونه که در نمودار  36نیز مشاهده میشود بیشینه خالقیت در میان مديران
کتابخانههای دانشگاه تهران برابر با عدد  38و کمینه آن نیز برابر با عدد  -31میباشد که هر
 1بود .اين اعداد نشانگر آن هستند که پراکندگی در میان نمرات وجود ندارد و همه مديران
شرکت کننده در آزمون غیرخالق بودهاند.
سؤال يازده .آيا سبک رهبری از ديدگاه مديران با سبک رهبری ادراک شده توسط کارکنان
يکی است؟

سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

دو اين اعداد متعلق به دسته مديران غیرخالق است .قابل ذکر است که میانه نیز برابر با عدد
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برای پاسخ به سؤال يازدهم ،در گام اول با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

3

به تطابق توزيع نمونهها با يک توزيع نرمال در هشت شاخص پرداخته شد که نتايج ،نرمال
بودن توزيع مؤلفهها در هر يک از شاخصها را تأيید میکرد .در گام بعدی از آزمون  tجفتی
جهت سنجش معنی داری اختالف میان ديدگاههای مديران و کارکنان در مورد سبک
رهبری استفاده شد .نتايج حاصل از اين آزمون با  62درصد اطمینان در جدول  32-1نمايش
داده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون  tجهت بررسی وجود اختالف معنی دار در دیدگاههای مدیران و کارکنان در
مورد سبک رهبری
سبک رهبری از ديدگاه مديران و کارکنان
آزمون t

1.191

درجه آزادی

382

مقدار P

6

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،چون مقدار  Pکوچکتر از  6.663است،
نتايج از لحاظ آماری معنای بسیار بااليی دارد و تفاوت میان ديدگاههای مديران و کارکنان
در مورد سبک رهبری بسیار معنی دار است .در نتیجه سبک رهبری از ديدگاه مديران با
سبک رهبری ادراک شده توسط کارکنان يکی نیست.
سؤال دوازده .میزان خالقیت مديران کتابخانهها تا چه اندازهای با سبک رهبری اعمال شده
توسط آنان مرتبط است؟
سال چهارم ،شماره  ،31زمستان 69

با توجه به فاصلهای بودن متغیرهای اين فرضیه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتايج حاصل از اين آزمون با  62درصد اطمینان در جدول  8مشاهده میشود.

1. Kolmogrov- Smirnov
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جدول  .2بررسی وجود همبستگی میان خالقیت و سبک مدیران به تفکیک سبک مدیریت
سبکها

خالقیت
6.822

Pearson

6.183

P

6.323

Pearson

سبک آمرانه-

6.138

P

خیرخواهانه

6.822

Pearson

6.22

P

سبک آمرانه

سبک مشورتی

همانگونه که در جدول  8ديده میشود ،از آنجا که میزان ضريب همبستگی در سه سبک
موجود بین دو عدد  6.1و  -6.1قرار دارد ،لذا میان سه سبک موجود در کتابخانههای دانشگاه
تهران از ديدگاه کارکنان به صورت مجزا و میزان خالقیت همبستگی وجود ندارد .با توجه
به بزرگتر بودن مقدار  Pاز عدد  6.62در سبکهای مختلف مندرج در جدول  8همبستگی
معنی داری میان میزان خالقیت و سبک رهبری ادراک شده توسط کارکنان وجود ندارد .با
توجه به يافتههای اين پژوهش نمیتوان ابراز داشت که با ارتقا سبک مديريتی از آمرانه به
سمت سبک مشارکتی ،خالقیت مدير نیز افزايش میيابد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر در گام اول به سنجش و اندازه گیری میزان خالقیت مديران کتابخانههای
دانشگاه تهران پرداخته و سبکهای رهبری که توسط ايشان اعمال میشود را شناسايی کرده
است .برای تحقق اين امر از سبک رهبری لیکرت به دلیل فراوانی متون مربوط به آن برای
سازمانی مديران استفاده گرديد ..در ادامه اين پژوهش ،به بررسی استنباط مديران از سبک
مديريتی ايشان پرداخته و آن را با سبک مديريتی ادراک شده توسط کارکنان در
شاخصهای مختلف مقايسه نموده است.
در گام بعدی که هدف اصلی پژوهش را تشکیل داده است سعی در بررسی ارتباط میان
سبکهای رهبری اعمال شده توسط مديران کتابخانهها و میزان خالقیت آنان داشته است.
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سنجش سبک رهبری استفاده شد و از پرسشنامه رندسیپ برای سنجش میزان خالقیت
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در پی اين بررسی و با مطالعه سبک رهبری گروهی از مديران کتابخانهها مشخص شد که
آيا مديران با دارا بودن میزان يکسانی از خالقیت ،سبک رهبری مشابهی را اعمال میکردند.
در بخش ی از پژوهش نیز به بررسی میزان خالقیت مديران با توجه به سمت و پست سازمانی
پرداخته شده است .نتايج پژوهش بیانگر آن است که میانگین میزان خالقیت مديران حاکی
از آن بود که مديران کتابخانههای دانشگاه تهران غیرخالق هستند .غیر خالق بودن مديران
کتابخانهها را میتوان به دلیل فقدان انگیزه درونی نداشتن مهارتهای تفکر خالق و پیروی
از قواعد پیشین در نحوه انجام کار دانست .از آنجا که نیاز به خالقیت و نوآوری ،تابعی از
محیط عملکرد سازمانی است غیر خالق بودن مديران کتابخانههای مذکور را میتوان حاصل
کم توجهی محیطهای دانشگاهی به خالقیت و عدم نیاز به آن دانست ،البته موانع خالقیت
مديران کتابخانهها نیاز به بررسی علمی دارد.
انجام آزمون  tجفتی وجود تفاوت معنی دار میان ديدگاه کارکنان و مديران را در مورد
سبک رهبری اعمال شده توسط مدير را تأيید میکند .مديران در کتابخانههای دانشگاه
فردوسی مشهد سبک رهبری خود را سبک سه (مشورتی) بیان نمودهاند در حالیکه کارکنان
کتابخانههای دانشگاه فردوسی مشهد سبک رهبری مديران خود را دو (آمرانه -خیرخواهانه)
ارزيابی کردهاند.
اين تفاوت در سبک رهبری میان ديدگاه مديران و کارکنان را میتوان ناشی از ذهنیت
مديران درباره سبک رهبری دانست.
برای بررسی همبستگی میان خالقیت مديران و سبک رهبری آنان از ديدگاه کارکنان،
از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به قرار داشتن اين ضريب بین  6.1و -6.1
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بین خالقیت مديران و سبک رهبری آنان از ديدگاه کارکنان عدم همبستگی وجود دارد.
اين تفاوت در نتايج را میتوان ناشی از کوچک بودن جامعه آماری پژوهش حاضر نسبت به
پژوهشهای پیشین دانست .عامل ديگری را که میتوان در اين امر دخیل دانست تعیین سبک
رهبری توسط کارکنان در سبک رهبری لیکرت است.
برای مقايسه سبک مديريت موجود در  81کتابخانه دانشگاه تهران از آزمون کروسکال-
والیس استفاده شد که تفاوت معنی دار در سبک رهبری مديران کتابخانههای مختلف
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دانشگاه تهران فرضیه سوم پژوهش را تأيید میکند .بررسیهای کشاورز ( )3122در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران يافتههای پژوهش اخیر را تأيید میکنند.
بین میزان خالقیت مديران با سمت هیات علمی نسبت به میزان خالقیت مديران با سمت
کتابدار تفاوت معنی داری وجود ندارد .يا به عبارت ديگر همانطور که کاستیگلیون ()8662
اظهار میدارد .انگیزشهای درونی مهمترين محرک خالقیت هستند و جايگاه مهمتری را در
خالقیت مديران کتابخانههای دانشگاه نسبت به تخصص دارند که در میان مديران سطوح
عالی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

پیشنهادهای اجرایي
 برگزاری دورههای مديريت برای مديران کتابخانهها برای آشنايی بیشتر آنان با مهارتهایمديريتی و نیز اجرايی کردن مديريت مشارکتی در کتابخانهها میتواند مثمر ثمر باشد و نامتعادل
بودن شاخصها و دارا بودن سطح پايین در برخی از شاخصها را برطرف نمايد.
 برگزاری دورههای آشنايی با روشهای ارتقای خالقیت برای افزايش خالقیت کارکنان ومديران کتابخانهها میتواند سودمند باشد.
 در نظر گرفتن تشويقهايی از قبیل پاداش ،ارتقا و ...عالوه بر ارتقا شاخص انگیزش میتواند درنهادينه کردن خالقیت در کتابخانهها و حمايت از آن گام مهمی باشد.
 -تدبیر راهکارهايی جهت مشارکت بیشتر کارکنان در اين دو شاخص ضروری به نظر میرسد.
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