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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ارزيابی عملکرد کتابداران کتابخانههاي عمومی استان مازندران ،با استفاده از
بازخورد  360درجه بود .پژوهش از نوع کاربردي و به روش پيمايشی-تحليلی بوده است .ابزار پژوهش
پرسشنامه پيشساخته مدل  360درجه است که روايی آن قبال اخذ شده و پايايی آن براساس آلفاي کرونباخ
در تمامی موارد بزرگتر از  0/59است .جامعه آماري پژوهش شامل جامعه اول 59نفر کتابدار ،جامعه
دوم 59نفر همکار و جامعه سوم  35نفر مدير کتابخانه است که با توجه به محدود بودن از نمونه گيري به
روش سرشماري استفاده شد ،جامعه چهارم هم شامل  59نفر مراجعهکننده است که به روش نمونهگيري
اتفاقی انتخاب شدند .جهت تجزيه و تحليل اطالعات از نرمافزار  SPSS 22و  PLSو آمار توصيفی و
آزمونهاي کلموگروف-اسميرنوف ،آناليز واريانس و دانکن استفاده شد .يافتهها نشان داد وضعيت
عملکرد کتابداران به طور کلی (  ) 9/39و وضعيت عملکرد آنها در هر کدام از شاخص هاي مهارت
اخالقی –ارزشی ( ،)9/99مهارت عملکردي( )9/35و مهارت فرآيندي( )9/33باالتر از سطح متوسط بوده؛
همچنين بين نتايج ارزيابی  9گروه بهطور کلی و درتمامی شاخص ها بجز شاخص اخالقی-ارزشی()0/055
تفاوت معناداري وجود داشت ،مقايسه نمرات عملکرد کتابدارن هم نشان ازوجود تفاوت معنادار در نمرات
اين شاخصها در بين  35کتابخانه دارد .نتايج نشان داد ارزيابی کارمندان و کارکنان سازمانها از عوامل
 .0کارشنناس ارشند علنم اطالعنات و داننش شناسنی ،مسننبول کتابخاننه عمنومی محسننی هاديشنهر ،اداره کنل اسننتان
مازندران ،نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور (نويسنده مسبول) smosavifar@yahoo.com
 .5اسننننتاديار گننننروه علننننم اطالعننننات و دانننننش شناسننننی ،واحنننند بابننننل ،دانشنننن اه آزاد اسننننالمی ،بابننننل،
sa.tahmasebi2@gmail.com
 .3دانشجوي دکتراي کتابداري و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقيقات فناوري اطالعات در امنور سنالمت ،دانشن اه
علوم پزشکی اصفهان ،اصفهانO_Daii@yahoo.com ،
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اصلی رشد مجموعه يک سازمان به شمار می رود .بنابراين ارزيابی کتابداران و شناخت آنها از خود به
ارتقاي کتابخانهها خواهد انجاميد .ارزيابی کارکنان و تجزيه و تحليل آنها به روش  360درجه يا ارزيابی
گروهی میتواند روشی نو و تعيينکننده براي مجموعه مورد بررسی باشد.

واژگان کليدی :ارزیابی کارکرد ،استان مازندران ،بازخورد  063درجه ،روش های ارزیابی،
کتابخانههای عمومی ،کتابداران

مقدمه
فرهنگ ارزشيابی در سازمانهايی وجود دارد که بنراي کارکننان آگناهی از نتنايج کنار و
ميزان سازگاري اين نتايج با خواسته هاي مشتريان داراي اهميت باشد .مأموريت ،ارزشهنا،
ساختارها و نظام هاي سازمانی از رفتاري حمايت میکنند که بر عملکرد و يادگيري تمرکز
دارد .ارزشنيابی خننوب مسننتلزم مشنارکت فعننال کارکنننان در تمنام سننطو اسننت و وجننود
ديدگاههاي متفاوت ،يکی از بنيانهاي فرهنگ خوب ارزشيابی را تشکيل میدهند(متيوز،0
 .)0385ارزشيابی يک جريان بازخورد فعاليتها و مقايسه آنها بنا معيارهناي تعينين شنده
است که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چ ون ی عملکرد خود و تاثير آن در کنارآيی
سازمان و نظرات مسبوالن در مورد نتايج بدسنت آمنده اطنالع کسن منیکننند (سنلطانی،
 .)0350ارزيابی عملکرد کارکنان فرآيندي است که با فلسفهي ايجاد زمينهي مناسن بنراي
شايستهپروري انجام میشود و عالوه بنر مراحنل ارتقنا ،انتقنال و خنرور کارکننان ،فرآينند
جذب ،بهکارگيري و انتصاب را براساس معيارها بررسی میکند .در حقيقت سنازمانهنا بنه
عنوان موجنودي اجتمناعی بنه ضنرورت ،نيازمنند قاعندهاي بنراي ارزينابی شايسنت یهناي
کارکنان خود هستند تا در تصميمگيريهاي اجرايی ،رشد و بالندگی کارکننان و بنازخورد
به کارکنان و همچنين پژوهشهاي سازمانی از آن استفاده کنند (خوشبخنت ،ميرکنايمی،
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و پورسلطانیزرندي.)0355 ،
چنانچه میدانيم کتابخانههاي عمومی سهم عمدهاي در باال بردن سطح داننش اجتمناع و
شکوفايی استعدادهاي افراد يک جامعه دارند و سننگ بنناي توسنعه فرهن نی ،اجتمناعی و
سياسی محسوب میشوند .اين کتابخانهها بدون هيچگونه تبعيضی در خدمت تمنامی اقشنار
جامعه است (مزينانی .)0389 ،اهميت دانش و حکمت و نقش کتابداران به عنوان مهمتنرين
1. Matthews
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بخش منابع انسانی ،لزوم استفاده از ابزارهاي کارآمدي چون بازخورد  360درجنه در کننار
مدل سنتی آن را ايجاب میکند .از آنجا که کتابخانههناي عمنومی بنراي رشند کتابنداران
نيازمند برخورداري از يک نظام ارزيابی از درون می باشنند ،بنه گوننهاي کنه کتابنداران بنا
توجه به نقش و موقعيتی که در راستاي تحقق اهداف کتابخانههنا دارنند ان ينزه کنافی پيندا
کرده و توانايیهناي الزم را بدسنت آورنند .از بعند اجراينی بايند گفنت کنه ارزينابیهناي
نادرست سب

اتالف مننابع ،اسنتفاده از اطالعنات اشنتباه و منحنرف کنننده ،آسني

ديندن

روابط ،کاهش ان يزه ،نارضايتی شغلی و ترک خدمت و ارزيابیهناي ناعادالننه منیشنوند.
بهراحتی میتوان نتيجه گرفت که بروز هر يک از اينن مشنکالت رکنر شنده ضنرر و زينان
بسياري براي کتابخانهها خواهد داشت و ضرورت اجراي يک سيسنتم همنه جانبنه همچنون
بازخورد  360درجه که در عين حال مينزان انحنراف را بنه حنداقل برسناند بيشنتر مشنخص
میشود.
ارزيابی عملکرد با روش  360درجه ،نوعی ارزيابی گروهی است که در آن فهرسنتی از
شاخصهاي فردي ،رفتاري و عملکردي منورد نظنر تهينه منیشنود و بنراي آنهنا ضنراي
اهميت درنظر گرفته میشود و از تمامی افراد مرتبط مستقيم و غيرمستقيم در سنازمان ( اعنم
از افننراد مننافو  ،همکنناران ،زيردسننتان و مشننتريان) خواسننته مننیشننود تننا او را بننراسنناس
شاخصهاي تعيين شده ارزيابی کننند .فنرد ارزينابی شنونده نينز بنه عننوان خودارزيناب در
فرآيند مشارکت میکند .نتايج حاصل از کل ارزيابیها جمع بندي و به صورت گزارشی به
فرد بازخورد داده میشود که شامل امتيازات کس شده در هر بخش ،نقنا قنوت و نقنا
قابل بهبود است (مرکز آموزش اينران خنودرو .)0389 ،در اينن جنا پنژوهش هناي زينر را
مورد بررسی قرار می دهيم:

مدل  360درجه از نوع برنامه ريزي خطی بوده و معيارهاي سنجش عملکرد به دليل داشنتن
اوزان مختلف ،براي هر يک از سطو سلسنله مراتن سنازمان متفناوت هسنتند .فنرم هناي
خودارزيابی کارکنان کمترين ميزان انحراف را در ميان ساير منابع ارزيابی داشته است.

فرر پهلنو ،نوشنين فنرد و حسنن زاده( )0350در پنژوهش خنود بنه "ارزينابی عملکنرد
کتابداران به روش  360درجه در کتابخانههاي عمنومی اسنتان گنيالن "پرداختنهانند .نتنايج
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آرر و سپهري راد ( )0350در پژوهش خود به ارائه مدل رياضی ارزيابی عملکنرد 360
درجه (پيمايشی در سازان ملی بهره وري) اينران پرداختنند .نتنايج حناکی از آن اسنت کنه
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بدست آمده نشان داد که در شاخص "اخالقی -ارزشنی" بنين خنود ارزينابی کتابنداران بنا
ارزيابی سه گروه دي ر اختالف معنیداري وجنود دارد ،در شناخص "فرآينندي" نينز بنين
ديدگاه مراجعهکنندگان و ديدگاه دي ر گروههاي ارزيابی اختالف معنیداري وجود دارد،
در شاخص "عملکردي" و در ارزيابی کلنی کتابنداران بنين ديندگاه چهنار گنروه ارزينابی
کننده اختالف معننیداري مشناهده نشنده اسنت .موسنويراد ،روزبهنانی و روه ( )0353در
پژوهش خود به" ارزيابی عملکنرد معلمنين تربينت بندنی بنا بنازخورد  360درجنه :مطالعنه

موردي معلمين شهرستان پارسيان" پرداختهاند .نتايج پژوهش نشان داد که عملکرد معلمان

تربيت بدنی شهرستان پارسيان از نظر مهنارت علمنی و مهنارت پژوهشنی پنايينتنر از حند
متوسط و در مهارت ورزشی ،مهارت رفتاري و اخالقی باالتر از حد متوسط بود ،بننابراين
معلمنان تربينت بندنی در شناخصهناي علمنی و پژوهشنی در وضنعيت ننامطلوب و در
شاخصهاي ورزشی ،رفتاري و اخالقی در وضعيت مطلنوب بنه سنر منیبرنند و در زميننه
مهارتهاي آموزش ،ياددهی و اجتماعی و همچنين عملکرد کلی در سنطح متوسنط قنرار
دارند.

در خارر از ايران ،مسنين ام ،0ن ينون 5و مسنين ام ( )5000در پژوهشنی " از روش360

درجننه بننراي بررسننی دقيننق و اننندازهگيننري اعتبننار سننرمايه انسننانی" و تعيننين اعتبننار
خودگزارشدهی در سنجش سرمايه انسانی 3اسنتفاده کردنند.اينن مطالعنه منوردي در ينک
بخننش از نيننروي دريننايی سننلطنتی اسننتراليا انجننام يافننت .يافتننههنناي پننژوهش شننامل.0 :
پژوهشهاي قبلی نشان داده بودند کنه معمنوال امتينازي کنه خنودارزينابی شنونده بنه خنود
میدهد از امتيازي که دي ران به وي می دهنند بيشنتر اسنت ،درحنالی کنه در اينن پنژوهش
کامال برعکس بود و امتياز دي ران به ارزيابی شونده از امتيناز او بنه خنودش بناالتر بنود.5 .
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شخصيت به عنوان ينک متغينر در خنودارزينابی فنرد وارد گرديند .3 .ال وهنايی در مينزان
تفاوت ابعاد ارزيابی وجود دارد .ژانتی 9و گرين حالق )5005( 9در پژوهشی به " شايسنت ی
رهبري :يک نقطه مرجع براي توسعه و ارزينابی" بنا عننوان صنالحيت هناي رهبنري :نقطنه
عطفيبراي رشو و تکامل ،به ايجاد يک رويکرد يکپارچه و شفاف در رشد و تکامل مهنارت
1. Massingham
2. Nguyen
3. Human Capital Value Measurement
4. Jantti
5. Greenhalgh
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هاي رهبري با توجه به نيروي کار پرداختند .تمام کارکنان کتابخانه در اينن پنژوهش منورد
ارزيابی قرار گرفتند .ارزياب هنا شنامل منديران ،کارکننان اجرايی(کتابنداران) و همکناران
بودند .يافته ها نشان داد اعتماد به نفس بهبود يافته در مديران ،آمادگی بيشتر براي رسيدگی
به کارکنان و برنامه هاي ارتقاي حرفه اي در مديريت آن ها نقش سازنده داشنتند .همچننين
در شرايط آب و هوايی خوب ،عملکرد رهبري بهبود قابل توجهی می يابد .نتايج نشنان داد
که برخی از مديران که براي اولين بار با اين روش مورد ارزيابی قرار گرفتنه بودنند از ارائنه
ديدگاه ها و نقطه نظرات خود صرف نظر کردند .در مقابنل بسنياري از کارکننان بنا وجنود
واکنش هاي اوليه به صورت آشکارا ديندگاه هناي شنان را بنه اشنتراک گذاشنتند .راي 0و

سينگ )5003(5به ارزيابی " مطالعه متغيرهاي واسطهاي در رابطه بين بازخورد  360درجنه و
عملکرد کارمندان " پرداختند .روش بازخورد  360درجه به چنندين خروجنی نتيجنه م بنت
داد مانند بهبود عملکرد ،روابط بين فنردي بهتنر و ارتباطنات کناري نرمتنر .نتنايج همچننين
حاکی از آن است که پشتيبانی از مافو و دي ران در سنازمانهنا و ارتقناي زنندگی کناري
آنها باعث رشد خودکارآمدي افراد در سازمان میشود و همچنين موج

میشود که فرد

فکر کند در تعهد و تصميمات در زمينههاي مديريتی در سطح باال دخالت دارد که اين امنر
باعث ان يزش در رفتارهاي فردي و ارتباطات بين فردي میشود .هارنج 3و لين )5003( 9در
پژوهش خود به" نيازسنجی آموزشی در هتل بنا اسنتفاده از بنازخورد 360درجنه بنه منظنور
توسعه برنامههاي آموزشی مبتنی بر شايست ی "پرداختند .در اين مطالعه ،به نظر میرسد کنه
نمرات خودارزيابی کارآموزان کمی باالتر از ارزيابی افراد دي ر است  .يکی از دالئل اينن
پديده می تواند اين باشد که کارآموزان خواسته اند در ارزيابی از رقيبان خود بهتر باشنند و
يا اينکه معتقند بودنند کنه اينن ارزينابی ممکنن اسنت بنراي بهبنود رده آن هنا منوثر باشند.

برگردانده خواهد شد و نمرات ارزيابی توسط دي ران به برنامهريزي مسير ارتقاي حرفنهاي
آنهنا کمنک خواهند کنرد .همچننين بنا اسنتفاده از روش هناي بکاررفتنه تناثير نيازسنننجی

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

سرپرستان ،کارآموزان را بهتر از گروههاي دي ر ارزينابی کنرده و نمنره بناالتري بنه آنهنا
دادهاند .شرکتکنندگان در مطالعه بر اين عقيده بودنند کنه نتنايج ارزينابی بنه خنود آنهنا

1. Rai
2. Singh
3. Horng
4. Lin
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آموزشی به اثبات رسيد و نتنايج نشنان داد کنه چنارچوب نيازسننجی آموزشنی بنراي بهيننه
سازي برنامه هاي آموزشی هتل هاي دي ر می تواند مورد استفاده قرار گيرد.
بررسی پيشينهها و مرور مقاالت در دسترس نشان منیدهند در پنژوهشهناي انندکی بنه
ارزيابی کتابداران براساس روش  360درجه پرداختهاند و بننابر آنچنه گفتنه شند روشهناي
مختلف ارزشيابی عملکرد ،تک بعدي بوده و فرد آزمودنی را از يک بعد مشخص ارزينابی
میکنند و از ابعاد دي ر فرد غافل میمانند اين مساله میتواند ارزيابیهنا را دچنار سنوگيري
نمايد .اما با ارزيابی گروهی  360درجه میتوان اميدوار بود که کتابداران به شکل دقيقتري
مورد ارزيابی قنرار گيرنند .بنراين اسناس پنژوهش حاضنر بنه ارزينابی عملکنرد کتابنداران
کتابخانههاي عمومی استان مازندران با استفاده از روش بنازخورد  360درجنه و ارائنه ال نو
میپردازد.

پرسش های پژوهش
 .0وضننعيت مهننارت هنناي اخالقننی –ارزشننی کتابننداران کتابخانننه هنناي عمننومی اسننتان
مازندران براساس مدل  360درجه چ ونه است؟
 .5وضعيت مهارت هاي عملکنردي کتابنداران کتابخاننه هناي عمنومی اسنتان مازنندران
براساس مدل  360درجه چ ونه است؟
 .3وضعيت مهنارت هناي فرآينندي کتابنداران کتابخاننه هناي عمنومی اسنتان مازنندران
براساس مدل  360درجه چ ونه است؟
 .9ال وي مناس براي ارزيابی عملکرد کتابخانه هاي عمومی اسنتان مازنندران براسناس
مدل  360درجه ،کدام است؟
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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فرضيههای پژوهش
 .0بين وضعيت عملکرد کتابداران کتابخانههاي عمومی استان مازندران با سنطح متوسنط
مورد انتظار تفاوت معنی داري وجود دارد.
 .5بين ارزينابی عملکنرد کتابندارن کتابخاننههناي عمنومی اسنتان مازنندران در  9گنروه
ارزياب ،تفاوت معناداري وجود دارد.

ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...

 .3بين ارزيابی عملکرد کتابداران کتابخانههاي عمومی استان مازندران تفاوت معنناداري
وجود دارد.

روش پژوهش
ايننن پننژوهش از نظننر هنندف ،کنناربردي اسننت و از نظننر نحننوه گننردآوري دادههننا از نننوع
پژوهشهاي پيمايشی – تحليلنی اسنت .در اينن پنژوهش از مجمنوع  50کتابخاننه عمنومی

تحت پوشنش نهناد کتابخاننه هناي عمنومی کشنور کنه در سنطح اسنتان مازنندران فعالينت
میکنند ،تعداد  35باب کتابخانه را به دليل اين که بايد حنداقل داراي  3نفنر نينروي انسنانی
(بجز نيروي خدماتی) باشند بررسی شد .در اين راستا جامعه اين پژوهش به شر زير است:
جامعه اول :کليه مديران کتابخانهها به تعداد  35نفر بود و به دليل محندود بنودن جامعنه
آمنناري از روش نمونننهگيننري سرشننماري اسننتفاده گردينند .جامعننه دوم :کليننه کتابننداران
کتابخانههاي عمومی استان مازندران به تعداد  55نفر بود کنه حنداقل سنه نفنر نينروي کنار
داشتند که همه ارزيابی شدند(کتابداران کتابخانههاي کمتر از سه نفر به علنت کامنل نبنودن
چرخه ارزيابی  360درجه مورد ارزيابی قرار ن رفتنند و از چرخنه پنژوهش خنارر شندند).
جامعه سوم :کليه همکاران کتابداران کتابخانههاي عمومی استان مازندران به تعنداد  59نفنر
بودند و جامعه چهارم :مراجعهکنندگان کتابخانههاي عمومی مورد مطالعنه بنودهانند کنه بنه
دليل اجبار حاکم بر پژوهش از روش نمونهگيري اتفاقی از نوع هدفمند استفاده شد .در اين
راستا از بين مراجعهکننده گان (افرادي که در کتابخانه بودهانند) ،ينک نفنر را بنه ازاي هنر
کتابدار انتخاب نموده و در نهايت اين جامعه را نيز  59نفر تشکيل دادهاند.

از روش بازخورد  360درجه" استفاده شده است .بنراي  9گنروه ارزيناب  9ننوع پرسشننامه
متفاوت در نظر گرفته ش د .هنر پرسشننامه داراي دو قسنمت اسنت .قسنمت اول مشخصنات
فردي و قسمت دوم مربو به شاخصها است .اين پرسشنامهها شامل  3شناخص اخالقنی –
ارزشی ،عملکردي و فرآيندي و تعدادي سوال مشخص در هر پرسشننامه اسنت و از طينف
ليکرت  9گزينه اي بسيار خوب ،خوب  ،متوسط  ،ضعيف و بسيار ضعيف به ترتي با امتياز
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ب راي گردآوري اطالعات از پرسشنامه هاي پيش ساخته مندرر در پايان نامه حسننزاده
( )0350با عنوان" ارزيابی عملکرد کتابداران کتابخانه هاي عمومی استان گيالن بنا اسنتفاده
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 9،9،3،5،0استفاده شده است .جدول  0جدول تنناير پرسنشهناي پرسشننامه بنا متغيرهنا را
نشان میدهد.
جدول  .1جدول تناظر پرسشهای پرسشنامه با متغيرها
مولفه ها
اخالقی – ارزشی

عملکردي

فرآيندي

گروه هاي ارزياب

تعداد سوال

شماره پرسش پرسشنامه

مراجعه کننده

6

6-0

رئيس

8

8-0

همکار

8

8-0

خودارزياب

8

8-0

مراجعه کننده

5

03-5

رئيس

03

50-5

همکار

03

50-5

خودارزياب

03

50-5

مراجعه کننده

5

50-09

رئيس

59

96-55

همکار

59

99-55

خودارزياب

56

95-55

الزم به رکر است کليه وزن دهیها نيز براسناس وزندهنی بنه نظنرات  9گنروه ارزينابی
کننده(رئيس ،کتابدار ،همکار کتابدار و مراجعهکنندگان کتابخانه) صورت گرفت .بنه اينن
ترتي و براساس امتيازهاي روش بازخورد  360درجهاي ،براي نظر رئنيس ضنري اهمينت
 ،5مراجعهکننده ضري اهميت  ، 3همکار و خود فرد ارزيابیشونده ضنري اهمينت  ،0در
نظر گرفته شد.
روايی پرسشنامهها به دليل پيش ساخته بودن قبال اخذ شده و پايايی آنها براساس آلفاي
کرونباخ در دادههاي جدول ( )5مشخص است .ميزان ضراي آلفاي کرونباخ محاسبه شده
سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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در تمامی موارد بزرگ تر از  0/59است که از اعتبنار بناالي هنر چهنار پرسشننامه حکاينت
دارد.

ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...
جدول  .2جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش
پرسشنامه

کتابداران

رئيس

شاخص

تعداد سواالت

آلفاي کرونباخ

اخالقی-ارزشی
عملکردي

8
03

0/839
0/835

فرآيندي

56

0/598

آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه کتابداران

0/803

اخالقی-ارزشی

8

0/896

عملکردي

03

0/899

فرآيندي

59

0/865

آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه رئيس

همکاران

مراجعه کنندگان

0/895

اخالقی-ارزشی

8

0/556

عملکردي

03

0/806

فرآيندي

59

0/588

آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه همکاران

0/550

اخالقی-ارزشی

6

0/830

عملکردي

5

0/859

فرآيندي

5

0/565

آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه مراجعه کنندگان

0/839

در اين پژوهش از روشهاي آمار توصيفی و استنباطی براي تجزينه و تحلينل اطالعنات
استفاده شد؛ شايان رکر است تجزيه و تحليل دادهها با تخصيص ضري

اهميت به گنروههنا

به دست آمد ،سپس با احتساب ميان ين نمرات گروهها ،براي هرسوال ،امتيازات مربنو بنه
هر کتابدار ،محاسبه شد .در تفسير نمرات ،دستهبندي ريل اعمال گرديد (جدول  :)3نمرات
کمتر از  5بسيارضعيف؛ نمنرات بنين  5تنا  5/55ضنعيف؛ نمنرات بنين  3تنا  3/80متوسنط ؛
نمرات بين  3/80تا  9/95خوب و نمرات بين  9/9تنا  9بسنيار خنوب در نظنر گرفتنه شندند.
گرفته شد.
جدول  .0توزیع دامنه نمرات محاسبه شده
دامنه نمرات محاسبه شده

تفسير

کمتر از5

بسيار ضعيف

 5تا 5/55
 3تا 3/80

ضعيف
متوسط

 3/80تا 9/95

خوب

 9/9تا 9

بسيار خوب

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59

ميان ين درنظر گرفته شده براساس اين طيف نمره حد وسنط  3تنا  3/80يعننی  3/9در نظنر
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یافتههای پژوهش
براساس اطالعات مستخرر از پرسشنامههاي گنردآوري شنده % 58/9 ،کتابنداران را منرد و
 % 50/6را زن تشننکيل دادهاننند .اک ننر افننراد پاسننخدهنننده ( )% 90/98داراي تحصننيالت
کارشناسی و کمترين آنها ( )% 0/09دکتري هستند.
  % 95/5کتابداران ،داراي مدرک کتابداري و اطالعرسانی و  % 95/0ساير رشنتههنايتحصيلی بودهاند .بيشتر افنراد پاسنخ دهننده( )% 55/95داراي سنابقه خندمت زينر  9سنال و
کمترين آنها( )% 9/50داراي سابقه خدمت باالي  50سال بودند .بيشترين افراد پاسخدهنده
( )% 30/98در گروه سنی  35تا  35سال و کمترين آنها( )% 0/09در گروه سننی بناالي 90
سال هستند % 50 .کتابداران مجرد و  % 80آنها متاهل هستند.
به منظور بررسی سواالت و فرضيههاي مطر شده در پژوهش ،الزم اسنت ننوع توزينع
دادههننا مشننخص شننود .بنننابراين جهننت بررسننی نرمننال بننودن توزيننع دادههننا  ،ازآزمننون
کلموگروف -اسميرنوف استفاده گرديد .سطح معنیداري بنراي کلينه متغيرهناي مسنتقل و
وابسته بزرگتر از سطح آزمون( )0/09است که نشاندهنده نرمال بودن توزيع دادههنا منی
باشد.
جدول  .4نتایج آزمون کلموگروف -اسميرنوف متغيرهای پژوهش
انحراف

آمارهي

سطح

معيار

آزمونK-S

معناداري

0/009

0/599

نرمال است

0/050

نرمال است

0/00
0/039

نرمال است
نرمال است

متغير

ميان ين

مهارتهاي اخالقی– ارزشی

9/99

0/333

مهارتهاي عملکردي

9/95

0/905

0/596

مهارتهاي فرآيندي
عملکرد کلی کتابداران

9/90
9/96

0/386
0/996

0/559
0/063
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با توجه به تاييد فرض نرمال بودن توزيع دا ده هنا بنه بررسنی پرسنش هنا و فرضنيه هناي
پژوهش می پردازيم:
پرسش اول :وضعيت مهنارتهناي اخالقنی-ارزشنی کتابنداران کتابخاننههناي عمنومی
مازندران براساس مدل  360درجه چ ونه است؟
براي پاسخ به پرسش ها و بررسی وضعيت مهارتهاي اخالقی -ارزشنی ،مهنارت هناي
عملکردي و مهارت هاي فرآيندي کتابداران کتابخانههاي عمومی مازندران ،ميان ين امتياز
کلی کتابداران در اين شاخص ها با مقدار متوسط( )3/9آزمون شد.

036

نتيجه آزمون

ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...

براي انجام اين آزمون ،از آزمون تی تک نمونهاي استفاده شده است .نتنايج مربنو بنه
اين آزمون در جدول  9آورده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون تی استيودنت برای بررسی وضعيت مهارتهای اخالقی -ارزشی کتابداران
ميان ين

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادي

سطح معناداري

9/99

0/333

95/305

59

0/000

نتيجه آزمون تی استيودنت
P≤ 0/09

جدول  9اختصاص به نتيجه آزمون تی تک نمونه اي در خصوص وضعيت مهارت هاي

اخالقی – ارزشی کتابداران دارد .همان طور کنه مشناهده منی شنود مينان ين مهنارت هناي
اخالقی -ارزشی ( ، )9/99باالتر از مقدار متوسط ( )3/9ارزيابی شده است.
پرسش دوم :وضعيت مهارتهاي عملکردي کتابداران کتابخانههناي عمنومی مازنندران
براساس مدل  360درجه چ ونه است؟
براي انجام اين آزمون ،از آزمون تی تک نمونهاي استفاده شده است .نتنايج مربنو بنه
اين آزمون در جدول  6آورده شده است.
جدول  .6نتایج آزمون تی استيودنت برای بررسی وضعيت مهارتهای عملکردی کتابداران
ميان ين

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادي

سطح معناداري

9/95

0/905

33/605

59

0/000

نتيجه آزمون تی استيودنت
P≤ 0/09

همان طور که جدول  6نشان می دهد ميان ين مهارت هاي عملکردي ( ، )9/95باالتر از
مقدار متوسط ( )3/9ارزيابی شده است.
پرسش سوم :وضعيت مهارتهاي فرآيندي کتابداران کتابخاننههناي عمنومی مازنندران
براساس مدل  360درجه چ ونه است؟

جدول  .7نتایج آزمون تی استيودنت برای بررسی وضعيت مهارتهای فرآیندی کتابداران
ميان ين

انحراف استاندارد

مقدار آماره t

درجه آزادي

سطح معناداري

9/90

0/386

39/083

59

0/000

نتيجه آزمون تی استيودنت
P≤ 0/09

با توجه به جدول  ،5ميان ين مهنارت هناي فرآينندي ( ، )9/90بناالتر از مقندار متوسنط
( )3/9ارزيابی شده است.
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براي انجام اين آزمون ،از آزمون تی تک نمونهاي استفاده شده است .نتنايج مربنو بنه
اين آزمون در جدول  5آورده شده است.
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پرسش چهارم :ال نوي مناسن بنراي ارزينابی عملکنرد کتابخاننه هناي عمنومی اسنتان
مازندران با استفاده از روش بازخورد  360درجه کدام است؟
براي ارائنه ال نوي مناسن ارزينابی عملکنرد کتابخاننه هناي عمنومی ،از روش تحلينل
تاييدي و با توجه به کوچک بودن حجم نمونه از نرم افزار  PLSاستفاده شد .نرم افزار PLS
از روش کمترين مجزورات جزئی استفاده میکند.
خروجی گرافيکی نتايج تحليل تائيدي در زير آورده شد:

شکل .1ضرایب استاندارد الگوی مفهومی پژوهش

دادههاي مندرر در شکل  0ضري

عاملی استاندارد ال وي پژوهش را نشنان منیدهند.

براساس اين ضراي  ،مشخص میشود کدام شاخص ،تبيين کننده بهتري براي متغينر منورد
نظر است .براساس اين شکل ،مشخص میشود شاخص اخالقنی-ارزشنی(  )  0/ 363بنه

عنوان اولين عامل تبيينکننده ،شاخص عملکنردي(  )  0/ 358بنه عننوان دومنين عامنل

سال دوم ،شماره  ،6بهار 59
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تبيينکننده و شاخص فرآيندي(  )  0/ 310به عننوان سنومين عامنل تبينينکنننده ارزينابی
عملکرد کتابداران در نظر گرفته میشوند.

ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...

شکل .2آماره  tمعناداری الگوی مفهومی پژوهش

دادههاي مندرر در شکل  ،5سطح معنی داري ال وي ارائه شده را نشان منیدهند .اگنر
عدد معناداري بهدست آمده براي هر کدام از شاخص ها ،بزرگتر از مقدار  0/56باشد ،در
سطح اطمينان  %59میتوان ادعا کرد تمامی آن مولفهها بر متغير مورد نظر تاثير دارند .براين
اساس ،همانطور که در شکل  5نمايش داده شده است ،تمامی آن شاخص هنا بنر ارزينابی
عملکرد کتابدارن تاثير دارند .براين اساس ،همنان طنور کنه در شنکل  5نمنايش داده شنده
است ،تمامی  3مولفه اخالقی -ارزشی ،عملکردي و فرآيندي بر ارزيابی عملکرد کتابداران
تاثير دارند.
ضراي

مسير و نتايج مربو به معناداري آنها در جدول  8نشان داده شده است:
جدول  .8نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
مسير

از متغير

عملکردي
فرآيندي

ارزيابی
عملکرد

0/363

00/930

()0

0/398

05/605

()5

0/300

00/580

()3

با توجه به نتايج معادالت ساختاري در جدول  ،8عدد معناداري براي تمامی شاخص هنا
بزرگتر از مقدار  0/56است .بنابراين در سنطح اطميننان  %59تمنامی  3مولفنه بنر ارزينابی
عملکرد کتابدارن تاثير دارند .با توجه به ستون ضري مسير مشخص میشود که ميزان اينن
تننناثير بنننراي شننناخص اخالقنننی-ارزشنننی(  )  0/ 363در رتبنننه اول ،بنننراي شننناخص
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اخالقی – ارزشی

به متغير

ضري

مسير ()β

عدد معنیداري ()t-value

رتبه تاثيرگذاري
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عملکردي(  )  0/ 358در رتبنه دوم ،و بنراي شناخص فرآينندي(  )  0/ 310در رتبنه
سوم قرار دارد.
در نهايت براي بررسی کيفيت مدل ساختاري از شناخص وارسنی اعتبنار افزون نی)0(0
استفاده نمودهايم .مقادير شاخص وارسی اعتبار افزون ی و شاخص وارسی اعتبنار اشنتراک
در نمودار زير نشان داده شده است .م بت بودن اين شاخصها نشان از برازش مناسن

مندل

دارد (رامينمهر و چارستاد.)0355 ،

شکل  .0مقادیر شاخص وارسی اعتبار افزونگی و شاخص وارسی اعتبار اشتراک

همانطور که از شکل  3مشخص است ،شاخص وارسنی اعتبنار افزون نی بنراي تمنامی
برخنوردار

متغيرهاي مکنون وابسته م بت است .بنابراين مندل سناختاري از کيفينت مناسن
است.
فرضيه اول :بين وضعيت عملکرد کتابداران کتابخاننههناي عمنومی اسنتان مازنندران بنا
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سطح متوسط تفاوت معنیداري وجود دارد.
امتيازات کلی براي هنر ينک از  3شناخص عملکنرد کتابنداران را بنر اسناس تخصنيص
ضراي اهميت به گروهها به دست آمد .به اين ترتي که به ديدگاه رئيس ضنري اهمينت
 ،5به ديدگاه همکار ضري اهمينت ،0بنه ديندگاه مراجعنه کنننده ضنري اهمينت  3و بنه

1. CV-Redundancy
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ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...

ديدگاه خنود کتابندار ضنري اهمينت  0داده شند و سنپس بنا احتسناب مينان ين نمنرات ،
امتيازات مربو به هر  3شاخص به دست آمده است.
براي بررسی وضعيت عملکرد کتابداران کتابخانههاي عمومی استان مازندران ،مينان ين
امتيننازات کس ن شننده بننا مقنندار متوسننط( )3/9مقايسننه شنند .بننا توجننه بننه نتننايج آزمننون
کلموگروف -اسميرنوف و نرمال بودن دادههنا (جندول  )9از آزمنون تنی اسنتيودنت ينک
نمونهاي استفاده شده است که نتايج مربو در جدول  5آورده شد:
جدول  .9نتایج آزمون تی استيودنت برای بررسی وضعيت عملکرد کتابداران
انحراف

مقدار

درجه

سطح

نتيجه آزمون

استاندارد

آماره t

آزادي

معناداري

تی استيودنت

95/305

59

0/000

رد فرض صفر

59
59

0/000
0/000

رد فرض صفر
رد فرض صفر

59

0/000

رد فرض صفر

کتابخانه

ميان ين

مهارتهاي اخالقی– ارزشی

9/99

0/333

مهارتهاي عملکردي
مهارتهاي فرآيندي

9/95
9/90

0/905
0/386

33/605
39/083

ارزيابی کلی کتابداران

9/39

0/353

90/85

بنا توجننه بننه جندول  ،5سننطح معننناداري آزمنون در هننر سننه شناخص و عملکننرد کلننی
کتابداران ،کوچکتر ( )0/000از مقدار  0/09است .در نتيجه در سطح اطميننان  59درصند
فرض برابري ميان ين امتيازات با مقدار متوسط( )3/9پذيرفته نمیشود يعنی فرض صنفر رد
مننی شننود  .همچنننين ،ميننان ين امتينناز کس ن

شننده هننم بننراي مهننارت هنناي اخالقننی –

ارزشی( ،)9/99مهارت هاي عملکنردي( ،)9/95مهنارت هناي فرآينندي ( )9/90و ارزينابی
کلی کتابداران( )9/39است که از مقدار متوسط بزرگ تر است.

عمومی استان مازندران بر اساس نتايج خود ارزيابی ،ارزيابی مديران ،همکناران و مراجعنان
با استفاده از آزمون آناليز واريانس پرداخته شده است .با توجه به ايننکنه در مقايسنه نتنايج
بين گروههاي ارزيابی کننده ،بايد شرايط مقايسه يکسان باشد .بنابراين دادههاي خام حاصل
از ارزيابی هر گروه ،بدون در نظر گرفتن ضري اهميت براي گروه خاصنی منورد بررسنی
قرار خواهد گرفت .همچنين از بين سواالت پرسشنامههنايی کنه بنراي دريافنت نظنرات هنر
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فرضيه دوم :بين ارزيابی عملکرد کتابداران کتابخانههاي عمنومی اسنتان مازنندران در 9
گروه ارزياب ،تفاوت معناداري وجود دارد.
براي بررسنی فرضنيه دوم بنه مقايسنه نتنايج ارزينابی عملکنرد کتابنداران کتابخاننههناي
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گروه تنظيم شده بود ،تعداد  50سوال مشترک مورد بررسی قرار گرفتنه کنه نتنايج بدسنت
آمده در زير ارائه میگردد.
جدول .13نتایج آزمون تحليل واریانس برای مقایسه ابعاد عملکرد در  4گروه ارزیاب
شاخص
مهارتهاي اخالقی– ارزشی

مهارتهاي عملکردي

مهارتهاي فرآيندي

ارزيابی کلی کتابداران

مجموع

درجه

ميان ين

مقدار

سطح

مربعات

آزادي

مربعات

آماره F

معناداري

بين گروهی

5/05

3

0/508

درون گروهی

059/99

356

0/339

کل

055/65

355

بين گروهی

8/99

3

درون گروهی

050/33

356

کل

055/56

355

بين گروهی

9/86

3

0/650

درون گروهی

030/83

356

0/390

کل

036/50

355

منبع

5/005

0/055

5/803
0/353

بين گروهی

9/69

3

0/990

درون گروهی

000/06

356

0/559

کل

009/50

355

8/505

9/653

9/595

0/000

0/003

0/000

با توجه به نتايج جدول  ،6سطح معناداري براي شاخص «مهارتهاي اخالقی– ارزشنی»
برابنر بننا  0/055و بننزرگ تننر از مقنندار  0/09اسنت ،امننا سننطح معننناداري در شنناخصهنناي
«مهارتهاي عملکردي» برابر با « ، 0/000مهارتهاي فرآيندي» برابنر بنا  0/003و ارزينابی
کلی عملکرد برابر با  0/000است که کوچکتنر از مقندار  0/09بنوده اسنت کنه نشنان از
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وجود تفاوت معنادار در نتايج ارزيابی در  9گروه ارزياب دارد.
در ادامه براي بررسی اين تفاوتها از آزمون تعقيبی دانکن استفاده شنده اسنت .الزم بنه
رکر است که آزمون دانکنن بنا توجنه بنه امتيناز نمراتنی کنه از سنواالت پرسشننامه در هنر
شاخص بدست میآيد آن شاخص را به گروههاي هم ن تقسيم میکنند کنه براسناس اينن
گروههاي هم ن تشکيل شده ،مشخص میشود نتايج ارزيابی کدام گروهها با هم تفناوت
دارند .در ادامه نتايج مربو به اين آزمونها براي هر شاخص در جنداول زينر نمنايش داده
شد:

ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...

جدول  .11یافته های آزمون دانکن برای شاخص مهارتهای عملکردی
گروه
مراجعه کننده

گروه هاي هم ن تشکيل شده
گروه اول

گروه دوم

9/09

رئيس
همکاران

9/38
9/95

خود ارزياب

9/99

سطح معناداري

0

0/055

با توجه به جندول  ،00نتنايج ارزينابی شناخص مهنارتهناي عملکنردي در گنروههناي
ارزيابی رئيس ،همکار و خود ارزياب با هم اختالف معناداري نداشته و بيشترين مقدار را بنه
خننود اختصنناص دادهاننند .همچنننين نتننايج ارزيننابی شنناخص مهننارتهنناي عملکننردي
مراجعهکنندگان کمترين مقدار را داشته و با باقی گروهها اختالف معناداري دارد.
جدول  .12یافته های آزمون دانکن برای شاخص مهارتهای فرآیندی
گروه

گروه هاي هم ن تشکيل شده
گروه اول

مراجعه کننده

9/50

رئيس

9/35

گروه دوم
9/35

همکاران

9/93

خود ارزياب

9/95

سطح معناداري

0

0/085

با توجه به نتايج آزمون دانکن و جدول  ،05نتايج ارزيابی شاخص مهارتهاي فرآيندي

و خود ارزياب اختالف معناداري دارد .امنا بنين نتنايج ارزينابی مراجعنه کننندگان و رئنيس
اختالف معناداري وجود ندارد.
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در گروه هاي ارزيابی رئيس ،همکنار و خنود ارزيناب بنا هنم اخنتالف معنناداري نداشنته و
بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادهاند .همچننين نتنايج ارزينابی شناخص مهنارتهناي
فرايندي در گروه ارزيابی مراجعهکنندگان کمترين مقدار را داشته و با گروههاي همکناران
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جدول  .10یافته های آزمون دانکن برای ارزیابی کلی کتابداران
گروه هاي هم ن تشکيل شده

گروه

گروه اول

مراجعه کننده

9/59

رئيس
همکاران

9/35

سطح معناداري

0

گروه دوم
9/35
9/96
9/93

خود ارزياب

0/055

با توجه به نتايج آزمون دانکن و جدول  ،03نتايج ارزيابی کلی کتابداران در گروههناي
ارزيابی رئيس ،همکار و خودارزياب با هم اختالف معناداري نداشته و بيشترين مقدار را بنه
خننود اختصنناص دادهاننند .همچنننين نتننايج ارزيننابی کلننی کتابننداران در گننروه ارزيننابی
مراجعهکنندگان کمترين مقدار را داشته و با گروههاي همکناران و خنود ارزيناب اخنتالف
معناداري دارد .اما بين نتايج ارزيابی مراجعنهکننندگان و رئنيس اخنتالف معنناداري وجنود
ندارد.
فرضيه سوم :بين ارزيابی عملکرد کتابداران کتابخانههاي عمومی استان مازندران تفاوت
معناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه سوم به مقايسه نمرات عملکرد کتابدارن کتابخانههاي مورد بررسنی
پرداخته شد .براي انجام اين مقايسه با توجه بنه نتنايج آزمنون کلمنوگروف -اسنميرنوف از
آزمون آناليز واريانس استفاه شده است.
جدول  .14نتایج آزمون تحليل واریانس برای مقایسه ابعاد عملکرد در  02کتابخانه مورد بررسی
شاخص
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مهارتهاي اخالقی– ارزشی

مهارتهاي عملکردي

مهارتهاي فرآيندي

099

مجموع

درجه

ميان ين

مقدار

سطح

مربعات

آزادي

مربعات

آماره F

معناداري

بين گروهی

5/580

30

0/539

درون گروهی

3/096

63

0/090

منبع

کل

00/935

59

بين گروهی

5/059

30

0/550

درون گروهی

6/569

63

0/000

کل

09/585

59

بين گروهی

5/900

30

0/306

درون گروهی

9/909

63

0/055

کل

09/009

59

9/65

5/63

9/58

0/000

0/000

0/000

ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان...

ارزيابی کلی کتابداران

بين گروهی

5/665

30

0/595

درون گروهی

3/609

63

0/095

کل

00/556

59

9/30

0/000

با توجه به نتايج جدول  ،09سطح معناداري براي تمامی  3شاخص و نمنره کنل ارزينابی
عملکرد ،کوچکتر از مقدار  0/09بوده که نشان از وجود تفناوت معننادار در نمنرات اينن
شاخصها در بين  35کتابخانه دارد و براي بررسی اين تفناوتهنا از آزمنون تعقيبنی دانکنن
استفاده شده است .نتايج مربو به اين آزمونهنا بنه صنورت خالصنه در جندول  09آمنده
است:
جدول  .15بيشترین و کمترین امتيازهای کسب شده در کتابخانههای استان مازندران
شاخص

بيشترين امتياز

مهارتهاي اخالقی–

کتابخانههاي ل (ميان ين  )9/89و

ارزشی
مهارتهاي عملکردي

کمترين امتياز
(ميان ين )9/80

کتابخانههاي ت (ميان ين  ،)9/88ب (ميان ين  )9/80و س

مهارتهاي فرآيندي
ارزيابی کلی
کتابداران

(ميان ين )9/80
کتابخانههاي ب (ميان ين  ،)9/89س(ميان ين  ،)9/56ر
(ميان ين  )9/59و م (ميان ين )9/53
کتابخانههاي ب (ميان ين  )9/80و ت (ميان ين )9/58

کتابخانههاي ع و چ
(ميان ين )3/83
کتابخانه ع ( ميان ين )3/99
کتابخانه ع ( ميان ين )3/99
کتابخانه ع ( ميان ين )3/95

با توجه به جدول  ،09بيشترين امتيازها را در هر سه شناخص ،کتابخاننههناي ت ،ب ،س
کس کردهاند که نشاندهنده اين است که اينن کتابخاننههنا از کتابنداران و مسنبوالنی کنه
وييفهشناس و توانمند هستند استفاده میکند ولی متاسفانه کتابخاننه ع کمتنرين امتيناز را در
هر سه شاخص کس کرده و اين خود نشاندهنده ضنعف اينن کتابخاننه در بهنرهگينري از

بحث و نتيجهگيری
ارزيابی به روش  360درجهاي در انواع مختلف کتابخانهها بسيار اندک کار شده است و بنه
اين علت که اين گونه ارزيابی ،از تمام جهات کتابداران را منورد ارزينابی قنرار منیدهند و
میتواند براي مديران ميانی و مديران تصميمگيرنده در سنازمان منادر بسنيار منورد اسنتفاده
واقع شود .اين روش بهخصوص در کتابخانههاي عمومی به خاطر اينکه بيشتر کتابندارن بنا
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کتابداران و مسبوالن وييفه شناس می باشد.
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مراجعهکنندگان در ارتبا مستقيم هستند به راحتی میتوانند از طرف آنهنا منورد سننجش
قرار گيرند و نتايج به دست آمده باعث تقويت نقا قوت و بهبود نقا ضنعف آنهنا شنده
بننه پيشننرفت فننرد و سننازمان کمننک خواهنند کننرد .در نتيجننه باعننث رضننايت بيشننتر
مراجعهکنندگان خواهد شد.
يافتههناي پنژوهش حناکی از آن اسنت کنه مهنارتهناي اخالقنی -ارزشنی کتابنداران
کتابخانههاي عمومی مازندران باالتر از مقدار متوسط و خنوب ارزينابی شنده اسنت کنه بنا
يافتههاي پژوهش حقيقی و سماوتيان ( ،)0350فررپهلو و دي نران ( ،)0350موسنويراد و
دي ران ( ،)0353بنرگمن 0و دي نران ( )5009هنمخنوانی دارد .اينن بندان معننا اسنت کنه
کتابداران در راستاي کاري که انجام میدهند سعی میکنند اصول اخالقی و ارزشنی خنود
را در حيطه کاري خود رعايت کرده و به اين اصول احتنرام ب ذارنند .کتابنداران بنه خناطر
محيط فرهن ی و علمی که در آن مشغول به کار هستند بايد گشنادهروي و بشناش باشنند و
در برخننورد بننا دي ننران رعايننت احتننرام و ادب را ب ذارننند تننا کنناربران راحننتتننر بتوانننند
خواسته هاي خود را بيان کننند .کتابخاننه بايند محيطنی عناري از تننش باشند مخصوصنا در
زمان هايی که اور کار است و کتابنداران در اينن سناعات بايند دقنت کننند کنه بنه حقنو
دي ران احترام ب ذارند تا تنشی ايجاد نشود .کتابدارانی که م بنتگنرا و ن رشنی م بنت بنه
کارها دارند و در حفظ اسرار دي ران محتا هسنتند در بنين همکناران و مراجعنهکننندگان
محبوبت پيدا کرده و اين میتواند به اجراي درست کار کمک کند.
يافتههاي پژوهش نشان داد که مهارتهاي عملکردي کتابداران کتابخاننههناي عمنومی
مازندران عملکردي باالتر از مقدار متوسط و خنوب ارزينابی شنده اسنت و نتنايج پنژوهش
حاضر با يافتههاي پژوهش خوشبخت و دي ران ( ،)0355ويلکرسون 5و دي نران ( ،)5000
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چندلر 3و دي ران ( ،)5000ژانتی و گرين حالق ( ،)5005راي و سينگ ( )5003هنمخنوانی
دارد .کتابداران در انجام کارهاي خود بايد سرعت عمل بااليی داشته باشند به خصنوص در
زمانهاي فشار کاري ،اين سرعت عمل بايد دقت را به همراه داشته باشد .کتابدارانی که در
انجام کارهاي خود ،مديريت زمانی دارند کارهاي خود را به موقع انجام منیدهنند و وقنت
کافی براي همه کارهاي خود دارند .داشتن مهارت شغلی ،آشنايی با فننآوريهناي جديند
1. Bergman
2. Wilkerson
3. Chandler
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اطالعاتی ،مهارت در استفاده از نرم افزارهناي کتابنداري ،هم نی نشنانهي عملکنرد بناالي
کتابداران در کتابخانهها است کتابدارانی که تالش میکننند در زميننه کناري خنود بهتنرين
باشند مسبوليت بيشتري نسبت به مراجعهکنندگان و همکاران خود احساس منیکننند و اينن
کارمهارتهاي عملکردي آنها را نشان میدهد.
يافتههاي پژوهش حاکی از آن است که مهارتهاي فرآيندي کتابنداران کتابخاننههناي
عمومی مازندران باالتر از مقدار متوسط و خوب ارزيابی شده است و با يافته هناي پنژوهش
فرر پهلو و دي ران ( ،)0350عربی ( ،)0350خوشبخنت و دي نران ( ،)0355قرائنیپنور و
دي ران ( ،)0389ويلکرسون و دي ران ( ،)5000همخوانی دارد و اين بدان معننا اسنت کنه
کتابدارانی که به موقع در محل کار خود حضور پيدا میکنند به کار خنود عالقنه و اشنتيا
دارند و اين نظم و انضبا در کار آنها تأثير م بت گذاشته اسنت .کتابنداران بنراي ايننکنه
توانايی پاسخگويی به مراجعهکننده را داشته باشند بايد تالش کنند تا معلومات شنغلی خنود
را هميشه روزآمد ن ه دارند و اين اطالعات و دانش را به همکاران و دي ران منتقنل نماينند
که اين همکاري با همکاران  ،يک کار گروهی است و به بهتر شدن کارها کمک میکند.
کتابدارانی که انعطاف پنذيري بيشنتري در منورد نظنرات و پيشننهادات دي نران دارنند
نظرات را قبول کرده و در کار خود لحاظ میکننند ،و در برخنورد بنا افنرادي کنه تفکنر و
عقايد متفاوتی دارند ارتبا مناس برقرار کرده و در ارائهي خندمات بنه مراجعنهکننندگان
عنندالت را رعايننت مننیکنننند .ايننن گننروه از کتابننداران از مهننارتهنناي فرآيننندي بننااليی
برخوردارند زيرا بنه خنود و تواننايیهنا و مهنارتهناي خنود آگاهنند و در انجنام کارهنا و
مسبوليتهاي بنزرگ هميشنه داوطلن هسنتند و دلهنرهاي در ارائنه پيشننهادهاي جديند در
زمينههاي کاري ندارند و اين باعث موفقيت آنها در انجام کارها خواهد شد.

ارزيابی فقط براي مديران مافو در شناخت از مجموعه و برنامهرينزيهناي آيننده کناربرد
خواهد داشت .ولی ارزيابی عملکرد به روش بازخورد  360درجه با برگشت نتايج بنه خنود
فرد باعث ايجاد ان يزه و شکوفايی خالقيت ،تقويت روحيه در کارهناي گروهنی ،شنناخت
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معموال در کتابخانههاي عمومی هر سال ،يکبار ارزيابی از کارکنان انجام میشود .اينن
ارزيابی از باال به پايين (ارزيابی سنتی) ،توسط منديران منافو انجنام منیگينرد و اينن ننوع

اهداف سازمان و حنسمسنبوليت پنذيري خواهند شند .يکنی از نکنات کليندي در ارزينابی
عملکرد به روش بازخورد  360درجه شناخت فرد يا خودارزياب از ارزيابی دي ران نسنبت
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به خود است .خودارزياب با اين روش میتواند از عقايد و نظرات دي نران نسنبت بنه خنود
آگاه شود و به درک درستی از رفتار و اعمال خود در انجام کارها برسد؛ و با اينن شنناخت
در جهت رفنع نقنايص مبنادرت ورزد .ارزينابی عملکنرد بنه روش بنازخورد  360درجنه بنا
مزيتهاي بارزي که نسبت به روشهاي دي ر ارزيابی دارد  ،براي سازمانها بسيار سنودمند
خواهد بود .سازمانها با استفاده از آن میتوانند باعث رونق در انجام امور ،افزايش رضنايت
مراجعهکنندگان و مشتريان و همچنين سب

افزايش کنارآيی و بهنرهوري در سنازمان خنود

شوند.
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