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Abstract 

Introduction: Time management means the process of organizing and planning to divide your 

time between specific activities, including gaining experience and training. Employees 

need training and knowledge promotion to achieve organizational and individual goals. 

The main purpose of this study was to investigate the relationship between time 

management and staff training in Kerman public libraries. 

Methodology: The research method in this study was descriptive-analytical correlational. The 

statistical population included all staff and librarians of public libraries in Kerman with 

645 people, of which 241 people were selected as a sample by random sampling method. 

Carroll and Kaufmann (1999) and Newey and Wilk (1993) staff training questionnaires 

were used to collect data. The collected data were analyzed by descriptive statistics, 

Pearson correlation test, one-sample t-test and multiple linear regressions. 

Findings: The results of data analysis showed that there was a significant relationship between 

staff training and time management (p <0.05). Also, the situation of time management 

and training of librarians and staff was at a good level (p <0.05). The results of multiple 

linear regression also showed that there was no significant relationship between 

employees' perceptions of job-related/rank-related  training and time management (p 

>0.05) and between employees' perceptions of self-related training and time 

management had an incremental (direct) and significant relationship (p <0.05). 

Conclusion: Library managers can use time management techniques and pay attention to the 

role of this valuable component, to train their staff and librarians to plan and help them 

promote personal growth and achieve career goals. 
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 دسترسی آزاد DOI: 10.22067/infosci.2021.24244.0 پژوهشیمقاله 
 

 

 شهر کرمان  یعموم یهازمان و آموزش کارکنان کتابخانه تی ری ارتباط مد یبررس
 

 3، شعله زکیانی2نژاد ، فهیمه قاسمی1سعید غفاری 

              1400/ 25/7: رشیپذ خیتار             3/8/99:  افتیدر خیارت
  

 چکیده
از    های خاص تقسیم زمان خود بین فعالیت ریزی برای  دهی و برنامه مدیریت کردن زمان یعنی فرآیند نظم مدیریت زمان به معنای   :مقدمه

  هدف اصلی این پژوهش باشند.  کارکنان برای نیل به اهداف سازمانی و فردی نیازمند آموزش و ارتقای دانش می   .جمله کسب تجربه و آموزش 

 . بود کرمان شهر یعموم یهاکتابداران و کارکنان کتابخانه و آموزش زمان تیریمد ارتباطبررسی 
تمامی کارکنان و  شامل    آماری   جامعه تحلیلی از نوع همبستگی بود.  ـ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی   : شناسی روش 

به تعداد  ها کتابخانه کتابداران   بود   645ی عمومی شهر کرمان  نمونه   نفر  با روش  از    241ی تصادفی  ر ی گ که  عنوان  به   آنها نفر 

آموزش کارکنان  و    ( 1999مدیریت زمان کارول و کافمن ) دو پرسشنامه  از  آوری اطالعات  نمونه انتخاب شدند. جهت جمع 

،  آزمون همبستگی پیرسون  ، های آماری توصیفی شاخص   له ی وس به   آوری شدهجمع   های استفاده شد. داده  ( 1993نوئی و ویلک ) 

t   شدند.   ل ی وتحل ه ی چندگانه تجز خطی  و رگرسیون    تک نمونه 

 <0/ 05)  داشتوجود    یدارزمان رابطه معنی  تیریآموزش کارکنان و مد  انیپژوهش نشان داد مهای  نتایج تحلیل داده   :هاافته ی

p-در سطح مناسبی قرار داشت    کتابداران و کارکنانهمچنین وضعیت مدیریت زمان و آموزش    (.مقدار(05/0>  p-نتایج  مقدار .)

مرتبط با کار و ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با رده  رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد بین ادراک کارکنان از آموزش  

( نداشت  معنادار وجود  رابطه  زمان  مدیریت  با  با -p>0/ 05شغلی  با خودشان  مرتبط  آموزش  از  کارکنان  ادراک  بین  و  مقدار( 

 مقدار(.-p<05/0مدیریت زمان رابطه افزایشی )مستقیم( و معنادار وجود داشت )

ارزشمند، برای آموزش کارکنان   مؤلفهی از فنون مدیریت زمان و توجه به نقش این  ریگبهره با    توانندیم  هاکتابخانهمدیران    :جه ینت

 ی کرده به آنان در اعتالی رشد شخصی و رسیدن به اهداف شغلی کمک نمایند. زیربرنامهو کتابداران خود 

 ی عمومی، کرمانهاکتابخانهمدیریت زمان، آموزش، کتابداران، : هاکلیدواژه 
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 مقدمه  

بودن در دوره   افزایش کارایی و دیگری کارآمد  تأکید دارد. اول  نکته مهم  بر دو  مدیریت زمان 

نشده و    بینیپیش پذیر هستند و اکثر مراجعان آن نیز  ها مؤسساتی انعطافاز آنجا که کتابخانه د.  زمانی محدو

های دیگری  شود که در حرفهمی  ایجاد حرفههای مدیریتی در این  دارای نیازهای متنوعی هستند، لذا چالش

ارباب  و  تعیین شده که زمان  پیش  از  ااند کمتر مشکلرجوع جزء یک جدول  است،  این    رواین ز  ساز  که 

تواند ناکامی را افزایش داده و موجب کاهش رضایت از طرز کار شوند انتخاب راهکارهای  ها میچالش

 د.وری، پربارتر سازای را با افزایش بهره تواند زندگی حرفه مناسب برای مدیریت زمان می

ه عالوه بر سودرسانی به  باشد ک مدیریت زمان، استفاده بهینه از سرمایه با ارزش و کمیاب زمان می

می سرعت  را  سازمانی  فرآیندهای  کنترل  و  بخشیده  بهبود  را  سازمان  بازدهی  و  عملکرد  بخشد  سازمان، 

دف اصلی و با اهمیت مدیریت زمان  (؛ ه 1395،  انیو زارع فخر  راد،یخسرو  پور،ی کوثر  ،یصوفییرضا)

دارای سه    کهاری است  ک ه زمان  ب دادن    یب ترت  زمان و نظم و   بهای گرانه  ع و سرمایهبلوگیری از اتالف مناج

، اری است )میردورقیجدر امور    کار  های امور، روش انجامانجام امور، تعیین اولویت   جهت   ریزیبرنامه عد  ب

 (.1395، زاده طباطباییمشهدی، صالحی فدردی و رسول 

ارکنان بوده که مشاغل بقا و موفقیت سازمان در شرایط متغیر کنونی در گرو توانمندسازی سازمان و ک 

ای مناسب و بر اساس دانش، مهارت، تجربه، عالقه و توان فردی تبیین شوند )جوکار، امینی و  گونه بایستی به 

 (. Amadi, 2014(؛ که آموزش و بهسازی دانشی کارکنان ابزاری بسیار قوی در این راستاست ) 1397صادقی،  

مدل مناسب و متناسب با شرایط هر سازمان، سبب  اجرای آموزش و بهسازی با کیفیت و بر اساس  

هایشان  طور مؤثر فعالیت ها، بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به شود تا هم افراد و هم سازمانمی

است    سیستمی»کتابخانه    گوید:براساس قانون پنجم رانگاناتان که می  .را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند

کارگیری و استفاده لذا به   رودرروستپویا هر روزه با مسائلی تازه    سیستمویا« همگی آگاهیم که این  زنده و پ

برای   از سویی دیگر  کتابداران و  برای  از سویی  این آموزش دوسویه است  است  مستلزم آموزش  آنها  از 

گام با تحوالت روز پیش  به و گام های خود بیافزایند  همگام با تمام تغییرات، کتابداران باید به دانسته   .مراجعان

با فراگیری آنها تا حد زیاد خودکفا شده و   نیز اشاعه دهنده اطالعات باشند تا مراجعان هم،  روند و خود 

اموری از قبیل جستجو کردن، یافتن اطالعات در مخزن و استفاده از منابع مختلف اطالعاتی را بدون اتکای  

های زمانی خاص مانند قبل از شروع ترم یا  مستلزم آموزش مداوم در دوره  هااین به کتابدار انجام دهند. البته  

کتابخانه  در  باید  که  است  کاری  دوره  همچنین  یک  و  مخزن  راهنمای  تهیه  رسد.  انجام  به  مختلف  های 
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صورت های جستجوی اطالعات نیز خود در زمره آموزش بههای استفاده از منابع و تجهیزات و روششیوه 

تواند از مراجعه مستقیم مراجعان برای امور غیرتخصصی به کتابدار کاسته، و در نتیجه  باشد که میکتبی می

در   ینیثروت آفر  یمبناویستا(؛  )   دهدزمان ذخیره شده کتابدار را برای رسیدگی به امور تخصصی افزایش  

برای رسیدن به اهداف خود به هماهنگی میان اجزای خود   هااقتصاد امروز، دانش و تخصص است. سازمان

 حساببه سازمان    هایاولویت که توجه به آن از    باشد یماین اجزا، نیروی انسانی    نیترمهم دارند که یکی از  

عارف )سپهوند  دیآیم شریعت،  و  اتفاق   ؛(1397،  نژادنژاد  امروز  رقابتی  دنیای  در  که  تغییراتی  به  توجه  با 

توجه به  است.    ا یخالق و پو  ت،یفیباک   یانسان  ی روین ،  کندیمآنچه یک سازمان را از سایر رقبا جدا    ،افتدیم

بروز کرده و مشکالتی که ناشی از عدم دانش کافی نیروی    آنهای  هاییتواناتا    شودیمنیروی انسانی باعث  

  ت ی قابل  نیترعنوان مهمبه   یندر عصر حاضر، منابع انسا  رون یا  از انسانی است، تا حدی زیادی کاهش یابد.  

  دی کارکنان را کل  د یو با  شوند ینامشهود قلمداد م  ییدارا  نیترعمده   نیو همچن  یرقابت  ت یسازمان در کسب مز

؛ نیروی انسانی توانا و  (1394  ،یدانست )پاسبان  یسازمان  یهای ندیفرا  هیکل  یورو بهره   تیفیبهبود ک   ییطال

منابع یک   نیترمهم ؛ زیرا نیروی انسانی از  هاستسازماندانشی یکی از عوامل برتری سازمان نسبت به سایر  

پ؛  (1397،  نژادنژاد و شریعت، عارف)سپهوند  شودیمسازمان محسوب   و    یجهان  ط یمح  یدگیچ یتالطم و 

 رات ییمنجر به لزوم تغ  ن،ینو  یهایو فناور  یالمللن یب   یهاطیدر مح  یطیمح  راتییتبع آن سرعت و شتاب تغبه 

 رات ییتغبا   یآموزش یهاها و برنامه محتوا، متون آموزش یسازها جهت متناسب روز شدن آموزشو به  عیسر

 گرددیآموزش کارکنان م  ندیمداوم و بهبود مستمر فرا  رییو تغ  یطیمح  داتیو تهد  راتییبه تغ  ییو پاسخگو

با کار سازمان  یهامهارت  آموزش؛  (1394  ،ی)آسترک  مناسببه  یمرتبط  انطباق هرچه  تغمنظور  با  و   ریی تر 

  اقدام   ناچارو تحوالت به   رییتغ  ن یابا توجه به    هااست. سازمان  اجتنابرقابلیدر سازمان، غ  ی تحوالت ضرور

ادامه حیات باید بتوانند تغییرات را در حضور در بازار رقابتی و  ادامه    برایها  سازمان  زیراکنند؛  ی م  یبه بهساز

است موردتوجه قرار ندهند، قطعاً در  یرا که الزم و ضرور یراتییو اگر تغ محیط سیستمی خود اعمال کنند

به اهدافشان با مشکل مواجه خواهند شد.    ل یدر ن  ی جد  ار یطور بسموفق نبوده و به   ات یادامه ح  یتالش برا

  له ی وسکه به   دانش جدید کسب    ی است برا  یآموزش کارکنان است که روش  ،یتوانمندساز  ی هااز راه   یکی

با  آن سازمان مواجه  با کسب    تغییرات ها در  بود  ب  مهارت قادر خواهند  با    ترق یو عم  ترع یوس  نشیو  همراه 

 یدر آموزش منابع انسان  یفرض اساس  ؛( 1392  ،یرا بنا نهند )قو  یمجدد  یزندگ   ش،یخو  نده یآ  ی برا  ی نوآور

وجود داشته باشد و    دیسازمان با  در  ییهاچه مهارت   سازمان باید به این نکته توجه کند  ریاست که مد  نیا

مهارت پر کردن شکاف  به  به  یچگونه کارکنان  بپردازد )س  یهامهارت  یارتقا  لهیوسدر سازمان   یفیخود 
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از مشاغل ساده    یهر سطحدر    کارکنان  ؛(1389  ،ییو آهنگر ولوکال  ییکالرید اعم   ایاز سطوح سازمان 

  د ی جد  یهاو کسب دانش و مهارت   یریادگ ی( محتاج آموزش و  ردستیز  ا یباالدست    ر ی)مد  ده یچیمشاغل پ

کسب   ی دیها و اطالعات جدبهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش ی همواره برا  د یهستند و با

  ی د یجد  یهاکند، الزم است اطالعات و مهارت  دایپ  رییهر وقت شغل کارکنان تغ  کهن یو افزون بر ا  ندینما

قق  تح  یدر صورت  یآموزش  یهادوره   ی. اهداف اصل ردیشغل مربوطه را فرابگ  فیوظا  زیآمت یموفق  یبقا   یبرا

 یمعن   نیبد  نیو برگزار گردد. ا  یزیرمتناسب، طرح   یها در زمان مناسب و طول زماندوره   ن یکه ا  ابدییم

. سطح دینما  د یباشد: دوره در حداقل زمان ممکن، حداکثر بهره را عا  هایژگ یو  ن یا  ی است که هر دوره دارا

  ی ازها یکننده نو برآورده   دیکارکنان را ارضا نما یمهارت یازها ی. ندینما جادیدر کارآموز ا یی از توانا یخاص

عنوان سازمان و نهادی  های عمومی به کتابخانه   ؛ (1394واجارگاه،    یکارکنان باشد )فتح  یشغل  ر یتوسعه مس

ن منابع  وظیفه اساسی کتابخانه عمومی فراهم کرد و روشنی است.   اجتماعی دارای اهداف و وظایف مشخص

آموزش، کسب اطالعات، لذت   تا با مطالعه آنهامختلف اجتماع است   هایر گروه رفع نیازهای افراد دبرای  

سوادی ثانوی کمک به پیشرفت و رشد فرهنگی جامعه و مبارزه با بی ر نتیجه  و سرگرمی افراد جامعه تأمین و د

است و    یسازمان  دادیو سازمان در هر رو  تیریمد  تیزمان جوهره موفق  ت یریمد(؛  1397اسفندیاری،  )   شود

  باشد یسازمان نم  تیریاز مد  یبوده و جدا  تیریمد  یسازمان شده، از اصول اصل  یوربهره   شیموجب افزا

(Yang, 2016.)  زمان    یبهاگران  هیاتالف منابع و سرما  از  یریزمان جلوگ  تیریمد  تیو بااهم  یهدف اصل

های امور اولویت   نییجهت امور، تع  یزیرسه بعد برنامه   یاست که دارا   یدادن به زمان کار  ب یو نظم و ترت

؛ با توجه به اینکه امروزه بهبود کارایی (1395و همکاران،    یردورقیاست )م  ی و روش انجام کار در امور جار

، توجه کارکنان به مسائل مربوط  شودیمیکی از اهداف مهم و اساسی سازمان محسوب  عنوانبه و اثربخشی 

تواند میزان توجه به اجرای تعهدات به کنترل زمان و انجام وظایف خود در راستای مدیریت زمان که می

و    ی حوزه کتابدار  در  (؛ Jung, 2001سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد و عملکرد سازمان را ارتقا ببخشد ) 

و    رییالعات است، همواره تغو نشر اط   ره یذخ  ،دهیپرکاربرد در سازمان  یهااز حوزه   یکیرسانی که  اطالع 

 وه ی در ش  رییو تغ  یبه عرصه کتابدار  انه یرا  یبا ورود فناور  .و موردتوجه بوده است  یتحول از مباحث اصل

 که ی(. درحال1389 ،یکتابداران محفوظ مانده است )توکل ی اطالعات برا شاعه ا ریخط فه یارائه خدمات، وظ

رسانی عنوان متخصصان اطالع کتابداران است که به   فه یوظ   ن یشود و ااطالعات افزوده می  زانیهرلحظه بر م

دسترسبه  سازمان  عیسر  یمنظور  را  اطالعات  )توکلمراجعان،  کنند  اشاعه  آماده  و   ؛( 1388  ،یدهی 

ید  روزانه دانش و اطالعاتی که تول  صورتبه در عصر منسوب به عصر انفجار اطالعات که    گریدعبارتبه 
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های  ها و توانمندها و کسب مهارت روزرسانی قابلیتیابد، تنها با به تغییر می آنها های بازیابی شود و روش می

یابی کارکنان هماهنگ شوند و پاسخگوی انتظارات جدید  توانند با تغییر رفتارهای اطالع جدید، کتابداران می 

باشند  حسنیرازی)ش  کاربران  و  پوراحمد  اتو  با؛  (1395،  ی،  به  بس   نکهیجه  نقش  در   یمهم  اریآموزش 

تواند  می  یروزآمدساز  نیروزرسانی اطالعات کتابداران دارد، توجه نکردن به عامل زمان در خصوص ابه 

عنوان  نقش عامل زمان را به   نیبگذارد. بنابرا  یخدمات و عملکرد سازمان تأثیر منف  ینوبه خود بر اثربخشبه 

آ  یاساس  یفاکتور در  مهم  به   ده یناد  دینبا  موزشو  زمان  گرفت.  به  توجه  از    یعنیعبارتی  استفاده درست 

برافرصت تازه  ب  یهای  و  بهتر  ارائه خدمات  سازمان،  کردن  نها  شتریبارور  در  کاربر   تیتأمین رضا  تیو 

 (. 1387 ،ی)خاک 

 

 های پژوهشپیشینه

پژوهش  آموزش  و  زمان  مدیریت  زمینه  این  در  در  شدند.  انجام  زیادی  از  های  تعدادی  به  بخش 

 شود. ها انجام شدند و ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر دارند اشاره میهایی که در کتابخانه پژوهش

بررس  یا( در مطالعه1397)زاده و زادولی خواجه  ، وفایی، حسنانیزند اهداف    زانی »م  یبه  تحقق 

کتابخانه   یهادوره  در  خدمت  ضمن  نتا  «یدولت   ی هادانشگاه   یهاآموزش  مد  جیپرداختند.  داد   رانی نشان 

آموزش ضمن خدمت را در   یهادوره   ی شده برامطرح  ی تحقق اهداف اصل  زان یکنندگان، مبرخالف شرکت 

و    ن یشتریب  (20/3)  نیانگ یبا م  هات یفعال  ت یفیکنندگان، مؤلفه ک اند و از نظر شرکتکرده   یابیسطح ارز  کی

 .اندرشد را داشته  زانیم نی( کمتر82/2) ن یانگیبا م زشیمؤلفه انگ

کتابداران دانشگاه    ی توانمند   زان ی م   ی ( در پژوهش خود به »بررس 1394)   ی، عبدالملکی و مجیدی گودرز 

)کتابخانه    ی مطالعه مورد   ی منابع اطالعات  ی ها ها و ارزش ایی ها، کار استان همدان در شناخت گونه   ی آزاد اسالم

  ی هاشناخت کتابداران دانشگاه   زان ی از آن بود که م   ی حاک   ج ی آزاد استان همدان(« پرداختند. نتا   ی ها دانشگاه 

از گونه  استان همدان  ارزش ایی ها، کار آزاد  و  اطالعات   ی اطالعات   ی ها ها  ز   ی منابع  داشتن    ی اد ی در حد  است. 

ها و  کتابخانه   ر یارتباط با سا   ی و مطلع، برقرار   ا ی کتابداران خالق، پو ، کمبود  ی کاف  زه ی ، وجود انگ ی مهارت کاف 

تفک   ع ب منا   اشتراک  وظا   ک ی و  ترت   نان کارک   ف ی شدن  به  کتابداران    ل ی دال   ن ی تر مهم   ب ی کتابخانه  شناخت 

 .باشد می   ی منابع اطالعات   ی اطالعات   ی ها ها و ارزش ایی ها، کار آزاد استان همدان از گونه   ی ها دانشگاه 

اناری ریمج و  سیدحسینی  مطالعه 1394)  ی،  در  ب   یبررس» به    یا(  م  تیریمد  نیرابطه  و    زان یزمان 

حاصل نشان داد    جیشهر اصفهان« پرداختند. نتا  یدولت  یهای دانشگاهکتابخانه   رانیمد  یتیریهای مدمهارت
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های  ؛ و مهارت53/3  ،یهای ادراک ؛ مهارت32/3  ،یهای فندر مؤلفه مهارت  یتیریهای مدمهارت  زانیکه م

باالتر   93/3  ران یزمان مد  تیریمهارت مد  زانی م  نیباشد؛ همچنمی  44/3  ،یانسان متوسط  از حد  است که 

 یداشته؛ ول   رانیزمان مد  تیریبر مد  23/0استاندارد    ب یتأثیر را با ضر  نیشتریب  الت یتحص  زانی. مباشندیم

 نداشتند.  یداریمعن یگهمبست تیجمع یرهایمتغ ریسا

مکوند یرسول و  »بررس1393)  یآزاد  به  خود  مطالعه  در  شناخت    دگاه ید  ی(  مورد  در  کتابداران 

 ج یهای دانشگاه آزاد منطقه شش خوزستان« پرداختند. نتاای کتابخانه زمان در بهبود عملکرد حرفه  تیریمد

های دانشگاه آزاد  زمان توسط کتابداران کتابخانه   تیریمد  یهااز مؤلفه   یمیحاصله نشان داد که کمتر از ن

گانه مطرح ن در ابعاد شش زما تیریمد یهاه ی گو ن یب یداریرابطه معن نی شود. همچنمی تیمنطقه شش رعا

ها و  جلسه   ل یزمان مکالمات، زمان تشک  ن، یمراجع  رشیبندی کارها، زمان پذریزی زمان، اولویت شده )برنامه 

 .تکتابداران موجود اس دگاه ی ( از داریاخت ضیزمان تفو

وزش های آمبرنامه   یخود را با عنوان »بررسی وضعیت و میزان اثربخش  نامهان ی( پا1391)  غیتجهان

مطالعه    نیا  جینتابه انجام رساند.   «CIPPهای عمومی استان گلستان بر اساس مدل  ضمن خدمت نهاد کتابخانه 

  د ی ابعاد درونداد و برونداد را تائ  تیقرار داد؛ اما مطلوب  دیرا مورد تائ  ندیو فرا  نهیمطلوب ابعاد زم  یاثربخش

ضمن خدمت صورت گرفته با توجه به سطح متوسط    یهانشان داد که آموزش  یبررس   گرینکرد. از طرف د

 .آنان نداشته است  یسطح سواد اطالعات شیافزا بر ییکتابداران، تأثیر بسزا یسواد اطالعات زانیم

کتابداران    دگاه یرسانی از دو اطالع  ی زمان در کتابدار  تیریمد  گاه ی»جا  ی ( در پژوهش1389)  مرادمند

 ،یران مورد بررساقرار داد. از نظر کتابد  یرا مورد بررس  ز«یشهرستان تبر  یو عموم  یدانشگاه  هایکتابخانه 

»ارز  تیریاصل مد  نیترمهم انگ   یچگونگ  یابیزمان  »نداشتن  بوده که  ب  زه یصرف زمان«    نی شتریو عالقه« 

  ت یریبه اصول مد  ی بندیپا  جهینت  یاز نظر کتابداران مورد بررس  ن ی؛ همچنآوردیوجود ماختالل را در آن به 

 است.  ن«یمراجع تیبه اهداف کتابخانه« و »رضا دنی»رس در ارائه خدمات کتابخانه«، عیزمان »تسر

عنوان ابزاری برای  ( پژوهشی با عنوان »مدیریت زمان مؤثر به 2019)  1ساتارشینی، تیوانس و آرولراجا 

  ی رهایمتغ ن یکه ب داد پژوهش نشان  یها افته مالی« به انجام رساندند. ی مؤسساتانی در عملکرد فردی و سازم

کارکنان    یمطالعه نشان داد که عملکرد فرد  نی، انیوجود دارد. عالوه بر ا  یمطالعه رابطه مثبت و معنادار

در   یدرک دانش تجرب  ی است. مطالعه حاضر برا  یزمان مؤثر و عملکرد سازمان  تیریمد  ن یواسطه ارتباط ب

 شود.می  یتلق یاتیمهم و ح اریبس یو عملکرد سازمان یزمان کارآمد، عملکرد فرد تیریمد ن یمورد رابطه ب

 
1. Sutharshini, Thevanes, & Arulrajah 
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به امطالعه (  2018)  1آبودو  زمان  مدیریت  محتوای  »تحلیل  عنوان  با  اثربخشی  ی  برای  ابزاری  عنوان 

رساند.   انجام  به  اشرکت«  تجزیه مق  ن یدر  مداله  محتوا  به   ت یریوتحلیل  ابزارزمان   یاثربخش   ی برا  یعنوان 

بررس نشان داد که مد  یشرکت مورد  نه   تیریمجدد قرار گرفته و  برازمان  در تمام سطوح    رانیمد  یتنها 

  ی هاه یمهم است. توص   ار یبس  زیک نیکارگران سودمند است، بلکه در عمل هر    یهارده   ریسا  ی و برا  تیریمد

بودن در   یومرج، خالگاه، هرجبه گاه   ی هایجی ، گیرضروریاند از: از اتالف وقت غموارد عبارت   نیا  گرید

های خود  ها. فعالیت به برنامه   قیدق  یبند یهای خود در رابطه با زمان و پاریزی فعالیتسر و استرس، با برنامه

های خود  و به برنامه   ؛دیکن  ن ییتع  تحقق هر هدف  یبرا  یزمان  میفر  کی   شهیو هم  د یقرار ده  تی را در اولو

 تا عملکرد شما را کنترل کنند و نه برعکس. دیاجازه ده

با عنوان »گام برداشتن در جهت بهبود اثربخشی آموزش ضمن خدمت  امقاله ( در  2010)  2الی ی 

کارکنان از طریق مربیگری« نشان داد که تعامل پویا بین مربیان آموزش ضمن خدمت، کارکنان و استادان  

 ی حین خدمت درآمده است.هاآموزشهای یادگیری برای کارکنان در دانشگاه به شکل فرصت 

( در تحقیقی به بررسی »رابطه بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی  2010)   3اسوارت، لومبارد و دجاگر

نتایج نشان داد یکی از عوامل عدم موفقیت دانشجویان ضعف   دانشجویان فنی و مهندسی آفریقا« پرداختند. 

 مدیریت زمان است و در نهایت بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

های عمومی« انجام داد. بر اساس  عنوان »مدیریت زمان در کتابخانه ی را به ( پژوهش1991)  4اتبرگگ

ریزی مناسب، نداشتن  ترین عوامل هدر دهنده زمان در محیط کتابخانه عدم برنامه نتایج پژوهش وی، مهم

تابخانه، عدم استفاده نظم و انضباط کافی، نداشتن تجربه کافی در پست مدیریتی، نداشتن تخصص در امور ک 

 ی است. رضروریغی نوین و تشکیل جلسات متعدد و های فناورمؤثر از 

حاضر  رون یااز   هدف    پژوهش  آموزش  زمان  تیریمد  ارتباطبررسی  با  کارکنان    و  و  کتابداران 

ا  یسع  کرمان  شهر  یعموم  یهاکتابخانه  به  پاسخ  دارد که    نیدر  و  سؤال  میان مدیریت زمان  ارتباطی  چه 

زمان در   تیرینقش مدهای کرمان وجود دارد و به بیان دیگر  آموزش در میان کارکنان و کتابداران کتابخانه 

 شهر کرمان چگونه است؟  یهای عمومکارکنان کتابخانه  عاتروزرسانی اطالبه 

 

 
1. Obodo 
2. Lai 

3  . Swart, Lombard, & de Jager 

4. Gothberg 
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 روش پژوهش 

ها،  بردی و از نظر نحوه گردآوری داده و از نظر هدف، کار تحلیلیـ   روش پژوهش حاضر توصیفی 

های عمومی شهر کرمان  کتابخانه   و کارکنانپیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتابداران  

تعداد   نمونه   645به  بر اساس فرمول  درصد و    95گیری کوکران در سطح  نفر است. نمونه آماری مناسب 

 نفر محاسبه شد. 241، تعداد 05/0خطای 

  ی هااطالعات کارکنان کتابخانه  یزمان در روزآمدساز  تیرینقش مدبررسی  به جهت    قیتحق  نیر اد

 پرسشنامه استفاده گردید. دواز  شهر کرمان یعموم

کافمن و  کارول  زمان  مدیریت  مقاله  (  1999)  1پرسشنامه  از  استفاده  بیرجندی،    صفایی،با  چراغ 

تا  1مخالفم=  کامالًی لیکرت )ادرجه 5باشد و در طیف سؤال می 35که شامل ( 1397) احمدی، و زنگویی

است. جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که طبق    شده ی بنددرجه (  5کامالً موافقم=  

 محاسبه شد و همچنین روایی آن از مطلوبیت برخوردار بود.  8/0پژوهش آنان این مقدار 

( که با  1397( با استفاده از مقاله باقرپور و مرادی )1993)  2و ویلک  نئو کارکنان    پرسشنامه آموزش

ی لیکرت ادرجه   5منظور ارزیابی وضعیت آموزشی کارکنان طراحی گردیده و در یک طیف  گویه به   14

ه آموزش است. این پرسشنامه سه ویژگی کلی مربوط ب  شده ی بنددرجه(  5تا کامالً موافقم=    1مخالفم=    کامالً)

، ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با رده شغلی 3تا   1کارکنان )ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با کار  

. جهت تعیین پایایی از آلفای  سنجدیم( را 14تا    10و ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با خودشان    9تا    4

آنان پژوهش  طبق  که  است  شده  استفاده  مقدار    کرونباخ  از م  94/0این  آن  روایی  همچنین  و  شد  حاسبه 

 مطلوبیت برخوردار بود. 

و  چندگانه خطی و رگرسیون  تک نمونه  t، آزمون همبستگی پیرسونها از وتحلیل داده جهت تجزیه 

 در نظر گرفته شده است.  05/0داری  استفاده شد. همچنین سطح معنی 23نسخه  3اساسپیاس افزار نرم

 

 های پژوهشیافته

درصد( زن، تعداد    3/76نفر )  184آوری شده از مجموع اعضای نمونه تعداد  های جمع با توجه به داده 

نفر   119و تعداد  درصد( در مقطع کارشناسی    9/58نفر )  142سال، تعداد    40تا    36درصد( بین    8/37نفر )  91

 
1. Carol Kaufman 

2. Neo & Wilk 

3. SPSS 
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 سال بودند.  20تا  10درصد( دارای سابقه کار بین  4/49)

کتابخانه کارکنان  و  کتابداران  زمان  مدیریت  وضعیت  بررسی  کرمان، جهت  شهر  عمومی  های 

 (. 1مقایسه شد )جدول  00/3با مقدار نظری   tوسیله آزمون میانگین نظرات پاسخگویان به 

 
 های عمومی شهر کرمانمدیریت زمان در میان کتابداران و کارکنان کتابخانه . بررسی وضعیت 1جدول 

 متغیر
 00/3 =میانگین نظری 

 مقدار  -t pآماره  انحراف معیار میانگین

 0/ 001 06/30 51/0 99/3 مدیریت زمان 

توان  می( شده است؛  05/0داری )( کمتر از سطح معنی001/0مقدار آزمون )  -pبا توجه به اینکه  

های عمومی شهر کرمان  گفت از دیدگاه پاسخگویان، مدیریت زمان در میان کتابداران و کارکنان کتابخانه 

 در سطح مناسبی قرار گرفته است.

های عمومی شهر  در میان کتابداران و کارکنان کتابخانه   کارکنان  یآموزشجهت بررسی وضعیت  

مقایسه شد. نتایج حاصل از این    00/3با مقدار نظری    tمون  آز  لهیوسبه کرمان، میانگین نظرات پاسخگویان  

 ( آورده شده است.2آزمون در جدول )

 
 های عمومی شهر کرمان . بررسی وضعیت آموزشی کتابداران و کارکنان کتابخانه 2جدول 

 متغیر
 00/3 =میانگین نظری 

 مقدار  -t pآماره  انحراف معیار میانگین

 001/0 65/21 68/0 94/3 آموزش کارکنان 

توان  ( شده است؛ می05/0داری )( کمتر از سطح معنی001/0مقدار آزمون )  -pبا توجه به اینکه  

 در سطح مناسبی قرار گرفته است. کارکنان یآموزشگفت از دیدگاه پاسخگویان، وضعیت 

شد  جهت بررسی رابطه بین آموزش کارکنان و مدیریت زمان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

نشان  )داده  پیرسون  از آزمون همبستگی  نتایج حاصل  نرمال(.  و  و    داد کهها کمی  میان آموزش کارکنان 

(. 3( )جدول 357/0مقدار و همبستگی پیرسون برابر با  -p <05/0دار وجود دارد )مدیریت زمان رابطه معنی

به  رابطه  کارکنان، این  آموزش  افزایش  با  یعنی  دارد.  قرار  متوسط  در سطح  و  )مستقیم(  افزایشی  صورت 

 کند.مدیریت زمان بهبود پیدا می 
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 . بررسی رابطه آموزش کارکنان در برابر مدیریت زمان3جدول  

 مدیریت زمان  متغیر

 آموزش کارکنان
 نوع رابطه  فراوانی  مقدار -p ضریب همبستگی پیرسون 

 افزایشی 241 0/ 001 0/ 357

پیش  قابلیت  بررسی  کارکنان برای  و  کتابداران  اطالعات  روزآمدسازی  در  زمان  مدیریت  بینی 

 های عمومی شهر کرمان از رگرسیون چندگانه استفاده شد. کتابخانه 

ادراک کارکنان از آموزش  نتایج حاصل نشان داد بین ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با کار و  

مقدار( و بین ادراک کارکنان از  -p>05/0مرتبط با رده شغلی با مدیریت زمان رابطه معنادار وجود ندارد )

مقدار(  -p<05/0آموزش مرتبط با خودشان با مدیریت زمان رابطه افزایشی )مستقیم( و معنادار وجود دارد )

 توان نوشت:رت زیر میصو(. بنابراین معادله رگرسیون را به 4)جدول 

 = مدیریت زمان 280/0)ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با خودشان(  
 

 . نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه4جدول 

 ضریب غیراستاندارد متغیر
ضریب بتا 

 استانداردشده
 مقدار -t pآماره 

عامل تورم  

 واریانس 

 - 0/ 001 15/ 597 - 3/ 079 عرض از مبدأ 

کارکنان از آموزش  ادراک 

 مرتبط با کار 
005 /0 007 /0 090 /0 928 /0 853 /1 

ادراک کارکنان از آموزش  

 ی مرتبط با رده شغل
104 /0 150 /0 597 /1 112 /0 448 /2 

کارکنان از آموزش   ادراک

 مرتبط با خودشان 
146 /0 280 /0 847 /3 001 /0 474 /1 

DW=884 /1 F(-مقدارp) 001/0> 445 /13=F 135 /0Adj R2= 145 /0R2= 

 

 نتیجه

نشان داد از دیدگاه پاسخگویان، مدیریت زمان در میان کتابداران و    هاداده تحلیل    نتایج حاصل از 

کتابخانه نتایج میکارکنان  این  از  است.  قرار گرفته  مناسبی  توان چنین  های عمومی شهر کرمان در سطح 

می کتابداران  در  زمان  مدیریت  از  آگاهی  که  کرد  برنامه استنباط  بر  خوبی  بسیار  تأثیر  و  ریزیتواند  ها 
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ها مورد توجه قرار گیرند، از های کتابخانه داشته باشد و هر چه بیشتر از این مؤلفه و فعالیت   هایگذاراستیس

باالتر  آنهاهای ناشی از انجام کارهای زیاد در زمان کم کاسته خواهد شد و به همین میزان، بازدهی  استرس

( و  1394ی، سیدحسینی و اناری )ریمج(،  1396ی مروتی )هاپژوهش نتایج  در این خصوص  خواهد رفت.  

 ( با نتایج پژوهش حاضر همسو بود. 1393رسولی آزاد و مکوندی )

در سطح مناسبی قرار   کارکنان  یآموزشنشان داد از دیدگاه پاسخگویان، وضعیت  نتایج  همچنین  

ی تبیین  است. در  یافته میهاافته گرفته  این  کتابخانه  کهیدرصورت توان گفت که  ی    خصوصه ب ها  کارکنان 

کتابداران از نظر وضعیت آموزشی در سطح مناسب قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات با کیفیت باالتر به  

با سرزندگی و اشتیاق بیشتری به    آنها شود  فراهم خواهد شد. این مسأله همچنین باعث می  کنندگانمراجعه

آن عملکرد سازمان نیز افزایش پیدا خواهد    عتببه انجام وظایف خویش بپردازند که در نتیجه عملکرد خود و  

و همچنین برطرف نمودن این نیازها در راستای اهداف   آنهابندی  کرد. توجه به نیازهای آموزشی و اولویت 

تواند سازمان را در ارائه خدمات بهتر به جامعه یاری کند. در این  سازمانی و ارتقای نقش خود در سازمان می

به   که  مطالعاتی  نوشین خصوص  )نادری،  کارکنان  آموزشی  نیازهای  شاه بررسی  و  ؛ 1394بیگ،  فرد 

ی ضمن هاآموزش( و اثربخشی  1387ی، پرتوی و قنبرزاده،  گیبرجب؛  1391زاده، کمایی و چراغی،  معرف

شهرزادی،   و  )سلیمانی  کتابداران  عملکرد  بر  آموزش 1394خدمت  نقش  بر  همگی  که  بودند  پرداخته   )

 ها تأکید داشتند.ها بر عملکرد کتابخانه نان کتابخانه کتابداران و کارک 

صورت  دار وجود داشت که این رابطه به میان مدیریت زمان و آموزش کارکنان رابطه معنی  از طرفی

افزایشی )مستقیم( و در سطح متوسط قرار داشت. یعنی با افزایش مدیریت زمان، آموزش کارکنان بهبود پیدا  

یمی تبیین  اینهاهافتکند. در  کتابخانه یافته می  ی  مدیران  اگر  ها در موضوع آموزش توان چنین گفت که 

توانند این اطمینان را حاصل نمایند که ضمن آموزش کارکنان توجه کافی به مدیریت زمان داشته باشند، می 

لیت کاری آنان  را نیز افزایش داده که در همین راستا عملکرد شغلی و قاب آنهاموقع کارکنان، توانمندهای به 

پیدا   باشند، برای  این موضوع توجه داشته  به  اگر  نیز  پیدا خواهد کرد. همچنین خود کارکنان  افزایش  نیز 

نمود.   خواهند  بیشتری  تالش  روزآمد،  و  مفید  اطالعات  جدید    چراکهکردن  اطالعات  حاضر  عصر  در 

داران برای ارائه خدمات بهتر  کتاب   الخصوصی علیابد و کارکنان و  زمان گسترش می  باگذشت و    سرعتبه 

نیازمند دانش جدید هستند و توجه به مسئله زمان و نقش آن در روزآمدسازی اطالعات، بسیار بر کیفیت  

ی مدیریت زمان  هامؤلفه این خصوص نتایج پژوهشی که به شناسایی    در  خواهد بود.   تأثیرگذارارائه خدمات  

ب پرداخته  فرایند آموزش ضمن خدمت کارکنان  و آموزش ضمن در  بین مدیریت زمان  ود، مشخص شد 
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 خدمت کارکنان ارتباط وجود دارد که با نتایج پژوهش حاضر همسو بود.

ادراک کارکنان از آموزش مرتبط با کار و ادراک کارکنان از   ن یب تحلیل رگرسیون نشان داد نتایج 

شغل رده  با  مرتبط  مد  یآموزش  )  تیری با  ندارد  وجود  معنادار  رابطه  ادراک  -p>05/0زمان  بین  و  مقدار( 

مد با  خودشان  با  مرتبط  آموزش  از  افزا  تیریکارکنان  رابطه  دارد میتق)مس  یشیزمان  وجود  معنادار  و   )

(05/0>p-)ادراک کارکنان واحد در    280/0با افزایش یک واحدی در مدیریت زمان،    کهی طوربه .  مقدار

توان چنین گفت که با مدیریت  می  شود. در تبیین این یافتهافزایش ایجاد می   خودشان  از آموزش مرتبط با

آموزش را  زمان،  شخصی  اهداف  با  مرتبط  میاگونه به های  بهتر  زمان  ی  مدیریت  هرچه  داد.  انجام  توان 

هایی که زش ها انجام شوند، افراد به اهداف شخصی و آموریزیدرستی صورت پذیرد و بر مبنای آن برنامه به 

کنند. افراد در راستای تحقق اهداف و آموزش با  مبتنی رشد شخصی و مدیریت خود هستند، بیشتر توجه می

های خود را مشخص کرده و برای رسیدن به  درستی ممیزی کنند، اولویت توانند زمان را به مدیریت زمان می

میبرنامه   آنها کنند. حتی  از  ریزی  مدیریت  هاک یتکنتوانند  برای  ی  و  وربهره زمان  کنند  استفاده  بیشتر  ی 

های خود را افزایش دهند. آنچه مسلم است زمانی که فرد در راستای رسیدن به اهداف  و قابلیت   های توانمند 

تواند برای رسیدن به اهداف مبتنی بر شغل سمت آموزش و یادگیری برود، در طول زمان میشخصی خود به 

 عملکرد وی را باال خواهد برد. خود نیز تالش کند و همین امر

دارایی است که بشر در طول زندگی خود دارد. تمامی مسائل روزمره زندگی   نیترباارزشزمان  

ی  هاجنبه ی باید باشد که تمامی  اگونه به افراد اعم مسائل شخصی و کاری به زمان بستگی دارد. مدیریت زمان  

اولویتبرنامه اهداف،  تعیین  اهداف، ریزی،  و    بندی  را  هاتالشارتباطات  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  ی 

کارکنان نیز ی  هاآموزش. مهارت مدیریت زمان یکی از معیارهایی است که در مسائل کاری و  ردیگردرب

اهمیت بسزایی دارد. کارکنانی که توانایی مدیریت زمان را داشته باشند به شیوه بهتری کارهای خود را انجام  

 . دهندیمی شخصی و شغلی افزایش هاآموزشهای خود را از طریق و توانمندی  دهندیم

حث آموزش کارکنان رسانی هستند، مدیریت زمان در بها که مرکز اطالعات و اطالع در کتابخانه 

و دانشی که در   هاآموزشکه در آموزش به زمان توجه شود،    قدرآنکند. زیرا هر  ی پیدا می اژه یواهمیت  

و روزآمدتر هستند. این امر برای سازمانی همچون کتابخانه که برای    مؤثرترگیرد،  اختیار کارکنان قرار می

ضروربهره  است،  قائل  اهمیت  جامعه  در  خود  نقش  و  کتابخانه ی  مدیران  لذا  است.  میوری  با ها  توانند 

ی از فنون مدیریت زمان و توجه به نقش این مؤلفه ارزشمند، برای آموزش کارکنان و کتابداران  ریگبهره 

برنامه  و  خود  نمایند  کمک  شغلی  اهداف  به  رسیدن  و  شخصی  رشد  اعتالی  در  آنان  به  کرده  ریزی 
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 لکرد کتابخانه، هموار کنند. راه را برای باال بردن عم صورتن یبد

 

 ی و پژوهش  یکاربرد  یشنهادهایپ

دست  و  مدیران  استفاده  برای  زیر  کاربردی  پیشنهادهای  پژوهش،  نتایج  به  توجه  اندرکاران  با 

 شود:ارائه می هاکتابخانه 

نیازهای آموزشی کارکنان و کتابداران بر اساس مؤلفه زمان و توجه به مبحث مدیریت  نیبشیپ • ی 

 زمان. 

از زمان و تدارک دیدن امکانات    متأثرهمگام شدن با تغییرات فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   •

 برای آمادگی کتابداران و کارکنان.

ی آموزشی مستمر مبتنی بر نیازهای آموزشی کتابداران و کارکنان و نظرسنجی هاکارگاه برگزاری   •

 . هاکارگاه در خصوص اثربخشی این  آنهااز 

 های فراگرفته شده توسط کتابداران و کارکنان ی آموزشریکارگبه اهم کردن امکانات الزم برای  فر •

 های آتی قابل ارائه است: های این مطالعه، موارد زیر برای پژوهش بر اساس یافته  •

پیشنهاد میازآنجایی • تأثیرگذار است  ابعاد شخصی و سازمانی کارکنان  شود  که مدیریت زمان در 

 ن مدیریت زمان و تعهد سازمانی توسط دیگران موردپژوهش قرار گیرد.ارتباط میا

 گردد ارتباط میان مدیریت زمان و فرهنگ سازمانی توسط دیگران بررسی شود.پیشنهاد می •

نتایج تحقیق حاضر   • از  برآمده  پیشنهاد دیگر  فناوری  ارتباط میان مدیریت زمان و آموزش  بررسی 

 باشد.می
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ثام )توکلی،  فراگ  یابیارز(.  1389نه  دوره  رانیواکنش  کتابخانههای کوتاهاز  کتابداران  آموزش   ی عموم  یهامدت 

 هاموزه ها، نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه. کیبر اساس سطح اول مدل کرک پاتر یآستان قدس رضو 
رضوی،   قدس  آستان  اسناد  مرکز  تاریخ  1-16(،  6)2و  در  شده  بازیابی  .  1400آبان    5. 

http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_50011.html 
( ابراهیم  تیغ،  اثربخش(.  1391جهان  میزان  و  نهاد کتابخانهبرنامه  یبررسی وضعیت  های  های آموزش ضمن خدمت 

 دانشگاه شاهد. ، کارشناسی ارشد نامهانیپا. CIPP عمومی استان گلستان بر اساس مدل
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون (.  1397)  امینی، محمدتقی و صادقی، صادق ؛  اکبری جوکار، عل

آموزش  کل  اداره  در  کارکنان  شغلی  بختیاریزدگی  و  چهارمحال  استان  مدیریت  ،  وپرورش  فصلنامه 
دولتی،سازمان تاریخ  2)6  های  در  شده  بازیابی    1400آبان    5(. 

.http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_4603.html 
(. ارائه مدل ارتقای کیفی آموزش و بهسازی کارکنان )مورد: ستاد مرکزی وزارت بهداشت، 1397حاتمی، زهرا )

.  1400آبان    5. بازیابی شده در تاریخ  81- 100(،  23)6،  آموزش در علوم انتظامی  .(درمان و آموزش پزشکی 
http://tps.jrl.police.ir/article_19912.html 

 . تهران: انتشارات بازتاب. مدیریت زمان: فنون شناسایی آفات زمان و راهکارهای مقابله با آن(.  1387خاکی، غالمرضا )

)گیبرجب ناهید  علمداری،  قنبرزاده  و  بامداد  پرتوی،  مجتبی؛  کارکنان 1387ی،  آموزشی  نیازهای  بررسی   .)

  5. بازیابی شده در تاریخ  189-210(،  4)11،  رسانی فصلنامه کتابداری و اطالع های عمومی کشور.  کتابخانه

 http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43679.html.  1400آبان 
زمان در   تیریکتابداران در مورد شناخت مد  دگاهید  ی بررس(.  1393رسولی آزاد، محمدرحیم و مکوندی، کبری )

https://civilica.com/doc/824725/
https://civilica.com/doc/824725/
https://civilica.com/doc/824725/
http://journals.police.ir/article_91842.html
http://jpm.iaut.ac.ir/article_520962.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=209756
http://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_50011.html
https://civilica.com/l/34983/
https://civilica.com/l/34983/
https://civilica.com/l/34983/
https://civilica.com/l/34983/
http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_4603.html
http://tps.jrl.police.ir/article_19912.html
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حرفه  عملکرد  کتابخانهبهبود  خوزستان  یهاای  شش  منطقه  آزاد  مدیریت .  دانشگاه  تحقیقات  فصلنامه 

با15- 32(،  21)6  آموزشی، تاریخ  .  در  شده  .  1400آبان    5زیابی 
https://jearq.riau.ac.ir/article_730.html 

زمان  تیر یرابطه مد(. 1395راد، بهاره و زارع فخریان، نفیسه )پور، محسن؛ خسرویرضایی صوفی، مرتضی؛ کوثری

ی کاربردی در  هاپژوهش .  و کارکنان وزارت ورزش و جوانان  رانیمد  تیو خالق   یزیربه برنامه  لیبا تما
ورزشی  تاریخ  113-124(،  4)4،  مدیریت  در  شده  بازیابی  . 1400آبان    5. 

http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_2631.html 
های آموزش میزان تحقق اهداف دوره   (.1397)  لیال  ،محمد و زادولی خواجه  ،زادهزینب؛ حسن  ،فاطمه؛ وفایی   ،زندیان

- 143(،  16)4  ،ی شناسدانشمطالعات  .  دولتی شهر تهران  یهاهای مرکزی دانشگاهضمن خدمت در کتابخانه 

121. Doi: 10.22054/jks.2019.32386.1182 

  ی در راستا   ل یاص  ی رهبر  تیهو  ی هاشاخصه   لی تحل(.  1397نژاد، علی )نژاد، محسن و شریعتسپهوند، رضا؛ عارف 

،  ی مدیریت عمومی هاپژوهش.  (IRP)  یریتفس  یبندرتبه   ندیفرآ  کردی با استفاده از رو  ی منابع انسان  یبهساز

11(39 ،)227-199. Doi: 10.22111/jmr.2018.4017 

های آموزشی ضمن خدمت کتابداران دانشگاه علوم شی دوره(. اثربخ 1394سلیمانی، محمدرضا و شهرزادی، لیال )

.  1400آبان    5. بازیابی شده در تاریخ  741- 747(،  6)12،  مجله مدیریت اطالعات سالمتپزشکی اصفهان.  
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/2283 

عصر (. مدیریت دانش و نقش آن در توسعه سازمانی.  1389سیفی دیرکالیی، معصومه و آهنگی ولوکالیی، سمانه )
اطالعات شده  56-60،  59،  فناوری  بازیابی  تاریخ  .   1400آبان    5در 

.https://www.magiran.com/paper/796111 

ی آموزشی انجمن کتابداری  هاکارگاه(. اثربخشی 1395و حسنی، محمدرضا ) اکبری علشیرازی، علیرضا؛ پوراحمد، 

، رسانی کتابداری و اطالع   نامهپژوهشرسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پارتیک.  و اطالع

تاریخ  206-244(،  2)6 در  شده  بازیابی  .    1400آبان    5. 
https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=299776 

مان در یادگیری و نقش مدیریت ز(.  1397احمدی، احمد و زنگویی، جواد )  ؛ چراغ بیرجندی، کاظم  ؛صفایی، ایمان

همایش ملی علوم ورزشی    نیچهارم  بهبود سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی،
 https://civilica.com/doc/774547.  1400آبان  5. بازیابی شده در تاریخ تهران ایران،  ی بدنتیو ترب

( واجارگاه، کوروش  و تدوین ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنانبرنامه(.  1394فتحی  انتشارات مطالعه  تهران:   .

 .هادانشگاهکتب علوم انسانی 

.  سازمانی در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی زاهدانکارکردهای مدیران و نقش آن در بهسازی  (.  1392قوی، ندا )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان. نامهانیپا

https://jearq.riau.ac.ir/article_730.html
http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_2631.html
https://www.doi.org/10.22054/jks.2019.32386.1182
https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2018.4017
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/2283
https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=299776
https://civilica.com/doc/774547/
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بررسی میزان توانمندی کتابداران دانشگاه آزاد اسالمی   (.1394)سیما    بابک و مجیدی،  ،لیال؛ عبدالملکی   ،گودرزی

گونه  شناخت  در  همدان  کارااستان  ارزش  هایی ها،  )کتابخانه   یهاو  موردی  مطالعه  اطالعاتی  منابع 
اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی، منطقه آزاد انزلی،   ی الملل نیکنفرانس ب .آزاد استان همدان(  یهادانشگاه

ب کارآفرینان   ی المللنیمرکز  توسعه  دانشگاهی،  ارتباطات 

 https://www.civilica.com/Paper  دانشگاهی،

( فاطمه  اناری،  و  شهره  سیدحسینی،  شهین؛  میزان  1394مجیری،  و  زمان  مدیریت  بین  رابطه  بررسی  ی  هامهارت(. 

، ی شناسدانشفصلنامه مدیریت اطالعات و  ی دولتی شهر اصفهان.  هادانشگاههای  مدیریتی مدیران کتابخانه

 /https://civilica.com/doc/644254.  1400آبان  5بازیابی شده در تاریخ . 108-99(، 1)2
 ی دانشگاه  یهاکتابداران کتابخانه  دگاهی رسانی از دو اطالع  یزمان در کتابدار  تیریمد  گاهیجا(.  1389مرادمند، علی )

 5بازیابی شده در تاریخ  .  191(،  1)17،  عات کتابداری و علم اطالعاتمجله مطال.  زیشهرستان تبر  ی و عموم

 https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=154492.  1400آبان 
کتابداران  (.  1396)  مرضیه  ،مروتی  آگاهی  سطح  مدیریت   یهادانشگاهبررسی  مهارت  مورد  در  سیستان  منطقه 

-، تهران، پژوهشکده دولت اسالمی  الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت  ی المللنیاولین کنفرانس ب .  زمان

تهران دانشگاه  ناجا،  اجتماعی  مطالعات  انتظامی  علوم  تاریخ  پژوهشگاه  در  شده  بازیابی  آبان   5. 

1400  . https://civilica.com/doc/727984/ 

( زهره  و چراغی،  مهوش  کمایی،  عبدالحمید؛  زاده،  در 1391معرف  شاغل  کتابداران  آموزشی  نیازهای  بررسی   .)

(. بازیابی شده 71)18،  های عمومی رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالعهای عمومی استان خوزستان.  کتابخانه

 /http://ensani.ir/fa/article.  1400آبان  5 در تاریخ
  ی گر ی انج ینقش م(.  1395طباطبایی، کاظم )  زادهرسولمیردورقی، فاطمه؛ مشهدی، علی؛ صالحی فدردی، جواد و  

برا  تیریمد نارسا  یهانشانه  یزمان  کنش  یی اختالل  پ  ی توجه/فزون  دانشجو  ی لیتحص  شرفتیو  .  انیدر 

یادگیری در  شناختی  تاریخ  157-177(،  7)4،  راهبردهای  در  شده  بازیابی   :Doi.  1400آبان    5. 

10.22084/j.psychogy.2017.1659 

فاطمه؛ نوشین و شاهنادری،  فاطمه  )فرد،  استان (. ش1394بیگ، احمد  نیازهای آموزشی کتابداران شاغل در  ناسایی 

اطالعاتی   هانظامفصلنامه  البرز.   خدمات  تاریخ  51-62(،  1-2)14،  و  در  شده  بازیابی  .  1400آبان    5. 
https://iss.srbiau.ac.ir/article_9006.html 
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