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چڪیده
هدف :ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز بهروش 360
درجه.
ششناسی :این پیامیش از نوع کاربردی و بهلحاظ ماهیت توصیفی  -تحلیلی است.
رو 
مدیر ،کتابداران ،همکاران ،و کاربران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز جامعه
آماری پژوهش بودند .هر کتابدار توسط مدیر ،خود کتابدار ،همکاران ،و  375نفر از کاربران
کتابخانه براساس پرسشنامه ارزیابیشدند و سپس دیدگاههای آنها با هم مقایسه شد.
یافت هها :میانگین وضعیت عملکرد کتابداران در شاخص مهارتهای «دانش و معلومات
حرفهای» (« ،)4/31اخالقی -ارزشی» (« ،)4/02شخصیتی» (« ،)3/94عملکردی» ( ،)3/87و
«ارتباطی» ( )3/85باالتر از حد متوسط بوده و مطلوب ارزیابی شده است.
نتیجهگیری :ارزیابی عملکرد کتابداران میتواند از عوامل اصلی پیرشفت کتابخانهها باشد.
بنابراین ،ارزیابی کتابداران و شناخت آنها از خود به ارتقای کتابخانه میانجامد .ارزیابی
کتابداران بهروش  360درجه یا ارزیابی گروهی میتواند روشی نوین برای ارزیابی کتابداران
باشد.

کتابداران ،کتابخانههای دانشگاهی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،بازخورد  360درجه،
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ارزیابی عملکرد بهدلیل ارتباط آن با انتخاب کارکنان ،جبران خدمات ،آموزش پرسنل ،و سایر
موضوعات حوزه منابع انسانی ،از کلیدیترین رویههای سازمان است (فریس ،مانیان ،بسیک،
و باکلی .)2008 ،4در راستای اهمیت نقش نظام ارزیابی عملکرد ،برخی صاحبنظران ،این
نظام را به ستون فقرات انسان تشبیه کردهاند .دانشور ( )1385معتقد است در یک سازمان هر
فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیینشده شغلی ،نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد این
آگاهی سبب میشود که وی از نقاط قوت و ضعف عملکرد خود مطلع شود و تمهیدات
الزم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش بهکار بندد.
فرهنگ ارزیابی عملکرد در سازمانهایی وجود دارد که آگاهی از نتایج کار و میزان
سازگاری این نتایج با خواستههای مشتریان و کاربران از اهمیت باالیی برخوردار است.
ارزیابی خوب همواره ،مستلزم مشارکت فعال و همهجانب ه کارکنان در تمام سطوح است و
وجود دیدگاههای متفاوت ،یکی از بنیانهای فرهنگ خوب ارزیابی است (متیوز.)1387 ،5
ارزیابی ،جریانی از بازخورد فعالیتها و مقایس ه آنها با معیارهای تعیینشده است که طی آن
واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تأثیر آن در کارایی سازمان و نظرات
مسئوالن درباره نتایج بهدستآمده مطلع میشوند (کاپالن .)1390 ،درواقع ،سازمانها بهعنوان
موجودي اجتماعی بنا به ضرورت ،نيازمند قاعدهاي براي ارزيابی شايستگیهاي کارکنان
خود هستند تا در تصميمگيريهاي اجرايی ،رشد ،بالندگی کارکنان و بازخورد به آنان ،و نیز
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پژوهشهاي سازمانی از آن استفاده کنند (خوشبخت ،ميرکاظمی ،و پورسلطانی زرندي،
 .)1392هدف از ارزیابی عملکرد ،شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و نیروی انسانی
بهمنظور بهبود کارکرد است تا سازمان بتواند در راستای دستیابی به هدف و رسالت خود
عملکرد بهتری داشته باشد.
برای ارزیابی افراد ،روشهای گوناگونی وجود دارد .هر سازمان با توجه به اهداف و
رسالتی که دارد ،نیازمند روش خاصی برای ارزیابی عملکرد کارکنان خود است .بههمین
دلیل ،روشی واحد معرفی نشده است که هم ه سازمانها و نهادها بر آن اتفاقنظر داشته باشند.
نکت ه مهمی که در اینجا میتوان بیان کرد این است که هر سازمان برای ارزیابی کارکنان از
روشی باید استفاده کند که اطالعات دقیقتری را در اختیارش قرار دهد .ارزیابیهایی که
بهروش سنتی و از بُعد یک منبع به ارزیابی توجه میکنند ،بهدلیل خطاهای رایج در ارزیابیها
ازجمله خطای هالهای ،1خطای تعمیم ،2و خطای تأخر (تازگی) 3نمیتوانند بهطور کامل
اعتمادپذیر باشند؛ اما ارزیابی بهروش  360درجه ازجمله روشهای نوین ارزیابی کارکنان
در سازمانهاست که در صدد است با جمعآوری نظرات از منابع و اشخاص مختلف،
شناخت واقعیتری را از افراد ارائه دهد .عالوه بر آن ،ارزیابیهای سنتی که مبتنیبر یک منبع
هستند نمیتوانند پاسخگوی نیازهای پیچیده و متنوع محیطهای سازمانی عصر حاضر باشند
(قرائیپور.)1382 ،
ارزیابی عملکرد بهروش  360درجه برخالف ارزیابیهای سنتی که از باال به پایین انجام
میشود ،ابتدا فهرستی از شاخصهای مدنظر تهیه میشود سپس مافوق ،همکار ،مشتری،
و خود فرد ارزیابی را انجام میدهند که نسبت به سایر روشها دقت بیشتری دارد .نتایج
ارزیابیها ،جمعبندی و بهشکل گزارشی به فرد بازخورد داده میشود که شامل امتیازات
کسبشده در هر نگاه و نقاط قوت و ضعف فرد است.
براساس استاندارد  3نیروی انسانی استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی ،برای اینکه
کتابخانه بتواند رسالت آموزشی و پژوهشی خود را به مطلوبترین شکل ممکن بهانجام رساند
و خدماتی متناسب با برنامهها و اهداف سازمان مادر ارائه دهد الزم است از خدمات کتابداران
متخصص ،ورزیده ،و عالقهمند بهرهمند شود (تعاونی .)1390 ،با توجه به نقش محوری
کتابخانههای دانشگاهی در تأمین نیازهای اطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و
نقش کتابداران متخصص در راهنمایی و ارائه اطالعات باکیفیت به استفادهکنندگان ،ضرورت
دارد که به سنجش و ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانههای دانشگاهی توجه ویژهای شود.
کتابخان ه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از کتابخانههای مهم
منطقه جنوب غرب کشور و ازجمله کتابخانههایی است که چشماندازهای آن در راستای

 .1خصوصیتی در فرد که بر ادراک
فرد ارزیابیکننده تأثیر میگذارد.
درواقع ،یک صفت پوشاننده صفات
دیگر میشود.
تدادن صفات خود به شخص
 .2نسب 
ارزیابیشونده
 .3امتیازدهی به افراد براساس آخرین
ذهنیتی انجام شود که از شخص
در نظر ارزیاب موجود است.
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توسعه علمی بوده است و تالش میکند در راستاي چشمانداز تعريفشده در برنامه راهبردي
دانشگاه حركت كند كه درنظر دارد جایگاه خود را در سطح دانشگاههای برتر جامع كشور
در توليد علم و توسعه فناوري ارتقا دهد و از جايگاه معتبری در میان دانشگاههای برتر کشور
برخوردار شود .در همین راستا ،مأموریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران
اهواز تقويت آموزش ،پژوهش و فعاليتهاي پژوهشي ،و حمايت از تالشهاي دانشگاه برای
ارتقاي رتبه در سطح ملی و بینالمللی است که از طريق تهيه ،توسعه ،و تسهيل دسترسي به
منابع و اطالعات علمي ضروری دانشگاه و مديريت بهرهبرداري از اين منابع انجام میشود.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برای اینکه بتواند نقش مهمی در آموزش،
پژوهش ،باالبردن سطح سواد اطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان ،و شکوفایی
استعدادهای جامع ه دانشگاهی داشته باشد و زمین ه پیشرفت و ارتقای رتب ه علمی دانشگاه را
فراهم کند نیازمند خدمات باکیفیتی است که از طریق کتابداران خود ارائه میدهد .اهمیت
دانش و نقش کتابداران بهعنوان مهمترین افرادی که میتوانند در آموزش سواد اطالعاتی و
ارائ ه خدمات اطالعاتی به کاربران ایفای نقش کنند ،لزوم استفاده از ابزارهای کارآمدی چون
بازخورد  360درجه را ایجاب میکند .با توجه به نقش و اهمیتی که کتابخان ه مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز در فرایند تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران دارد ،کتابداران
این کتابخانه باید از جنبههای مختلف ،عملکرد مطلوبی داشته باشند و کاربران را در دستیابی
به نیازهای اطالعاتی خود یاری کنند.
بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد است کتابداران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران
اهواز را بهروش  360درجه از چهار دیدگاه مدیر ،همکار ،کاربر ،و خود کتابدار ارزیابی کند
تا نقاط قوت و ضعف کتابداران مشخص شود .همچنین نتایج برگرفته از پژوهش میتواند
مبنای تصمیمگیریهای شغلی و آموزشی برای کتابداران و گامی باشد برای هدف اصلی
کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز که ارائ ه خدمات بهتر به مراجعهکنندگان است.
در ادامه به تعدادی از پژوهشهای مربوط به ارزیابی عملکرد بهروش  360درجه داخل و
خارج از کشور اشاره میشود:
بازدار ( )1387با ارزیابی عملکرد مدیران سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد
بازخورد  360درجه نشان داد تفاوت معناداری میان ارزیابی مدیران با زیردستان ،مشتریان ،و
همکاران وجود ندارد؛ درحالیکه میان ارزیابی مدیران میانی و رؤسای آنها اختالف معناداری
وجود دارد .آذر و سپهریراد ( )1390نیز با ارائ ه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد  360درجه در
سازمان ملی بهرهوری بیان کردند مدل  360درجه از نوع برنامهریزی خطی بوده و معیارهای
سنجش عملکرد بهدلیل داشتن اوزان مختلف برای هر یک از سطوح سلسلهمراتب سازمان
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متفاوت هستند .همچنین فرمهای خودارزیابی کارکنان کمترین میزان انحراف را در میان سایر
منابع ارزیابی داشته است .فرجپهلو ،نوشینفرد ،و حسنزاده ( )1391با نگاهی دیگر ،عملکرد
کتابداران را بهروش  360درجه در کتابخانههای عمومی استان گیالن ارزیابی کردند .پس از
اتمام ارزیابی عملکرد کتابداران و مقایس ه نتایج حاصل از دیدگاه چهار گروه ارزیابیکننده
مشاهده شد اختالف معناداری در شاخصهای «اخالقی -ارزشی» ،میان خودارزیابی کتابداران
با ارزیابی سه گروه دیگر وجود داشت .در شاخص «فرایندی» نیز بین دیدگاه مراجعهکنندگان
و دیگر گروههای ارزیابیکننده اختالف معناداری مشاهده شد .در شاخص «عملکردی» و
نیز در ارزیابی کلی کتابداران بین دیدگاه چهار گروه ارزیابیکننده اختالف معناداری مشاهده
نشده بود .در پژوهشی دیگر ،موسویراد ،روزبهانی ،و روه ( )1393با ارزیابی عملکرد معلمان
تربیت بدنی شهرستان پارسیان با بازخورد  360درجه نشان دادند معلمان در مهارتهای
«علمی» و «پژوهشی» پایینتر از حد متوسط و در مهارتهای «رفتاری» و «رفتاری و اخالقی»
وضعیت مطلوبی داشتند و در مهارتهای «آموزشی»« ،یاددهی» ،و «اجتماعی» و همچنین
عملکرد کلی در سطح متوسط بودند .موسویفر ،طهماسبی لیمونی ،و دائی ( )1395نیز
در پژوهشی با ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانههای عمومی استان مازندران با استفاده
از بازخورد  360درجه و ارائ ه الگو اذعان داشتند وضعیت عملکرد کتابداران در شاخص
مهارتهای «اخالقی -ارزشی»« ،عملکردی» ،و«فرایندی» باالتر از حد متوسط بوده است.
همچنین میان نتایج چهارگروه ارزیابیکننده بهطور کلی و در تمامی شاخصها بهجز شاخص
«اخالقی -ارزشی» تفاوت معنادار بود.
خارج از ایران نیز ویلکرسون ،مانت ،روجرز ،و موان )2000( 1در پژوهشی عملکرد
دانشآموزان را درباره خواندن معیارهای مرجع ،هنرهای زبان ،و ریاضیات و نیز ارتباط بین
این نتایج با اقدامات معلم توسط مدرسان ،دانشآموزان ،و خودارزیابی معلمان با رویکرد
بازخورد  360درجه بررسی کردند .یافتههای پژوهش نشان داد رتبهبندی دانشآموزان از
معلمان ،بهترین پیشبینیکننده موفقیت دانشآموزان در این مطالعه بوده است .نتایج پژوهش
رای و سینق )2013( 2در ارزیابی متغیرهای میانجی از طریق رابط ه بین بازخورد  360درجه
و عملکرد کارکنان نشان داد پشتیبانی از مافوق و مسئوالن در سازمانها و ارتقای زندگی
کاری آنها باعث رشد خودکارآمدی افراد در سازمان و نیز سبب میشود شخص فکر کند
در تعهد و تصمیمات زمینههای مدیریتی سطح باال دخالت دارد که این امر باعث انگیزش
در رفتارهای فردی و ارتباطات بینفردی میشود .همچنین هارنج و لین )2013( 3با بررسی
نیازسنجی آموزشی در هتل با استفاده از بازخورد  360درجه بهمنظور توسع ه برنامههای
آموزشی مبتنی بر شایستگی اذعان میدارند نمرات خودارزیابی کارآموزان کمی باالتر از

1. Wilkerson, Manatt,
Rogers, & Maughan
2. Rai & Singh
3. Horng & Lin
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ارزیابی افراد دیگر است .یکی از دالیل این امر این است که کارآموزان تمایل داشتند در
ارزیابی از رقیبان خود بهتر باشند یا اینکه معتقد بودند این ارزیابی ممکن است برای بهبود
رده آنها مؤثر باشد .در پژوهشی دیگر ،مسینگام ،نگیون ،و مسینگام )2011( 1از روش 360
درجه برای بررسی دقیق و اندازهگیری اعتبار سرمای ه انسانی نیروی دریایی استرالیا استفاده
کردند .یافتههای پژوهش نشان داد برخالف نتایج پژوهشهای دیگر ،امتیازاتی که دیگران
به ارزیابیشونده دادند از امتیاز خود ارزیابیشونده بیشتر بود .برگمن ،لورنالد ،اسجوبرگ ،و
وان تیهلی شووارز )2014( 2نیز در پژوهشی ارتباط میان شخصیت و بازخورد چند منبع را با
استفاده از آزمون شخصیت بالقوه شناختی بررسی کردند و دریافتند پنج متغیر بزرگ بهطور
چشمگیری با رفتار مدیران در تمام ابعاد تغییر  360درجه ،تولید ،و کارمند مرتبط است.
همچنین قدرت رابطه میان شخصیت و رفتار و نیز تنطیمکننده پیشبینیهای مختلف به این
امر وابسته است که چه کسی رتبهبندی کرده و چه جهتگیری رهبری ،بررسی شده است.
همانطور که بررسی پیشینهها نشان میدهد از بازخورد  360درجه در حیطههای
مختلف استفاده شده است؛ اما در حوزه ارزیابی کتابداران کمتر از این روش استفاده شده
است .ازآنجاکه ارزیابی عملکرد کتابداران و بهرهوری و بهبود عملکرد آنها اهمیت خاصی دارد
این پژوهش درصدد است تا عملکرد کتابداران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
را بهروش  360درجه ارزیابی کند و با استفاده از روش بازخورد  360درجه به پرسشهای
زیر پاسخ دهد:
 وضعیت مهارتهای «اخالقی -ارزشی»« ،شخصیتی»« ،عملکردی»« ،ارتباطی» ،و «دانشو معلومات حرفهای» کتابداران کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز براساس مدل
 360درجه چگونه است؟
 آیا میان دیدگاه چهار گروه ارزیابیکننده (مدیر ،همکاران ،کاربران ،و خود کتابداران)درارزیابی عمکرد کتابداران کتابخانههای دانشگاه شهید چمران اهواز اختالف معناداری
وجود دارد؟

روششناسی

& 1. Massingham, Nguyen,
Massingham
2. Bergman, Lornudd, Sjöberg,
& Von Thiele Schwarz
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این پژوهش ک ّمی از نوع کاربردی و بهلحاظ ماهیت توصیفی  -تحلیلی است .مدیر کتابخانه،
کتابداران ،همکاران ،و کاربران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ( 15هزار نفر)
جامع ه آماری پژوهش بودند که با روش نمونهگیری و با استفاده از جدول مورگان  375نفر
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .بهطور کلی 13 ،نفر از کتابدارانی ارزیابی شدند که در
بخشهایی مثل امانت کار میکردند که با کاربر در ارتباط بودند .درنهایت ،هر کتابدار را مدیر
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کتابخانه ،خود کتابدار ،همکاران ،و  375نفر از کاربران کتابخانه ارزیابی کردند.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنام ه پژوهشگرساخته استفاده شد که برای حصول
اطمینان از روایی محتوایی آن ،به  8نفر از متخصصان علم اطالعات و دانششناسی داده شد
که پس از دریافت نظرات آنان و اعمال تغییرات ضروری ،نسخ ه نهایی پرسشنامه تدوین شد.
بهمنظور سنجش پایایی ابزار پژوهش نیز ابتدا پرسشنام ه بین  30نفر از حجم نمونه توزیع
و جمعآوری شد و سپس برای برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که
درنهایت ،در هم ه شاخصها میزان این ضریب باالی  0/9بود.
برای تجزیه و تحلیل دادهها در آمار توصیفی از شاخصهای فراوانی ،درصد فراوانی،
میانگین ،انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمونهای تی تکنمونهای ،تی مستقل ،تحلیل
واریانس تکمتغیری ،و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

یافتهها

در راستای پاسخ به پرسش اول پژوهش ،از آزمون تی تکنمونهای استفاده شده است (جدول
 .)1با توجه به اینکه برای تجزیه و تحلیل پرسشنام ه از طیف پنجگزینهای لیکرت استفاده شده
است ،نمره  3بهعنوان نقط ه برش تعیین شد.

• میزان مهارتهای کتابداران
جدول  .1نتایج آزمون تی تکنمونهای مهارتها

متغیر (مهارتها)

میانگین

انحراف
معیار

مقدار
t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

t-test

اخالقی -ارزشی
شخصیتی
عملکردی
ارتباطی
دانش و معلومات
حرفهای

4/02
3/94
3/87
3/85

0/8
0/8
0/84
0/90

10/87
13/28
7/1
11/58

472
473
472
472

0/000
0/000
0/000
0/000

3
3
3
3

4/31

1/29

9/05

473

0/000

3

مطابق جدول  ،1نتایج آزمون تی تکنمونهای نشان میدهد با توجه به سطح معناداری
( )0/000که کمتر از  0/05است میانگین تمامی مهارتهای «اخالقی -ارزشی»« ،شخصیتی»،
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«عملکردی»« ،ارتباطی» ،و «دانش و معلومات حرفهای» کتابداران بیشتر از حد متوسط ()3
بوده و در سطح مطلوب ارزیابی شده است که از این میان «دانش و معلومات حرفهای» و
«ارتباطی» بهترتیب باالترین و پایینترین میانگین را داشتند.
• وضعیت چهار گروه ارزیابیکننده در ارزیابی عملکرد کتابداران
برای پاسخ به این پرسش از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است که نتایج آن
در جدول  2آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

مقیاس
اخالقی -ارزشی
شخصیتی
عملکردی
ارتباطی
دانش و معلومات
حرفهای

مجموع
مجذورات
4221/24
4058/92
16258/13
5689/13

درجه
آزادی
3
3
3
3

میانگین
مجذورات
1407/08
1362/97
5419/37
1896/37

24/97
40/85
50/53
46/66

29306/92

3

9768/97

214/24

F

سطح
معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول  2نشان میدهد میان دیدگاه مدیران،
همکاران ،کاربران ،و خود کتابداران در ارزیابی تمام مهارتهای کتابداران (اخالقی -ارزشی،
شخصیتی ،عملکردی ،ارتباطی ،و دانش و معلومات حرفهای) اختالف معناداری وجود داشت.
برای اینکه بهطور دقیق مشخص شود این اختالف معناداری مربوط به کدامیک از گروههای
ارزیابیکننده است از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون توکی

مهارتها
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شاخصهای آماری
گروههای مقایسه

اخالقی -ارزشی

کاربران

شخصیتی

کاربران

خودارزیابان
همکاران
خودارزیابان
همکاران

فصلنامه مطالعاتملی ڪتابداریو سازماندهیاطالعات | دوره  ، 29شامره ( 4زمستان )1397

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد

سطح
معناداری

6/65
6/18
5/82
6/13

2/12
0/73
1/63
0/56

0/01
0/000
0/02
0/000

ارزیابیعملکردکتابدارانکتابخانههای
دانشگاهی بهروش 360درجه...

مهارتها
عملکردی

ارتباطی

دانش و
معلومات فردی

شاخصهای آماری
گروههای مقایسه
کاربران
مدیران
کاربران
مدیران
کاربران
مدیران

خودارزیابان
همکاران
همکاران
خودارزیابان
همکاران
همکاران
مدیران
خودارزیابان
همکاران
همکاران

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد

سطح
معناداری

11/88
12/23
8/59
8/15
7/13
5
10/86
16/85
16/27
5/41

2/93
1/01
2/88
1/8
0/62
1/77
1/84
1/91
0/66
1/87

0/000
0/000
0/01
0/000
0/000
0/02
0/000
0/000
0/000
0/02

مطابق جدول  ،3نتایج آزمون توکی نشان میدهد که میان دیدگاه کاربران با دیدگاه
خودارزیابان و همکاران در ارزیابی مهارتهای «اخالقی -ارزشی» و «شخصیتی» کتابداران
اختالف معناداری وجود دارد .همچنین میان دیدگاه کاربران با خودارزیابان و همکاران و نیز
مدیران و همکاران در ارزیابی مهارتهای «عملکردی»« ،ارتباطی» ،و «مهارتهای دانش و
معلومات حرفهای» کتابداران اختالف معناداری وجود داشت.

نتیجهگیری

مرور متون و منابع مرتبط با علم اطالعات و دانششناسی ،بهمنظور تعیین شاخصهایی برای
ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داد نوشتههای
مدون و منظمی وجود ندارد که در آن شرح وظایف کتابداران مشخص باشد .از اینرو،
شاخصها و مهارتهای ضروری با مطالع ه متون مختلف و منابع مرتبط و غیرمرتبط و با
درنظرگرفتن ویژگیها و مهارتهایی شناخته شد که از کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
انتظار میرفت .شایان ذکر است نداشتن شرح وظایف و نبود فهرستی از شاخصها،
ویژگیها ،و مهارتهای مورد انتظار کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ،ارزیابی عملکرد
را با مشکل مواجه میکند و سبب میشود کتابداران از وظایف و مسئولیتهای خود،
شناخت و آگاهی درستی نداشته باشند و شاخصی که براساس آن بتوانند عملکرد خود
را ارزیابی کنند وجود نداشته باشد .طبیعی است که وقتی معیاری برای ارزیابی عملکرد
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کتابداران وجود نداشته باشد و شرح وظایف نیز مشخص نباشد ،کیفیت خدمات ارائهشده
به کاربران پایین میآید.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر مهارتهای «اخالقی -ارزشی» کتابداران کتابخانه
مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح مطلوب ارزیابی شده است که با یافتههای
پژوهش فرجپهلو و همکاران ( ،)1391موسویراد و همکاران ( ،)1393موسویفر و
همکاران ( ،)1395و برگمن و همکاران ( )2014همسوست .این بدان معنا است که کتابداران
کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز سعی میکنند در راستای خدماتی که ارائه
میدهند اصول اخالقی -ارزشی خود را در محیط کار رعایت کنند و به آن احترام بگذارند.
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ب ه این دلیل که در محیطی فرهنگی و علمی مشغول بهکارند
و با قشری فرهیخته و تحصیلکرده در ارتباط هستند خود را ملزم میدانند بشاش و گشادهرو
باشند و در برخورد با کاربران ادب و احترام را رعایت کنند .ازآنجاکه کتابخانه باید محیطی
آرام برای کاربران خود باشد ،کتابداران باید در ساعات اوج کار دقت داشته باشند که به حقوق
کاربران احترام بگذارند تا تنشی ایجاد نشود .کتابدارانی که سعی میکنند در کتابخانه فضایی
مملو از اعتماد ایجاد کنند؛ رفتاری همراه با تواضع ،احترام ،و حسنخلق داشته باشند؛ و در
ارائ ه خدمات به کاربران عدالت را رعایت کنند در میان کاربران محبوبیت بیشتری پیدا میکنند
که خود این امر باعث میشود کاربران با کتابدار احساس خوبی داشته باشند و راحتتر نیازها
و خواستههای خود را بیان کنند.
یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد مهارتهای «عملکردی» کتابداران کتابخانه
مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح مطلوب ارزیابی شده است که با یافتههای
پژوهشهای فرجپهلو و همکاران ( ،)1391خوشبخت و همکاران ( ،)1392موسویفر و
همکاران ( ،)1395ویلکرسون و همکاران ( ،)2000رای و سینق ( )2013همخوانی دارد .با
توجه به کمبود نیروی انسانی کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ،کتابداران بایستی
در ارائ ه خدمات به کاربران بهویژه در اوج شلوغی ،سرعت باال همراه با دقت داشته باشد.
کتابدارانی که در انجام کارهای خود مدیریت زمان داشته باشند ،مؤفقتر هستند و وقت
کافی برای انجام هم ه امور خود را دارند .با توجه به اینکه کاربران کتابخانههای دانشگاهی،
دانشجویان و اعضای هیئت علمی هستند و زمان برای آنها مهم است کتابداران باید در
کمترین زمان ممکن به کاربران خدمات ارائه دهند .کتابدارانی که با اینترنت و فناوریهای
جدید آشنا هستند و در استفاده از نرمافزارهای کتابخانهای مهارت باالتری دارند ،میتوانند
عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
نتایج پژوهش همچنین مؤید این مطلب است که مهارتهای «ارتباطی» کتابداران
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کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح مطلوب ارزیابی شده است .یکی از
مهمترین عواملی که در سرنوشت کتابخانهها -بهعنوان یک سازمان -و کتابداران ارزش
و اهمیت اساسی دارد و آنها را به هدف نهایی خود نزدیک میکند ،کیفیت ارتباط آنها
با کاربران است .امروزه ،ارتباطات در زندگی نقش اساسی دارد و کارکنان کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی نیز با همکاران ،مدیران ،و کاربران خود در ارتباط هستند .به این
ترتیب ،داشتن مهارتهای ارتباطی برای هر کتابدار ضروری است .ارتباط کتابداران
بهعنوان سرمای ه انسانی کتابخانه با کاربرانی با ویژگیهای متفاوت ،اهمیت برخورداری از
مهارتهای ارتباطی را برای کتابداران دوچندان کرده است .بنابراین ،کتابداران بایستی از
مهارتهای ارتباطی مناسب بهطور مثال ،داشتن روحی ه کار تیمی ،کمک به کاربران در حل
مشکالت ،توانایی برقراری ارتباط کالمی و غیرکالمی ،و اطالعرسانی مناسب برای ارائه
ن چنینی باعث میشود کتابداران
خدمات به کاربران برخوردار باشند؛ زیرا مهارتهای ای 
در جذب مراجعان به کتابخانه ،آشناکردن کاربران با خدمات کتابخانه ،و خدماترسانی
به کاربران موفق عمل کنند .اگر کتابداران از مهارتهای ارتباطی الزم برخوردار باشند ،با
ایجاد ارتباط سالم با کاربران میتوانند ج ّو دوستانهای بهوجود آورند و در راستای ترغیب
کاربران به کتابخانه گام بردارند .از سویی ،در جامع ه دانشگاهی بهعلت تعامل باالی میان
کتابداران با جامع ه فرهیخته ،الزم است کتابدارانی توانمند با مهارتهای ارتباطی باال،
رسالت ارائ ه خدمات به کاربران را برعهده بگیرند.
نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که مهارتهای «دانش و معلومات حرفهای»
کتابداران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح مطلوب ارزیابی شده است.
یکی از مهمترین عواملی که سبب میشود کتابخانهها و کتابداران در جامع ه رو به پیشرفت
امروز جایگاه خود را حفظ کنند ،آموزش مستمر روزآمدی دانش و معلومات حرفهای
کتابداران است .مدیران و مسئوالن کتابخانهها باید بهطور جدی به آموزش کتابداران در
کتابخانهها توجه کنند و بدیهی است که افزایش دانش و معلومات حرفهای کتابداران
به افزایش انگیزه ،خالقیت ،و رضایت شغلی منجر میشود که نتیج ه آن ارائ ه خدمات
اطالعاتی دقیقتر و رضایتمندی بیشتر کاربران خواهد شد .امروزه در کتابخانهها دو
گروه از کتابداران فعالیت میکنند :گروهی متخصص کتابداری و دیگری بدون تخصص
کتابداری هستند؛ اما این موضوع باعث نمیشود که فارغالتحصیالن کتابداری نیاز به
آموزش نداشته باشند .دانش کتابداری بهسرعت در حال پیشرفت است و هردو گروه باید
تالش کنند دانش خود را بهروز نگه دارند .بدیهی است که هرچه کتابداران در این امر
بیشتر تالش کنند بصیرت ،آگاهی ،و شناخت آنها از مشکالت کتابخانه بیشتر میشود و
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مسائل را راحتتر حل میکنند .همچنین ،هرچه کتابداران بهروزتر باشند ،کاربران بیشتری
را میتوانند به کتابخانه جذب کنند.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد میان دیدگاه کاربران با خودارزیابان و همکاران در
ارزیابی مهارتهای «اخالفی -ارزشی» کتابداران اختالف معناداری وجود دارد .یافتههای این
بخش با نتایج پژوهش موسویفر و همکاران ( )1395غیرهمسو و با فرجپهلو و همکاران
( )1391همسوست .همچنین نتایج این بخش از پژوهش که نشاندهنده اختالف معنادار
میان دیدگاه کاربران با خودارزیابان و همکاران و نیز مدیر با همکاران در ارزیابی مهارتهای
«ارتباطی» و «دانش و معلومات حرفهای» کتابداران است با بخشی از نتایج پژوهش موسویفر
و همکاران ( )1395همسو و با فرجپهلو و همکاران ( )1391غیرهمسوست.
بهطور کلی یافتههای پژوهش نشان داد میان دیدگاه چهار گروه ارزیابیکننده در
ارزیابی مهارتهای مختلف کتابداران کتابخان ه مرکزی دانشگاه شهید چمران تفاوتهایی
وجود دارد .شاید این تفاوت دیدگاهها به این دلیل باشد که ادراک هر فرد درباره هریک
از مهارتهای کتابداران متفاوت است و احتمال دارد هر یک از ارزیابیکنندهها براساس
ذهنیات خود و بدون استاندارد و معیاری مشخص ،کتابداران را ارزیابی کرده باشند .از
سوی دیگر ،کتابداران بهطور معمول تالش میکنند مهارتهای خود را باالتر ارزیابی کنند
و از سوی دیگر ،همانطور که پیشتر نیز گفته شد با توجه به انواع خطاها در ارزیابی
عملکرد کارکنان ،در ارزیابی بهشیوه خوداظهاری نیز احتمال این خطا وجود دارد که افراد
از عملکرد خود ،تصوری باالتر از حد واقعی داشته باشند و این امر شاید باعث شود باور
آنها با سایر گروهها تفاوت داشته باشد.
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