
 

  

Knowledge and  Information Management 
 

 Print ISSN:     2383-1049 

 Online  ISSN: 2538-5356 

Performance Indicators of Librarians of the Public Library of Iran 
 

 
Hajar Zarei  
*Corresponding author:  Associate Professor Department of Knowledge and Information 

Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. 

E-Mali: hajar_zarei@toniau.ac.ir              

 
Roya Same Siahkalroodiohreh  
MSc, Department of Knowledge and Information Science, ,Tonekabon Branch, Tonekabon,Iran. 

 

Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to present the performance indicators of public 

libraries in Iran. 

 

Methodology: The research method is descriptive-survey and data collection tool is a 

researcher-made questionnaire with 6 performance criteria (job criteria, professional 

development, professional commitment, human relationships, flexibility and ethical 

criteria). The content validity of the questionnaire by the professors and Confirmation 

elites and its reliability, using the Cronbach's alpha coefficient, is 0.87. The statistical 

population of the study includes librarians of public libraries of grade 1 to 3 countries, 

including 248 librarians. Independent T test was used to analyze the data. 

 

Results: Findings show that the highest average is related to job benchmark with an 

average of 4.00. Then, professional commitment with an average of 3.99, as well as a 

resilience index with an average of 3.96, an average of human relationships of 3.89, a 

professional development of 3.86, a moral criterion, and a supramental program of 3.79. 

 

Conclusion: The results show that the six indicators include the job criteria, professional 

commitment, human relationships, flexibility and ethical criteria are considered by 

librarians. The indicators can be used to evaluate the performance of public librarians. 
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 چکیده

 های عمومی کشور است.ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانهبرای  هاییشاخصهدف اصلی این تحقیق، ارائه  هدف:

 

)معیارهای شغلی،  یعملکرد اریمع 6ها پرسشنامه محقق ساخته با : روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری دادهتحقیق شناسیروش

یید و أنخبگان تاستادان و و معیارهای اخالقی( است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط  یریپذای، روابط انسانی، انعطافحرفه تعهد ،یاحرفه ةتوسع
کشور،  3تا  1های عمومی درجه آماری تحقیق کتابداران کتابخانه ةدست آمده است. جامع به 78/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،  پایایی آن

 .مستقل استفاده شده است tها از آزمون کتابدار هستند. برای تجزیه و تحلیل داده 248مل شا
 

 ،99/3 نیانگیم با یااست. سپس تعهد حرفه 00/4با میانگین  باالترین میانگین مربوط معیارهای شغلیدهد می های پژوهش نشان: یافتههاافتهی

 89/3برنامه معیارهای اخالقی و فوق، 76/3 یاحرفه ةتوسع ،79/3 یروابط انسان شاخص نیانگیم ،96/3پذیری با میانگین انعطاف شاخص همچنین
 است.

 

، روابط انسانی، ایتعهد حرفه، ایحرفه ةتوسع ،شغلی گانة است که معیارهای عملکرد شش آن ةدهند: نتایج نشانیریگجهیبحث و نت

 د.کرهای عمومی استفاده ها در ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانهتوان از آنپذیری و معیارهای اخالقی مورد توجه کتابداران است و میانعطاف
 

 های عمومی.های عمومی کشور، ارزیابی عملکرد، کتابداران کتابخانهمعیارهای عملکردی کتابداران، نهاد کتابخانه :های کلیدیواژه

 

 

مددیریت اطالعدات و   . کشور یعموم یهاعملکرد کتابداران کتابخانه یهاشاخص(. 1398) ایرؤ، یاهکلرودیسامع سو   هاجر، یزارعاستناد: 
  :MRS.2019.48 (DOI)/282.139910.30473..           84 -65(، 4)5، شناسیدانش
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  همقدم
هستند تا با گسترش اندیشه  های اخیر مدیران در تالشدر سال

های خود، بر نیازهای مشتریان تمرکز در سازمان یمحور یمشتر
شی خود را کرده و ضمن ایجاد برتری رقابتی، کارایی و اثربخ

محوری در فرایند  واسطه داشتن نقشها بهافزایش دهند. کتابخانه
بود به در جهتو باید  ستندیر مستثنی نمپایدار از این ا ةتوسع

(. 1371)میرغفوری،  گام بردارندمستمر و مداوم خدمات خود 
که های عمومی یکی از نهادهای فرهنگی جامعه هستند کتابخانه

ایفا  یخوانکتابو فرهنگ  به مطالعهنقش مهمی را در ایجاد عادت 
 دررا که طیف وسیعی از مراجعان و با توجه به این کنندیم
با جامعه برقرار کرده و سهم تری را گیرند ارتباط گستردهمیبر

امعه و پیشرفت روزافزون فرهنگ، آگاهی ج یای را در ارتقاعمده
منشور مشترك  (.1376خواهند داشت )تحریری،  بر عهدهجوامع 

های عمومی مانند دارد که کتابخانهاعالم می 2و یونسکو 1ایفال
آموزش، فرهنگ و اطالعات و عامل اصلی نیروی جاودان برای 

پرورش صلح و سالمت روح از طریق اندیشه مردان و زنان و 
ای به سوی دانش که شرایط اساسی را برای یادگیری مداوم، دروازه

های اجتماعی افراد و گروه یتوسعه فرهنگگیری مستقل و تصمیم
فظ جایگاه ح ،لذا (.1377و شقاقی،  پارسازادهآورد، است )فراهم می

، عملکرد کندیمو منزلت کتابخانه عمومی و اهمیت آن ایجاب 
ابی یارزکتابداران این نهاد به صورت منظم مورد ارزیابی قرار گیرد. 

زمانی های ساتمامی تجزیه و تحلیل رموضوعی اصلی د ،عملکرد
گیری عملکرد ارزیابی و اندازه مشمولاست و تصور سازمانی که 

 .نباشد مشکل است
الف(  .کندیمارزیابی عملکرد سه هدف اساسی را دنبال  

در  دنظریتجد ،تژیکارهداف استراتژیک: شامل مدیریت استا
دادن  نشان ،ب( اهداف ارتباطی: کنترل موقعیت فعلی هایاستراتژ

، سیستم پاداش ،بازخورد ج( اهداف انگیزشی ارائه ،مسیر آینده
گیری ی و اندازهارزیاب این(. بنابر1371، مییکر) تشویق بهبود

در مندی سیستم و برانگیختن افراد موجب هوش تنهانهعملکرد 
بخش اصلی تدوین و اجرای  بلکه شودیمرفتار مطلوب  جهت

 برعالوهتعیین عملکرد  .(1376، توالیی) سیاست سازمانی است
تعریف  رل در هر شرکتیکنت سیستم یک عنوانبه تواندیم کهاین
و اینکه شرکت چقدر  کندیماش را بررسی ت روزانهکه عملیا شود

و  پوررضا ،محمودیفش رسیده است را ارزیابی نماید )به اهدا
جهت نیل به اهداف تعیین شده  تواندیم( همچنین 1391 ،تربتی

و رفع  هایینارساآگاهی از شغلی و بهبود وضعیت نیروی انسانی و 

                                                                      
1. IFLA 

2. UNESCO 

( 1378، و مشفق میجواد سیدثری را بردارد. )ؤگام م هاکاستی
مدیریت با دارا بودن  یهاروشانواع  نیدر بروش ارزیابی عملکرد 

چشمگیری مطرح بوده است.  طوربههای خاص همواره ویژگی
ارزیابی  ،اعمال مدیریت صحیح بدون تجزیه و تحلیل ،درواقع

و شرایط احراز شغل در یک سازمان  هاتیمسئولوظایف و 
د را ارزشیابی عملکر ،این(. بنابر1378، هماننیست ) یریپذامکان

فرایند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و  عنوانبهتواند می
و همکاران،  3)کارل نظر قرار دادبروندادهای انسانی در محل کار مد

 آن نظیر و هامهارت شخصی، هایعملکرد ناشی از ویژگی .(1992
( و 2007مکاران، و ه 4ند )نوشومی تبدیل عینی نتایج به که است

 گردندها و ادراکات نقش تلقی میارتباط متقابل بین تالش، توانایی
 مدیران یهاتیفعال نیترمهمیکی از  ،(. بنابراین2007، 1رو و بایرز)

 ،6بودرا ،ساسول) شودیم شناخته سازمان وظایف و انسانی منابع
ای هطور گستردری عملکرد بهگی(. اطالعات حاصل از اندازه2002
رود. می به کارجبران خدمت، بهبود عملکرد و مستندسازی  برای

تصمیمات مربوط به کارکنان کتابدار  توان از آن درهمچنین می
تحلیل  و اخراج و انفصال از خدمت(، تجزیه )نظیر: ارتقا، انتقال،

کارکنان، تحقیق و ارزشیابی برنامه،  ةنیازهای آموزشی، توسع

 (.2003، 7دین)برنار کرداستفاده 

ا و های از فعالیتعملکرد شامل مجموعهیابی زفرایند ار
لین واست. ا دارهدفو ترتیب خاص منطقی و اقدامات با توالی 

مدل و الگویی که انتخاب  در هرمرحله در فرایند ارزیابی عملکرد 
ا را هها مسیر حرکت سازمانشاخص .است هاشود تدوین شاخص

ها در . شاخصدکننشخص میهداف مبرای رسیدن به ا
 ئتیههای دولتی براساس قوانین و مصوبات مجلس و سازمان

و سند  یفرهنگاقتصادی اجتماعی  ةتوسع یهابرنامهدولت و 
 اهدافولتی بر اساس دغیر یهاسازمانانداز کشور و در مچش

با توجه به اهداف  ،ینابنابر (.1376 ،)توالییگیرد سازمان شکل می
های های مختلف ممکن است شاخصو از دیدگاه هاسازمان

به ها گرفته شود. شاخص در نظر هاسازمانناگونی برای ارزیابی گو
است.  تیاهمی دارا هاآنتعیین وزن  شکلی که انتخاب شوند هر

، روش لیکرت ازجملهفاوت مت یهاروشبا  تواندیمتعیین وزن 
و روش  ناسانخاب کارشروش انت ،9روش بوردا ،7غیرواقعیگروه 

ها و الگوهای سیستم و براساس مدل مراتبیفرایند تحلیل سلسله

                                                                      
5. Carell 

3. Noe 

4. Byars & Rue 

6. Boswell, Boudrea 

7. Bernardin 

8. NGT 

9. Borda 
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تحلیل پوششی  ،1مدل کارت امتیاز متوازنارزیابی عملکرد نظیر 
 ،مدل منشور عملکرد ،مدل تعالی سازمانی ،درجه 360 مدل ،هاداده

مدل هرم عملکرد صورت گیرد. ، 2وکارکسب مدل فرایند
های مختلفی به ارزیابی ین پژوهش با روشهای مرتبط با اپیشینه

 .ها پرداخته استعملکرد کتابخانه
زیابی عملکرد خود با ار ة(، در مقال1391فرج پهلو و همکاران )

 درجه 360روش های عمومی استان گیالن به کتابداران کتابخانه
 یابیخودارزبین « ارزشی –اخالقی »مشاهده کردند که در شاخص 

دار وجود دارد. در زیابی سه گروه دیگر اختالف معنیکتابداران با ار
کنندگان و دیدگاه دیگر نیز بین دیدگاه مراجعه« یندیافر»شاخص 

دار وجود دارد. در شاخص اختالف معنی ةکنندارزیابی یهاگروه
و در ارزیابی کلی کتابداران بین دیدگاه چهار گروه « عملکردی»

کتابی و همکاران  د.ششاهده نم یداریمعناختالف  ةکنندیابیارز
 از طریق هااستانهای عمومی (، با ارزیابی عملکرد کتابخانه1390)

رسیدند  جهینت نیابه  1378ها در سال تکنیک تحلیل پوششی داده
 استان کارا و مابقی ناکارا هستند. 30استان از  11های که کتابخانه

 ایالم، یهاناستاهای کارا، همچنین مشخص شد که از بین استان
بوده و از  ییابر کاراز ترین امتیاخراسان جنوبی و سمنان دارای بیش

ترین بوشهر، قم و کردستان کم یهااستانهای ناکارا، بین استان
را به خود اختصاص دادند. حریری و فیاضی  ییابر کاراامتیاز 

های ش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه(، در سنج1391)
های عمومی و شهرداری، نهاد کتابخانه شتحت پوشمی عمو

ن براساس الگوی تعالی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفها
که با در  این نتیجه رسیدند به صورت پیمایشی تحلیلیسازمانی به

 یهاکتابخانهامتیاز الگوی تعالی سازمانی،  1000نظر گرفتن 
کل  ةادارعمومی  یهاکتابخانهعمومی تحت پوشش شهرداری، 

های کل کتابخانه ةعمومی ادار یهاکتابخانهاوقاف و امور خیریه و 
عمومی در سطح متوسط این الگو قرار دارند. موسوی فر و 

 یهاکتابخانه(، در ارزیابی عملکرد کتابداران 1391همکاران )
درجه و  360عمومی استان مازندران با استفاده از روش بازخورد 

ارزیابی پیمایشی تحلیلی به این نتیجه رسیدند ارائه الگو به صورت 
یک  ةها از عوامل اصلی رشد مجموعکارمندان و کارکنان سازمان

ها ارزیابی کتابداران و شناخت آن ،. بنابراینرودیمسازمان به شمار 
نجامید. ارزیابی کارکنان و ها خواهد ای کتابخانهاز خود به ارتقا

تواند درجه یا ارزیابی گروهی می 360روش  ها بهتحلیل آنوتجزیه
 .کننده برای مجموعه مورد بررسی باشدروشی نو و تعیین

                                                                      
1. Balanced Scorecard 

2. Business Pricess 

ا (، ب2011) 3تیتانگزهمچنین در بخش مطالعات خارجی نیز، 
های عمومی سانتاکروز، بررسی عملکرد کارکنان کتابخانه

ای از سؤاالت فراهم آورد: چه موضوعاتی هایی برای مجموعهپاسخ
چه هم برای خواننده و هم برای نویسنده جذاب باشد؟  دتوانیم

آمیز آن را توسعه داد؟ نیروهای طور مداوم و موفقیتهب توانیم طور
این پژوهش به  درمجموعچیست؟  هادهیپدمحرك فراسوی این 

تا از طریق انتشار  کندعمومی کمک می یهاکتابخانهداران کتاب
شدن فعالیت  یاحرفهدر راستای  یالمللنیبملی و  محلی، نشریات

(، برای سنجش کیفیت خدمت 2008) 4بارنزبیشتری داشته باشند. 
های چین و نیوزیلند، با استفاده از مدل سروکوآل به این در کتابخانه

های دانشگاهی، کنندگان از خدمات کتابخانهنتیجه رسید که استفاده
مؤلفة این ابزار، یعنی افزاید سه انتظارهای شبیه به هم دارند. او می

« ضمانت و تضمین»و « پذیریمسئولیت»، «محیط کتابخانه»
 1در پژوهشی دیگر، نات ت بیشتری دارند.برای مخاطبان اهمیّ

استونیا را مورد ارزیابی قرار داد.  یهاکتابخانه(، عملکرد 2006)
ها نیازمند عملکرد کتابخانه ةتحقیق درزمین نتایج نشان داد که

ها است: اجرای و توسعه در سطح ملی در این زمینهتکامل بهبود، 
؛ انتخاب یالمللنیبد در سطح پژوهشی مورد تأیی یهاروش
ها؛ برای انواع مختلف کتابخانه مناسب یابزارهاشناسی و روش

ها؛ به ارزیابی الکترونیکی کتابخانه ادامه استاندارسازی با توجه
در  هاآنمفید و تفسیر  یهاشاخصخطوط راهنما برای  یسازآماده

 برای نیازهای پژوهشی. هادادهپردازش  ةسطح ملی؛ توسع
حفظ جایگاه و  کهنیا نظر بهبا توجه به مطالب مذکور و  ،لذا

صورت که این نهاد به کندیمآن ایجاب  منزلت کتابخانه و اهمیت
هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی منظم مورد ارزیابی قرار گیرد، 

پیشنهاد عمومی کشور و ارائه ی هاکتابخانهکتابداران نهاد د عملکر
 عملکرد کتابداران، چگونگیاست که بر این اساس،  در این زمینه

 یهایکاستنقاط ضعف و  نقاط مثبت و بهینه عملکردی و همچنین
. تا ردیگیمها مورد تعیین، سنجش و شناسایی قرار عملکرد آن

ارائه الگویی منظم؛  موجود و توّقنقاط ضعف و  ضمن شناسایی
عمومی در مسیری هدفمند و  یهاکتابخانه عملکرد کتابداران

ال اصلی این ؤالذکر سبراساس موارد فوقتعالی هدایت شود. 
های عمومی عملکرد کتابداران کتابخانه پژوهش این است که

 ارزیابی عملکرد چگونه است؟ یهاشاخصبر اساس  کشور

 

 تحقیق شناسیروش
 _وهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش تحلیلیپژ

                                                                      
3.Titangos 

2. Barnes 

3. Nuut  
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کتابداران شامل  آماری، ةجامعپیمایشی صورت پذیرفته است. 
 روش بهکه  است( کشور 3تا  1ممتاز )درجه  هایکتابخانه

 214با استفاده از فرمول کوکران تعداد گیری تصادفی نمونه
افراد و  شدند. با توزیع پرسشنامه بین این تعداد وارد پژوهش

نفر از  247 هایداده تیدرنهاها، تعداد بازگشتی آن
شامل  هادادهد. ابزار گردآوری شتحلیل  شوندگانپرسش

وجهی  1سؤال بر مبنای طیف  31محقق ساخته از  ةپرسشنامه
ای، تعهد حرفه ةتوسعمعیارهای شغلی، در لیکرت برای سنجش 

و  یاخالق یرهاایمعو  پذیریانعطاف، ای، روابط انسانیحرفه
منظور تأیید صوری و محتوایی، چند به( بوده است. برنامهفوق

نسخه از این پرسشنامه، مورد ارزیابی و بررسی دقیق تعدادی از 
صان مربوطه قرار گرفته و با لحاظ دانشگاهی و متخصّ استادان

نظرات اصالحی ایشان، مورد تأیید محتوایی واقع شده و بدین 
منظور تعیین پایایی نیز با استفاده تأیید شد. بهترتیب، روایی آن 

 784/0پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ  ،Spss افزارنرماز 
ها در دو ور تجزیه و تحلیل آماری نیز دادهمنظبه د.شاعالم 

شناختی شامل بررسی اطالعات جمعیتبخش توصیفی )
دهندگان و وضعیت متغیرهای مورد آزمون با توجه به پاسخ

 یهاآزموناستنباطی )شامل اول و نمودارهای آماری( و جد
( مورد بررسی قرار یانمونهتک  tکولموگروف اسمیرنوف، 

 .گرفتند
 

 قیتحق یهاافتهی
 نیکنندگان در اشرکت نیدر ب شدهعیتوز ةبه پرسشنام با توجه

 یارهایشاخص مع»شاخص )مؤلفه( شامل:  6پژوهش، تعداد 
شاخص  ،یاشاخص تعهد حرفه ،یاشاخص توسعة حرفه ،یشغل

و  یاخالق یارهایمع و یریپذشاخص انعطاف ،یروابط انسان
 ی. براشد یبندو پرسش، طبقه هیگو 31، در قالب «برنامهفوق

 استفاده رنفیاسم -آزمون نرمال بودن، از آزمون کولموگروف

 دست آمده است: به لیذ جیشده و نتا

 

 هادادهف جهت نرمال بودن توزیع اسمیرن -آزمون کولموگروف. 1جدول 

 نتیجه مقدار خطا سطح معناداری شاخص

 نرمال 01/0 162/0 شغلی

 نرمال 01/0 314/0 ایحرفه ةتوسع

 نرمال 01/0 342/0 یاحرفهتعهد 

 نرمال 01/0 226/0 روابط انسانی

 نرمال 01/0 236/0 یریپذانعطاف

 نرمال 01/0 187/0 برنامهفوقاخالقی و 
 
مقهدار  ، از هها مؤلفهه اری دیمعنه سهطح   ، چهون 1توجه بهه جهدول    اب
 ،هها مؤلفهه  تمهام  کهه  شهود یمه ، نتیجه گرفتهه  است تربزرگ( 01/0)

بهها اطمینههان از نرمههال بههودن توزیههع   . اسههت نرمههال توزیههع دارای
تجزیههه اسههمیرنف، جهههت  -کولمههوگروف بهها اجههرای آزمههون هها داده

 اسههتفاده ایتههک نمونههه tپههژوهش، از آزمههون  یهههادادهو تحلیههل 
شههاخص  6کههه در ادامههه، ایههن آزمههون بههرای تمههام     شههودیمهه

اشههاره و بهها اسههتناد بههه آن بههه بررسههی     2جههدول عملکههردی در 
 .شودیمپژوهش پرداخته  یهاسؤالهریک از 

 

 شاخص معیارهای شغلی یانمونهتک  tنتایج آزمون . 2جدول 

 T آماره استاندارد انحراف میانگین درجه آزادی هاشاخص

1 248 4 86/0 06/31 

2 248 76/3 84/0 69/27 

3 248 99/3 67/0 18/31 

4 248 79/3 81/0 30 

5 248 96/3 68/0 34 

6 248 89/3 67/0 29 

است که  ،00/4 (معیارهای شغلیمیانگین کل شاخص محاسبه شده ) ،(α= 01/0داری )سطح معنیدهد که در ، نشان می2جدول 
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میانگین کل شاخص محاسبه شده همچنین  ،گینباالترین میان
تعهد  شده محاسبهمیانگین کل شاخص ، 96/3 یریپذانعطاف

 روابط انسانیمیانگین کل شاخص محاسبه شده ، 99/3 یاحرفه
معادل  ایحرفه ةتوسعمیانگین کل شاخص محاسبه شده  ،79/3
معیارهای اخالقی و ، میانگین کل شاخص محاسبه شده 76/3

های ها، شاخصساس این یافتهاست. بنابراین، برا 89/3 نامهبرفوق
، روابط انسانی ،ایتعهد حرفه ،یاحرفه ةتوسع ،معیارهای شغلی

، در زمره برنامهفوقمعیارهای اخالقی و  پذیری وانعطاف

های زیابی عملکرد کتابداران کتابخانهپیشنهادی برای ار هایشاخص
 .گیرندمی ارآماری پژوهش قر ةعمومی در جامع

در ادامه از روش آمار چند متغیره )تحلیلی عاملی( برای ارزیابی 
است. هدف از این روش، شناسایی  شده استفادهعملکرد کتابداران 

پیشنهادی  هایشاخصها در طراحی متغیرها و نقش و جایگاه آن
در ادامه، جداول مرتبط با سیستم تحلیلی پژوهش، ترسیم و  است.
 :دانشدهذکر 

 

عوامل یبندردهپژوهش برای تحلیل عاملی مفروض در  شده انیبدرصد واریانس . 3جدول 

مجموع   مقادیر ویژه  
 مجذورات

یا چرخش 
 واریماکس

 

 شاخص
واریانس 
 اختصاصی

 درصد واریانس
 هر عامل

 واریانس
 تراکمی

 واریانس
 اختصاصی

 درصد واریانس
 هر عامل

 واریانس
 تراکمی

1 02/12 06/40 06/40 82/4 84/11 84/11 

2 67/2 94/7 01/49 29/4 30/42 04/30 

3 90/1 34/6 31/11 28/3 43/12 47/42 

4 73/1 11/6 46/61 01/3 18/10 66/12 

1 82/1 81/1 22/68 73/2 46/9 12/62 

6 30/1 33/4 11/81 72/2 43/9 11/81 

 
صی نشانگر این است که عامل اول با واریانس اختصا ،3جدول 

و نیز با واریانس تراکمی  06/40( و با درصد واریانس 02/12)
 ائهراو  ها را برای طراحی، ساختار و سازمان کلی شاخص11/81

 .کندیمبیان شاخص 
 

 ها و عوامل فرضیضریب همبستگی پرسش .4جدول 

 6 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل شاخص و معیار

تکریم و ارج نهادن به 
 رجوعربابا

88/0 28/0 13/0 07/0 17/0 30/0 

 1/0 07/0 13/0 04/0 10/0 81/0 احترام متقابل با دیگران

 03/0 21/0 27/0 36/0 07/0 80/0 داشتن روابط مناسب با همکاران

صمیمیت در محیط کار و 
 کتابخانه

67/0 11/0 03/0 13/0 04/0 01/0 

 37/0 12/0 22/0 14/0 08/0 61/0 پذیرش پیشنهادهای سازنده

 07/0 18/0 10/0 37/0 03/0 60/0 پذیرش اشتباهات خود

 28/0 01/0 38/0 18/0 20/0 60/0 کوشش در رفع اشتباهات

 20/0 41/0 30/0 37/0 23/0 48/0 دلسوزی و احساس مسئولیت

 26/0 01/0 36/0 17/0 21/0 62/0 گروهی یهاتیفعالاشتیاق به 

 01/0 01/0 12/0 04/0 12/0 67/0 نایجاد انگیزة مثبت در همکارا

 
 6ها و عوامل فرضی ضریب همبستگی پرسش ،4جدول در 

اکس آورده شده است. براساس پژوهش، پس از چرخش واریم
، 1های مذکور با عامل فرضی های این جدول، شاخصداده

همبستگی بیشتری دارند. عامل فرضی اول در الگوی پیشنهادی، 
 .سانی نام گرفتروابط و ارتباطات ان
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 واریماکس همبستگی معیارهای پژوهش پس از چرخش ماتریس .5جدول   

 6 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل شاخص و معیار

 01/0 13/0 14/0 09/0 88/0 18/0 داشتن پوشش مناسب

 08/0 09/0 13/0 13/0 84/0 11/0 الگو بودن برای دیگران

 11/0 21/0 11/0 02/0 81/0 17/0 صداقت در گفتار

 12/0 26/0 09/0 10/0 67/0 28/0 تکریم حریم شخصی افراد

 01/0 13/0 13/0 09/0 81/0 18/0 مراعات اسرار و اطالعات محرمانه

 20/0 07/0 21/0 28/0 61/0 13/0 اداری مراتبسلسلهرعایت 

 27/0 26/0 16/0 41/0 17/0 04/0 پیگیری امور تا حصول نتیجه

 
 6ها و عوامل فرضی ریب همبستگی پرسشض ،1جدول  راساسب

براساس تحقیق، پس از چرخش واریماکس آورده شده است.  ةگان
های های مذکور با معیارها و شاخصهای این جدول، شاخصداده

 هایشاخصستگی بیشتری دارند. عامل دوم در اخالقی، همب
 های اخالقی نام گرفت.پیشنهادی، شاخص

 

 همبستگی معیارهای پژوهش پس از چرخش واریماکس ماتریس .6جدول 

 6 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل شاخص و معیار

 04/0 09/0 21/0 72/0 12/0 16/0 حضور به موقع در محل کار

 10/0 20/0 /04 87/0 12/0 18/0 پایبندی به مقررات

 09/0 08/0 21/0 83/0 32/0 13/0 انجام به موقع وظایف

 38/0 32/0 08/0 11/0 01/0 13/0 شغلی یهامهارتافزایش 

 01/0 09/0 22/0 70/0 13/0 16/0 ارائه راهکارهای خالقانه

 
 6و عوامل فرضی  هاپرسش، ضریب همبستگی 6ر اساس جدول ب

تحقیق، پس از چرخش واریماکس آورده شده است. بر اساس ة گان
با معیارهای شغلی،  مذکور یهاشاخصاین جدول،  یهاداده

همبستگی بیشتری دارند. عامل سوم در شاخص معیارهای شغلی نام 
 .گرفت

 همبستگی معیارهای پژوهش پس از چرخش واریماکس ماتریس .7جدول 

 6 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل شاخص و معیار

 23/0 16/0 83/0 19/0 17/0 24/0 تسلط و تخصص در کار

 16/0 13/0 63/0 41/0 01/0 18/0 مختلف یهاتیولمسئپذیرش 

 24/0 09/0 60/0 13/0 21/0 42/0 نوآوری در کارها

 22/0 16/0 82/0 17/0 17/0 22/0 استفاده بهینه از امکانات موجود

اکس آورده شده ، ضریب همبستگی پس از چرخش واریم8در جدول 
با معیارهای  مذکور یهاشاخصهای این جدول، است. بر اساس داده

ند. عامل چهارم، شاخص تعهد عامل چهارم، همبستگی بیشتری دار
 ای نام گرفت.حرفه

 همبستگی معیارهای پژوهش پس از چرخش واریماکس ماتریس. 6جدول 

 6 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل شاخص و معیار

 19/0 86/0 23/0 24/0 03/0 17/0 کوشش در رفع اشتباهات

 36/0 80/0 08/0 13/0 28/0 01/0 زگاری با شرایط جدیدسا

mailto:hajar_zarei@toniau.ac.irE-Mail
mailto:hajar_zarei@toniau.ac.ir
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 06/0 18/0 11/0 48/0 02/0 48/0 نوآوری در کارها

 04/0 13/0 41/0 22/0 38/0 12/0 در امور یریپذسکیر

 07/0 13/0 41/0 22/0 28/0 31/0 هابرنامهفوقهمکاری در 

 
 

بر است.  ها، پس از چرخش، ضریب همبستگی پرسش7جدول 

مذکور با معیارها و شاخص  یهاشاخصهای این جدول، اس دادهسا
های ی بیشتری دارند. عامل پنجم، شاخصعامل پنجم، همبستگ

 پذیری نامیده شدانعطاف
 

 همبستگی معیارهای پژوهش پس از چرخش ماتریس. 6جدول 

 6 عامل 1 عامل 4 عامل 3 عامل 2 عامل 1 عامل شاخص و معیار

 70/0 21/0 06/0 10/0 08/0 22/0 ضمن خدمت شرکت در آموزش های

 61/0 01/0 11/0 28/0 24/0 08/0 تالش جهت تشخیص نیازها

 06/0 04/0 12/0 13/0 27/0 11/0 ارائه راهکارهای خالقانه

 13/0 06/0 18/0 07/0 21/0 12/0 عالقه و رغبت به کار

 
ها و عوامل فرضی، پس از ، ضریب همبستگی پرسش9در جدول 

های این جدول، اکس آورده شده است. براساس دادهرخش واریمچ
 های مذکور با عامل فرضی ششم، همبستگی بیشتری دارند.شاخص

 ای نام گرفت.حرفه ةعامل فرضی ششم معیار توسع

ارزیابی  یهاشاخصدست آمده، برای ارائه  با توجه به نتایج به
توجه قرار گیرد:  ده باید مورپیشنهادی کتابداران، دو مسئل عملکرد

شرح وظایف مصوب  ،آمده از این تحقیق و دوماً به دستنتایج  ،والًا
 .هاکتابخانهبرای کتابداران 
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 ای عمومییشنهادی برای کتابداران کتابخانهپ های ارزیابی عملکردشاخص .1 تصویر

 گیریبحث و نتیجه
ی بندردهآمده در پژوهش حاضر،  به دستبه نتایج  با توجه

شده در  ارائههای شاخصاساس عملکرد کتابداران بر ةنحو
تعهد  ( شاخص2 یشغل یارهایمع( 1ین ترتیب است: بدتحقیق، 

( 1 یروابط انسان ( شاخص4 پذیریانعطاف ( شاخص3 ایحرفه
 .برنامهفوق( معیارهای اخالقی و 6 یاحرفه ةتوسعشاخص 

 حال که در دهدهای پژوهش نشان میدر حقیقت، یافته
کارکردها و  ةنیدرزمحاضر، بهترین عملکرد و باالترین ارزیابی 

معیارهای شغلی بوده است و کمترین  ةعملکرد کتابداران درزمین
معیارهای اخالقی و  ةبهره و امتیاز را کتابداران درزمین

پیشنهادی، باید بتواند  یا شاخص الگو. انددهکرکسب  برنامهفوق
را در  هاآنر تحقیق، تقویت نموده و ترین معیارها را دضعیف

 این به نمرات باالتر رهنمون شود. بر سطح دیگر معیارها
دی باید موار بیبه ترتها پیشنهادی، اولویت شاخصاساس، در 

های اخالقی هایی نظیر شاخصباشد که بتواند به بهبود شاخص
ای، شاخص روابط انسانی و حرفه ةتوسعای، شاخص و حرفه
ابدار، نکات و موارد د. در شرح وظایف کتکنها کمک آننظایر 

وظایف را  نیترمهماز  ییهانمونهشده که در اینجا، بسیاری بیان
های رکی از وظایف کتابداران در نظریهاساس فصل مشتبر

شده در رابطه با وظایف کتابداران و نیز، تجارب  مختلف بیان
پیشنهاد  هاشاخص یی برایشخصی و عملی، در قالب الگو

 .شودیم
های پیشرو در نظام مدیریتی ترین چالشیکی از اساسی

عدم وجود یک الگوی  ،عام طوربه در بسیاری از موارد و کشور
ادینه شدن منسجم در سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان و نه

ها است. بنابراین وجود یک الگوی این ارزیابی در سازمان
اجرای نظام ارزیابی عملکرد برای ها و تعیین شاخص مناسب

ها در این ست. بر اساس تجزیه و تحلیل یافتهمناسب ضروری ا
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مورد پژوهش، به همراه مجموع  ةمعیار و مؤلف 6پژوهش، هر 
 یهاشاخصگویه )متغیر( آن، مورد تأیید قرار گرفت.  31

و با  94/3، میانگین 94/0پیشنهاد داده شده با ضریب پایایی 
اساس و پذیرش واقع شد. بر مورد تأیید 94/0توافقی بیش از 

حال،  عین آمده، نخستین عامل و در به دستهای یافته
دارای  که چرامعیار، شاخص روابط انسانی است  نیترمهم

شدن لت باالتر است و گرایش مبدّباالترین بار عاملی و اهمیّ
به عاملی عمومی را دارا است، زیرا وزن عاملی بیشتر و 

اری با هریک از عوامل دیگر دارد. این نتیجه را البته دیمعن
به خصوصیات و اخالق سنتی و عرفی افراد جامعه نیز  توانیم

منتسب کرد، چرا که طبع شرقی مردم کشورمان، ارتباط 
شود و را باعث می وطنانهمین همنوعان و شایسته و گرم ب

لکرد عینی خود را در مؤلفه ذکر شده و نهایتاً در عم ةاین مسأل
اساس . بردهدیمهای عمومی کشور نشان کتابداران کتابخانه

ای حرفه ةترین معیار، شاخص توسعتهای فوق، کم اهمیّیافته
هایی است که مؤلفه نیترمهماین مؤلفه، یکی از بوده است. 

یافتگی و عنوان معیار و مالکی برای توسعهاز آن به توانیم
توجه به  با کرد.استناد  به آنها همدرن بودن سیستم کتابخان

ین و نمره در بین دارای کمترین میانگ ،که این مؤلفهاین
که کتابداران  بررسی بوده است، ضرورت دارد مورد یهامؤلفه

عمومی کشور، تالش و درخوری را برای ارتقای  یهاکتابخانه
 ای نشان دهند.های حرفهارکرد و خدمات و افزایش توانمندیک
معیارهای انسانی که تا حد زیادی به  ةخالف مؤلفین مؤلفه، برا

دارد، معطوف و منوط به نوع خصوصیات افراد بستگی 
سازی، هدایت و مدیریت مدیران و مسئوالن تصمیم

نتایج  .عمومی است یهاکتابخانهعمومی و نهاد  یهاکتابخانه
های فرج پهلو و همکاران با نتایج پژوهش ،به دست آمده

خوانی را (، حداقل هم2008(، بارنز )2011) (، تیتانگز1391)
 داشته است.

های مورد سنجش در پژوهش، در رابطه با دیگر مؤلفه
به شده در پژوهش  به بارهای عاملی ذکر با توجهوان تمی
دومین عامل،  عنوانبه، شاخص معیارهای اخالقی را بیترت

را  یتعهد اخالقار ین شاخص، معیسوم عنوانبهمعیار شغلی را 
 عنوانبهپذیری را چهارمین معیار، شاخص انعطاف عنوانبه

عنوان ای را بهحرفه ةپنجمین معیار و سرانجام، شاخص توسع
های عمومی در ص در ارزیابی کتابداران کتابخانهششمین شاخ

نظر گرفت که این متغیرها، دارای نمرات و میانگین تقریباً 
ا حدودی ت و از حد متوسط و استاندارد نزدیک به یکدیگر بوده

نسبتاً مناسب کتابداران عملکرد ة دهندکه نشان باشندیمباالتر 

 .استهای عمومی کشور کتابخانه
)هر  شاخصآمده در این  به دست، معیارهای شودیمپیشنهاد  -

های ، در ارزیابی کتابداران کتابخانهشش معیار به دست آمده(
سازی و به کار کاربردی و اجرایی، پیاده طوربهعمومی کشور، 

 گرفته شود.
سیستمی  طوربه هاشاخصالگو، به  یسازادهیپدر اعمال و  -

 نگاه شود.
ظر روشن و ملموسی، در من طوربههای عملکردی، شاخص -

قرار داده شود و به  یعموم یهاکتابخانهکارکنان و کتابداران 
 کتابداران مذکور، ابالغ شود.

های آموزشی و به اقتضای مربوطه، مستمراً دوره وجهبا ت -
یکی از معیارهای شاخص توسعه عنوان ضمن خدمت )به

عمومی کشور، طراحی و  یهاکتابخانهای( برای کتابداران حرفه
 تدوین شود.

نوآوری و خالقیت  پذیری مسئوالنه،متغیرهایی نظیر ریسک -
عنوان عمومی )بههای رکنان کتابخانههای کاو نیز، سازگاری

(، تشویق شده و مورد تقدیر یریپذانعطافمتغیرهای شاخص 
 قرار گیرد.

ی مورد بررسی، از قبیل موارد و مصادیق دیگری از متغیرها -
عنوان متغیری از شاخص معیارهای اخالقی(، رعایت صداقت )به

رجوع، صمیمیت و ارباب مخاطب میتکرو  ارج نهادناحترام، 
شاخص روابط انسانی(، متغیرهایی برای  عنوانهببین کارکنان )

متغیری برای شاخص توسعه  عنوانبههای شغلی )مهارت ةتوسع
 مطلوب و بهینه از امکانات در سازمان استفادهو  ای(حرفه

م شمرده شده و (، مهّیاتعهد حرفهمتغیر شاخص  عنوانبه)
 د.و ارتقای کارکنان باش شرفتیپو  یبندتیاولومالکی برای 

این پژوهش، برای  یهاافتهیبه نتایج و  با توجههمچنین 
 :شودیمتحقیقات آتی پیشنهاد 

 منظوربهپیشنهادی  هایشاخصعناصر  یبندتیاولو -
 داران با استفاده از دیگرارزشیابی عملکرد کارکنان و کتاب

 ؛ها برای تعیینتکنیک

 های ارزیابی؛ت و تأیید معیارها و شاخصاهمیّ
ابداران و دیگر کارکنان الگوی ارزشیابی عملکرد کت طراحی -

های عمومی با استفاده از دیگر الگوهای مدیریت کتابخانه
آن با الگوی این پژوهش برای  ةعملکرد سازمانی و مقایس

جرا و کاربردی کردن آن در منظور اانتخاب بهترین الگو به
 ها.سازمان
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