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سميه سادات آخشيك
چکيده

با توجه به تغيير سازمان کتابخانههای عمومی و قرار گرفتن آنها زير پوشش نهاد کتابخانههای
عمومی کشور ،و در راستای مشخص شدن مختصات اين کتابخانهها و کتابداران برای مديران نهاد
کتابخانههای عمومی جهت برنامهريزیهای جديد برای کتابداران و کتابخانههای عمومی ،با استفاده از
فرصت يک دوره آموزش ضمن خدمت برای کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی استانهای
خوزستان ،بوشهر ،کهگيلويه و بويراحمد و فارس ،کوشش به عمل آمد تا با استفاده از قابليتهای
پرسشنامه شاخص توصيف شغل ،رضايتمندی اين کتابداران از پنج زاويه سنجيده شود که عبارتند از:
مديريت ،همکاران ،حقوق ماهانه ،ترفيع ،و رضايت از شغل به طور کلی .نتايج بررسیها نشان داد که
همه کتابداران ،صرفنظر از استان ،با وجود نارضايتی از بعضی ابعاد ،به ويژه شرايط حقوقی و ارتقاء
شغلی ،در مجموع از شغل کتابداری رضايت دارند .انجام آزمون تحليل واريانس يک راهه نشان داد که
بين کتابداران چهار استان ،به جز از نظر حقوق ماهانه ،از ساير جنبهها از جمله از نظر شغل به طور
کلی ،هيچ تفاوت معنیداری وجود ندارد .انجام آزمون پيگيری توکی نيز مشخص کرد که تفاوت
موجود فقط بين کتابداران استان خوزستان با سه استان ديگر است و بين بقيه استانها از نظر
رضايتمندی تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود .بر اساس نتايج به دست آمده ،با توجه به مشکالت و
اشکاالت موجود ،پيشنهاد میشود که ضمن اصالح جداول حقوق و دستمزد ،برنامهريزی و اقدام الزم

 دانشيار گروه کتابداری و اطالعرسانی ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران،

farajpahlou@scu.ac.ir

 عضو هيأت علمی گروه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه تربيت معلم آذربايجان،
somakhshik@gmail.com
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در خصوص جذب و استخدام کتابداران جديد صورت گيرد و فرصتی نيز به وجود آورند تا کتابداران
قديمیتر تجربيات و دانستهها و روشهای کاری خود را به کتابداران جوان انتقال دهند.

كليدواژگان :کتابخانههای عمومی ،كتابدران ،رضايت شغلي

مقدمه

عمومی کشورمان باشد .مطالعه رفتار در

کتابخانههای عمومی ،اساس جدايی

محيط کار ،به دليل اهميت زياد نيروی انسانی

ناپذير جوامع امروزی میباشند که به جراًت

در مقايسه با ساير منابع درون سازمانی (منابع

میتوان گفت در کشور ما ،نسبت به ساير

مادی ،مالی و اطالعاتی) ،حائز اهميت زيادی

انواع کتابخانهها ،مهجور واقع شدهاند .اگر

است .شغل و حرفه فرد از آنجايی که بخش

مروری گذرا به پژوهشهای انجام گرفته در

عمدهای از زندگی او را به خود اختصاص

زمينه رضايت شغلی و بررسی نيازمندیهای

میدهد و به عبارتی انسان ساعات زيادی از

حرفهای کتابداران کتابخانههای مختلف داشته

وقت خود را در محل کار و درگير با حرفه

باشيم ،خالء توجه به ميزان رضايت شغلی

خويش میگذراند ،اهميت بسزايی دارد.

کتابداران کتابخانههای عمومی و بررسی

زمانی که فرد به سازمان میپيوندد،

عوامل سببساز آن ،موضوعی است که در

مجموعهای از خواستهها ،نيازها ،آرزوها و

نگاه اوّل ،بيش از هر جنبه ديگری ،عيان

آموختههايی که روی هم رفته رضايت شغلی

است.

را میآفرينند ،به همراه خود دارد .رضايت از
بررسی کلی رضايت شغلی و شناسايی

شغل ،مبين سازگاری توقعات انسانی با

عواملی که موجب رضايتمندی يا عدم

مزايايی است که کارکنان با آن به شغل خود

رضايت کتابداران کتابخانههای عمومی

مینگرند (حسينی .)2030 ،از طرفی ،عدم

جنوب غرب کشور را فراهم ساختهاند

رضايت شغلی ،زمانی پديد میآيد که تناسب

میتواند گامی مثبت در جهت بهبود وضعيت

الزم ميان نياز داوطلبان کار و نياز سازمان به

شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی و نقطه

وجود نيايد .در چنين شرايطی اگر چنانچه با

آغازی جهت انجام مطالعاتی از اين دست با

شرايط و توانايیها و عالي

فرد همخوانی

هدف ارتقاء جايگاه و خدمات کتابخانههای

نداشته باشد ،به عدم رضايت شغلی خواهد
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انجاميد .تحقيقات نشان میدهد اين عدم

توجه به تحوّالت اجتماعی و فرهنگی فراوان

رضايت يکی از مهمترين مشکالت استرسزا

سالهای پس از انقالب اسالمی و نيز با

در زندگی فرد است که میتواند جنبههای

توجه به چشم اندازهای پيش رو ،بیترديد

ديگر زندگی او را تحت تأثير قرار دهد .لذا

مباحث توسعه علمی و فرهنگی در ميان ساير

يافتههای اين تحقي میتواند به برنامهريزان

موضوعات از برجستگی خاصی برخوردار

فرهنگی و اجتماعی استانهای ذيربط کمک

بودهاند و در چند ساله اخير در دستور کار

شايانی بنمايد.

نظام و دولتها قرار داشتهاند .اوج اين

همان طور که بافــری ( )2039نيز

مباحث «جنبش نرمافزاری» و نيز «جامعه و

اظهــار میدارد ،کتابخانهها اساس جدائی

اقتصاد دانش محور» است که در سند

ناپذير اجتماع به شمار میروند .اين امر به

چشمانداز بيست ساله کشور جزء محورهای

ويژه در مورد کتابخانههای عمومی که در

اصلی هستند .در هر دوی اين مباحث تکيه

تماس بسيار نزديک با تمامی اقشار جامعه

بر اطالعات و نهادهايی که فراهم کننده و

هستند مصداق بيشتری دارد .ناگفته پيداست

توزيع کننده اطالعات و خدمات اطالعاتی

که کتابخانههای عمومی با تکيه بر کارکردها

هستند اجتنابناپذير است .در چنين

و فعاليتهای خود تا چه حد میتوانند در

شرايطی ،نهادهايی که در رابطه با امور علمی

رشد و توسعة فرهنگی و اجتماعی جوامع

و فرهنگی جامعه به معنی عام آن ،و برای

نقش مؤثری داشته باشند .به عبارتی ،از

عموم جامعه خدمت میکنند از اهميت

وضعيت مؤلفههای اين نوع کتابخانهها

ويژهای برخوردارند و نقش بسيار حساسی

همچون اعضا ،کتابداران ،مجموعه ،خدمات

ايفا مینمايند .در اين راستا ،برکسی پوشيده

و ميزان استفاده از کتابخانه میتوان به عنوان

نيست که کتابخانههای عمومی جزء نهـادهای

بخشی از شاخصهای توسعة فرهنگی و

اصلی فرهنـگی جامعـه هستند که میتوانند

اجتماعی استفاده کرد و با دانستن وضعيت

نقش مؤثری در رشد و توسعه فرهنگیـ

اين مؤلفهها تا حدود زيادی میتوان به ميزان

اجتماعی جامعه داشته باشند .بنابراين الزم

توسعه يافتگی فرهنگی و اجتماعی و

است مسئوالن و متوليان فرهنگی و اجتماعی

ضعفها و قوّتهای آنها در جوامع پی برد.

جامعه برنامهريزی دقي الزم را برای تعالی

از سوی ديگر ،امروزه در کشور ما با

اين نهادهای مهم انجام دهند .اما برای
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برنامهريزی ،اولين گام اساسی عبارت است

مــديريت کتابخانــه و روابــط بــا همکــاران و

از بررسی و شناخت وضعيت موجود اين

مراجعه کنندگان و خالقيت و ابتکار عمـل در

کتابخانهها در همه ابعاد و در همه مناط

سطح باال است )0 .ميزان رضـايت کتابـداران

کشور .از اين رو ،برای کمک به برداشتن اين

از موقعيت و پايگاه اجتماعی حرفه کتابـداری

گام ،با استفاده از فرصتی که پيش آمد،

در جامعه ،ارزشيابی کار ،تصميمگيری مستقل

تحقي حاضر دربارة کتابداران منطقه جنوب

در محيط کاری و منطقـی بـودن وظـايف در

غرب کشور به اجرا در آمد .در اين تحقي با

سطح متوسط است.

نگاهی به وضعيت کتابداران به عنوان يکی از

ترکيان تبـار ( )2052در يـک پـژوهش

مؤلفههای توسعه فرهنگی و اجتماعی ،تالش

مقايسهای ،به بررسی ميـزان رضـايت شـغلی

بر اين بوده است که وضعيت رضايت شغلی

کتابداران کتابخانههای عمـومی و دانشـگاهی

کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی در

استان کهکيلويه و بويراحمد پرداخت .بررسی

منطقه جنوب غرب ايران مورد بررسی قرار

نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشـان داد

گيرد.

که کتابداران ،اعم از عمومی و دانشـگاهی ،از
شرايط فيزيکی و تجهيزات موجـود در محـل

پيشينه پژوهش در ايران

کار خود در حد بـااليی رضـايت داشـتند؛ در

اشرفی ( )2038در پژوهشی بـه تعيـين

حالی که اين کتابداران از امکانـات آموزشـی،

ميــزان رضــايت شــغلی کتابــداران شــاغل در

ارتقاء علمـی و زمينـههـای الزم بـرای ابـراز

کتابخانــههــای عمــومی وابســته بــه وزارت

خالقيت و ابتکار ،رضايت چنـدانی نداشـتند.

فرهنگ و ارشاد اسـالمی در اسـتان اصـفهان

نتايج اين بررسی نشان داد که ميزان رضـايت

پرداخت ،طب سلسله مراتب نيازهـای مزلـو،

کتابــداران ،اعــم از عمــومی و دانشــگاهی ،از

يافتههای اين پژوهش نشان داد که )2 :ميـزان

روابط انسانی موجود در محيط کـار ،در حـد

رضايت کتابداران از امکانات مادی و رفـاهی

مطلوبی بود و در عين حال ،بيش از نيمـی از

شغل ،امنيت شغلی ،قدردانی در قبال سـعی و

کتابداران کتابخانـههـای عمـومی ،نسـبت بـه

تالش ،امکان ترقی به مراحل باالتر شـغلی ،و

امنيت شغلی خود اطمينان خاطر نداشـتند .در

موقعيت هايی برای توسعه توانائی ها در سطح

مجموع 82/2 ،درصد کتابداران کتابخانههـای

پائين اسـت )2 .ميـزان رضـايت کتابـداران از

دانشگاهی ،از کليه جوانب حرفه خـود ابـراز
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رضايت نمودند ،اما کتابـداران کتابخانـههـای

جهات مختلف نارضايتی دارنـد؛ هرچنـد کـه

عمــومی ،از حرفــه خــود چنــدان رضــايت

برای اطالع از ميزان اين نارضـايتی بـه طـور

نداشتند.

دقيقتر ،میبايست به تحقي جداگانهای دست

دخت عصـمتی و ديگـران ( )2053در

زد.

مطالعهای که از وضعيت کتابخانههای عمومی

تحقي ديگری که بـه مسـئله رضـايت

تهــران بــه عمــل آوردهانــد ،عمــده مســائل

کتابداران پرداخته اسـت تحقيقـی اسـت کـه

کتابــداران ايــن کتابخانــههــا را در ابعــاد زيــر

توسط پاپی ( )2050به مقايسه ميزان رضايت

ديدند:

کتابداران شاغل در دانشگاههای "اصفهان" و

 .2نبود سرويس رفت و برگشت به ويژه

"علوم پزشکی اصـفهان" پرداختـه اسـت .در

در ساعات شـب بـرای کتابـداران زن کـه در

اين تحقيـ کـه بـر اسـاس مقيـاس سـنجش

شيفت بعد از ظهر به کار اشتغال دارند،

رضايت شغلی مينـه سـوتا انجـام شـده بـود،

 .2کمبــود نيــروی انســانی متخصــص
کتابداری،
 .0فقدان مـديريت متخصـص در زمينـه
کتابداری،
 .4نبــود مهــدکود بــرای کتابــداران زن
دارای کودکان خردسال،
 .8تمرکـــز اســـتخدامهـــا در تهـــران و
بیتوجهی به نيازهای محلی نيروی انسانی،

نتـايح بــه دسـت آمــده بيـانگر ايــن بـود کــه
ميــانگين نمــره رضــايت از امــور رفــاهی و
امکانات آموزشـی و ترفيـع بـرای کتابـداران
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصــفهان بيشــتر از
کتابداران دانشگاه اصفهان بوده است.
در تحقي ديگری ،کريمـی ( )2053بـه
بررسی تأثير رضـايت شـغلی کارکنـان بانـک
صادرات خوزستان بر ميزان جـذب مشـتريان

 .6تمرکــز در تــأمين منــابع مطالعــاتی و

توسط آنها پرداخت .اين تحقي نيز با استفاده

بیاطالعی مسئولين از عنـاوين و موضـوعات

از پرسشنامه شاخص توصـيف شـغل )(JDI

مورد نياز مراجعين محلی.

صورت گرفت و سپس ميزان همبستگی بـين

از آنجــا کــه وجــود "مســئله" معمــوالً

نتايج حاصل با رتبـه شـعب بانـک از طريـ

مترادف وجود نارضـايتی اسـت ،لـذا وجـود

محاسبه ضريب همبسـتگی پيرسـون بررسـی

مسائل باال فـینفسـه بيـانگر ايـن اسـت کـه

شد .در مجموع اين تحقي نشان داد که بـين

کتابــداران کتابخانــههــای عمــومی تهــران از

ميزان رضايت شغلی کارکنان با رتبه شـعبهای
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که در آن کار میکنند همبستگی مثبت وجـود

برخورد با اين کتابداران است و عامل حقوق،

دارد.

نقشی در رضايت يا نارضـايتی ايـن افـراد از
شغلشان ندارد.

پيشينه پژوهش در خارج از كشور

0

لی و کـيم ( )2990از پـژوهش خـود،

کايا )2998( 2رضايت شغلی کتابـداران

چنين نتيجه میگيرند که چهـار عامـل اصـلی

کتابخانههای عمومی ترکيه را در سطح پايينی

تعيين اهداف ،دشواری ،بازخورد و مشارکت،

میداند و بيشترين رضايتمندی را بـه ترتيـب

از عوامــل تعيــين کننــده در رضــايت شــغلی

متعل به کتابداران کتابخانـههـای تخصصـی،

کتابداران کتابخانـههـای عمـومی متروپـوليتن

دانشــگاهی ،عمــومی و آموزشــگاهی ذکــر

میباشد و دو عامـل سرپرسـت و همکـار ،از

میکند .وی سطح پـايين رضـايت شـغلی در

عوامل تأثيرگذار بعدی میباشند ،در حالی که

کشورهای در حال توسـعه را ناشـی از عـدم

تأثير عـواملی از قبيـل جـنس ،تحصـيالت و

نياز به اطالعات و قائـل نشـدن ارزش بـرای

سطح شغل ،در رضايت کارمندان حرفـهای و

کتابـــــداران متخصـــــص و متخصصـــــان

غير حرفهای از کارشان متنوع میباشد.
4

عبــداو و ديگــران ( )2003از ابــزار

اطالعرسانی میداند.
مــک گــين )2000( 2در پژوهشــی بــه

سنجش رضايت از شغل بـه منظـور بررسـی

بررســی عوامــل مــؤثر بــر رضــايت شــغلی

ميزان تأثير رضايت از شغل در تعهّد کاری در

کتابداران افريقايی امريکـا ،در چنـد کتابخانـه

ميان کارکنـان مؤسسـات توليـدی کوچـک و

عمومی ايـاالت متحـده پرداخـت و اينچنـين

متوسط استفاده کردند .بـه ايـن منظـور آنـان

نتيجــه گرفــت کــه عوامــل کمــک بــه مــردم،

مطالعــه خــود را روی  206نفــر از کارکنــان

آموزشگری اين حرفه و عقايد مذهبی ،سـبب

مشـــاغل کوچـــک و متوســـط در شـــهر

رضــايت ايــن کتابــداران ،و آنچــه ســبب

کواالترنگانو واقع در ايالت ترنگـانوی مـالزی

نارضايتیشان میشود ،عـدم مهـارت مـديران

انجام دادند .اين مطالعه نشان داد کـه از يـک

در اداره سازمان و ارزيـابی وظـايف کـاری و

سـو 92/4 ،درصـد از پاسـخ دهنـدگان دارای

اعطــای ترفيعــات ،و نيــز تبعــيد نــژادی در

تعهّد سازمانی بسيار قوی هسـتند و از سـوی

1- Kaya
2- McGinn

3- Lee & Kim
4- Abdulla, et. al.
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ديگر ،رابطه بين تعهّد سازمانی و رضـايت از
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اهداف پژوهش

شغل نيز در سطح  P<0.01معنـیدار اسـت.

هدف اصلی اين پژوهش عبارت است

همچنين ،آزمون رگرسيون نشان داد که کـار،

از سنجش ميزان ميزان رضايتمندی کتابداران

نظارت ،همکاران و حقوق از عوامل مؤثر بـر

کتابخانههای عمومی استانهای جنوب غرب

تعهّــد ســازمانی کارکنــان مؤسســات صــنعتی

کشور به منظور شناسائی عوامل رضايتمندی

کوچک و متوسط هستند.

و عدم رضايتمندی اين افراد در راستای

و اما مرزآبـادی و ترخـورانی)2003( 2
نيز از زاويه ديگری ،رابطه استرس و رضايت

کمک به برنامهريزی برای نزديک کردن
وضعيت آنان به شرايط مطلوب.

شــغلی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .در
مطالعهای که آنـان در يکـی از سـازمانهـای

سؤاالت پژوهش

دولتی ايران انجام دادند ،پی بردند کـه تعـداد

در راستای مسئله اصلی تحقي و در

زيــادی از پاســخ دهنــدگان ،يعنــی  %90/0از

راستای رسيدن به اهداف آن ،سؤاالت زير

آنان ،جزء افرادی بـا اسـترس کـم رده بنـدی

مطرح و مدّنظر بوده است:

مــیشــوند .مرزآبــادی و ترخــورانی ()2003

 .2ميزان رضايت کتابداران کتابخانههای

اظهار میکنند عليرغم اينکه تحقيقات بسياری

عمومی منطقه جنوب غرب کشور از کار

بيانگر وجود رابطه همسو بين استرس شـغلی

خود چقدر است؟

و رضايتمندی شغلی است ،و اکثر تحقيقـات

 .2ميزان رضايت کتابداران کتابخانههای

بيانگر اين است که کارکنان معموالً در محيط

عمومی منطقه جنوب غرب کشور از

کاری از استرس در رنجند ،اما تحقيـ اينـان

سرپرست خود چقدر است؟

نشان داد کـه اکثريـت کارکنـان زيـر پوشـش

 .0ميزان رضايت کتابداران کتابخانههای

تحقي آنان جزء افراد کم اسـترس هسـتند و

عمومی منطقه جنوب غرب کشور از حقوق

لذا توجه آنان به عوامل ديگـری جلـب شـده

ماهانه خود چقدر است؟

است که در محيط کاری بر افراد اثرگذار بوده

 .4ميزان رضايت کتابداران کتابخانههای

و موجب میشود که محيط کاری مطلوبی بـه

عمومی منطقه جنوب غرب کشور از

وجود آيد.

ترفيعات خود چقدر است؟
 .8ميزان رضايت کتابداران کتابخانههای
1- Marzabadi, & Tarkhorani
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عمومی منطقه جنوب غرب کشور از

حقوق ماهانه ،ترفيعات ،و همکاران .در

همکارانشان چقدر است؟

بخش سوم ،همين پنج عامل در سطحی کلّی

 .6ميزان رضايت شغلی کلّی کتابداران

سنجيده میشوند .در بخش دوّم پرسشنامه،

کتابخانههای عمومی منطقه جنوب غرب

به پاسخها بر اساس سه گزينة "بله"" ،خير"

کشور چقدر است؟

و "نمیدانم" به ترتيب يکی از نمرههای 2 ،2
و  0اختصاص داده شد .در بخش سوم ،طيف

شرح و روش انجام پژوهش

پاسخها و نمرههای مربوطه گسـتردهتر بود.

اين پژوهش که از نوع توصيفی است،

پاسخها از «خيلی ناراضی هستم» تا «خيلی

به روش پيمايشی انجام شد .به عبارت ديگر،

رضايت دارم» در پنج سطح تنظيم شده بود.

سعی شد با استفاده از يک

به هر يک از اين سطوح نيز  0نمره

پرسشنامه ميزان نگرش افراد زير پوشش

اختصاص داده شده بود تا تنوع نظرها اجازة

در خصوص عناصری مانند کار،

نمود بيشتری بيابد .با اين ترتيب ،در بخش

سرپرست و همکاران سنجيده شود .اين

سوّم پرسشنامه ،پاسخها از يک طيف 28

پرسشنامه بر اساس پرسشنامه شاخص

نمرهای (از  2لغايت  )28از «نارضايتی کامل»

توصيف شغل ) (JDI2ساخته شده بود

تا «رضايت کامل» را در بر میگرفت.

در اين تحقي
تحقي

با استفاده از فرصت يک دوره آموزش

(مقيمی :2058 ،ص.)094 .
حاضر

پودمانی که برای کتابداران کتابخانههای

ساخته شد در سه بخش تنظيم شده است .در

عمومی استانهای خوزستان ،بوشهر ،فارس و

بخش اوّل درباره مشخصات فردی پاسخ

کهگيلويه و بويراحمد در شهر اهواز برگزار

دهنده مانند جنسيت ،سن ،وضعيت تأهل و

شده بود ،پرسشنامههای فوق بين تمام

ميزان تحصيالت سؤال میشود .بخش دوّم

کتابداران توزيع شد و پاسخها دريافت

اين پرسشنامه دارای  8خرده مقياس است که

گرديد.

پرسشنامهای که برای تحقي

هر يک به سنجش يک عامل اختصاص دارد.
اين پنج عامل عبارتند از :کار ،سرپرست،

جامعه پژوهش و روش نمونهگيري
جامعه اين پژوهش ،عبارت بودند از

1- job description index

کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی
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جدول  .2توزيع جغرافيايی کتابداران
نام استان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

خوزستان

24

02/6

04/5

04/5

بوشهر

20

23/2

25/5

80/6

کهگيلويه

20

23/2

25/5

32/8

فارس

29

28

23/8

200

جمع

69

90/5

بدون پاسخ

3

9/2

مجموع

36

200

استانهای خوزستان ،بوشهر ،فارس و

سؤاالت تحقي  ،هم از روشهای آمار

کهگيلويه و بويراحمد .اين جامعه شامل 52

توصيفی مانند فراوانی و ميانگين استفاده شد،

کتابدار شرکت کننده در دوره دوم پودمانی

و هم از تکنيکهای آمار استنباطی مانند

کتابداری بود که در دو گروه تقريباً مساوی

محاسبه ضريب همبستگی و آزمون تی .در

زن و مرد تقسيم شده بودند ( 40مرد و 42

زير به شرح نتايج اين تحقي

پرداخته

زن) .سطح تحصيلی تمام کتابداران ديپلم

میشود.

متوسطه ،و سِمت تمامی آنها« ،کتابدار» بود.
بنابراين ،در اين تحقي عمالً نمونهگيری به
عمل نيامد و از روش سرشماری استفاده شد.
از مجموع  52نفر ،جمعاً  36نفر ()%90

نتايج پژوهش
در اين بخش ابتدا ويژگیهای جامعه
تحقي و سپس نظرات آنان بررسی میشود.

پرسشنامهها را تکميل کرده و برگرداندند.

الف .ويژگيها
روشهاي آماري مورد استفاده

ويژگیهايی که در اين قسمت بررسی

دادههای حاصل از تکميل پرسشنامهها

میشوند عبارتند از :توزيع جغرافيائی

در نرم افزار آماری  SPSSوارد شد و به

کتابداران بر اساس استان ،جنسيت ،سن،

کمک اين نرم افزار برای رسيدن به پاسخ

وضعيت تأهل و سابقه خدمت.
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 .0توزيع جغرافيايي كتابداران :همان
طور که دکر شد ،جمعاً  36نفر به پرسشنامه

دهنده 09 ،نفر ( 82/0درصد) مرد و  03نفر
( )%45/3زن بودند.

پاسخ داده بودند که توزيع جغرافيايی آنان در

 .1سن :همان طور که جدول  2نشان

جدول شماره  2مشاهده میشود .همان طور

میدهد ،افراد شرکت کننده در اين تحقي به

که از ارقام برمیآيد ،بيشترين شرکت

 5ردة سنی تقسيم شدند که از افراد زير 20

کنندگان به تعــداد  24نفر ( 02/6درصد) از

سال تا باالی  80سال را در بر میگرفت.

اســــتان خوزستان و بقيه به ترتيب 29 ،نفر

همان طور که ارقام جدول شماره  2نيز نشان

از استان فارس ( 28درصد) و  20نفر از هر

میدهند ،بيشترين افراد در رده سنی بين 26

يک از استانهای بوشهر و کهگيلويه و

لغايت  08سال قرار داشتند که جمعاً 63/2

بويراحمد (هر يک  23/2درصد) بودند3 .

درصد کل را به خود اختصاص میدهد.

نفر نيز نام استان خود را ذکر نکرده بودند.

همچنين ،ميانگين سنّی اين افراد حدود 02

 .1جنسيت :از مجموع  36نفر پاسخ

سال محاسبه شد .اين نکات بيانگر اين است

جدول  .2توزيع فراوانی سن کتابداران
رده سني

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

<20

2

2/0

2/4

28-22

6

3/9

5/0

00-26

23

08/8

03/8

08-02

24

02/6

00/0

40-06

9

22/5

22/8

48-42

2

2/0

2/4

80-46

0

0/9

4/2

>80

2

2/0

2/4

جمع

32

94/3

200

بدون پاسخ

4

8/0

2/4

مجموع

36

200

5/0
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که کتابداران شاغل در استانهای زير پوشش
تحقي

ب .نظرات كتابداران

از ميانگين سنی نسبتاً جوانی

برخوردار هستند.

نظرات کتابداران در خصوص پنج
عامل مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

 -1وضعيت تأهل :از مجموع
کتابداران پاسخ دهنده 22 ،نفر ( 23/6درصد)

کار ،سرپرستی ،حقوق ماهانه ،ترفيعات ،و
همکاران.

مجرد و  88نفر ( 32/4درصد) متأهل بودند.
 -1سابقه خدمت :کتابداران زير
پوشش تحقي در  4گروه تقسيم شدند .در
ميان اين  4گروه ،بيشترين فراوانی متعّل به
کسانی است که  6تا  20سال سابقه خدمت
داشتند و کمترين فراوانی متعل

061

به افرادی

 -0كار :در رابطه با کار و شغل
کتابداری ،اکثريت افراد را کسانی تشکيل
میدادند که از داشتن اين شغل رضايت
داشتند .جمعاً  64نفر از پاسخ دهندگان
( )%90/2در محدوده راضی و بسيار راضی

است که دارای سابقه خدمت بين  26لغايت

جای داشتند .فقط  %8/6افراد از اين شغل

 20سال بودند .اين ارقام حاکی از اين است

اظهار نارضايتی کرده و  %4/2نيز بیتفاوت

که اکثريت کتابداران شاغل در کتابخانههای

بودند .بنابراين ،میتوان نتيجه گرفت که از

عمومی استانهای جنوب غرب کشور (32/2

نظر کتابداران منطقه جنوب غرب کشور،

درصد) کسانی هستند که سابقه خدمت آنان

شغل کتابداری شغلی است پذيرفته شده و

زير  20سال است .از اين گونه افراد انتظار

رضايتبخش .اين نتيجه با نتايج حاصل از
ترکيان تبار ( )2052همخوانی دارد

میرود در کار خود دارای انگيزه و تحرّ

تحقي

بيشتری باشند .توضيح اينکه جمعاً  20نفر

ولی با نتايج تحقي کايا ( )2998مغاير است.

( 20/2درصد) سابقه خدمت خود را قيد

آيا اين امر ناشی از خلقيات متفاوت مردمان

نکرده بودند.

جنوب کشور و مردمان ترکيه است؟ يا اينکه

با در نظر گرفتن تصويری که در باال از

ناشی از تفاوتی است که در انتظارات اين دو

جامعه تحقي ارائه شد ،در زير ،نظر کتابداران

گروه وجود دارد؟ پاسخ صحيح به اين

در خصوص کار ،سرپرستی ،حقوق ماهانه،

سؤاالت هنگامی ميسّر است که تحقي

ترفيعات و همکارانشان مورد بررسی قرار

جداگانهای برای پی بردن به اين تفاوتها و

خواهد گرفت.

علل آنها در اين دوجامعه صورت گيرد.
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 -1سرپرست :يکی ديگر از عواملی

با يافتههای دخت عضمتی ( )2053و مک

که مورد بررسی قرار گرفت ،ميزان رضايت

گين ( )2000مغاير است؛ همچنين ،اين نتايج

کتابداران از سرپرستی کتابخانه بود .ترديدی

يا آنچه که در وبالگ گروهی کتابداران در

نيست که چنانچه سرپرست کتابخانه مورد

تاريخ  53/0/22در خصوص «وضعيت

قبول کتابداران باشد ،میتواند جوّ کاری

کتابداران کتابخانههای عمومی» ذکر شده

صميمی و توأم با جديّتی در کتابخانه ايجاد

است مغاير میباشد .البته آنچه بيش از همه

کرده و با مشارکت کتابداران فعاليّتها و

در مورد مديريتهای اين نوع کتابخانهها در

برنامههای کتابخانه را با موفقيّت به سمت

سطح کشور گاليهآميز بوده است فقدان

جلو پيش ببرد .در هر حال ،دادههای حاصل

مديران متخصص در کتابخانههای عمومی

از نظر سنجی به عمل آمده از کتابداران منطقه

است که موجب تنزل رابطه بين کتابداران

جنوب غرب کشور بيانگر اين است که

شاغل و مديرانشان میشود و الجرم میتواند

اکثريت افراد ،يعنی حدود  %50از کتابداران

بر عملکرد کلی کتابداران و بازدهی کتابخانه

زير پوشش تحقي  ،اظهار کردند که از

تأثير منفی داشته باشد.

سرپرستان خود راضی هستند .اين امر حاکی
از آن است که در اکثريت کتابخانههای اين

 -1حقوق ماهانه :مسئله حائز اهميت

منطقه میتوان انتظار داشت که جوّی صميمی

ديگری که میتواند بر رضايت و انگيزه کاری

و توأم با انگيزه حاکم باشد .لذا میتوان

کتابداران تأثيرگذار باشد ،ميزان حقوق ماهانه

انتظار داشت که اين کتابخانهها در صورتی

دريافتی آنان است که سطح معيشتی آنان را

که برنامههای مشخص و آينده گرانهای داشته

شکل میدهد .بر اساس معيارهای رايج،

باشند ،بتوانند در جهت ارائه خدمات هر چه

معموالً انتظار میرود که حقوق مکفی باعث

بيشتر و بهتر به جامعه مخاطب خود،

آرامش خاطر فرد مستخدم بوده و انگيزه

ناماليمات و شرايط دشوار را با موفقيت

کاری او را افزايش دهد و بالعکس ،حقوق

پشت سر گذاشته و از رشدی مقبول و

پائين موجب کمبودها و نارسائیهايی در

منطقی برخوردار شوند .ناگفته نماند که اين

زندگی فرد شده و باعث نارضايتی گردد.

نتيجه با آنچه که در گزارش تحقي اشرفی

نظرات افراد زير پوشش تحقي درباره حقوق

( )2038بيان شده است همخوانی دارد ولی

ماهانه آنها بيانگر اين است که اکثريت

بررسی رضايت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی استانهای جنوب غرب کشور
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( )%80/8افراد را کسانی تشکيل میدادند که

آنان مؤثر بوده و در نهايت موجب افزايش

از حقوق ماهانه خود اظهار عدم رضايت

کارآيی آنها شود .افزايش کارآيی کارکنان نيز

کردند .حدود  20درصد پاسخ دهندگان

به سهم خود میتواند موجب باال رفتن

بیتفاوت بودند و نظر خاصی نداشتند ولی

بهرهوری در سازمان و ارتقاء سطح کيفی و

حدود  %40باقيمانده کسانی بودند که از

کمّی توليدات و خدمات آن گردد .از اين رو،

حقوق خود اظهار رضايت کرده بودند .در هر

نظر کتابداران زير پوشش تحقي

درباره

صورت ،وجود نيمی از جمعيّتی که از حقوق

ترفيعات آنان و نيز ميزان رضايتشان از

خود ناراضی هستند میتواند به طور بالقوّه،

شرايط ترفيع سؤال شد .نتيجه اين نظرات

بيانگر مشکل نهفتهای باشد که در مجموع

نشان میدهد که اکثر اين کتابداران (حدود

اين کتابخانهها وجود دارد و الزم است که

 )%60يا از شرايط ترفيعات ناراضی بوده و يا

برای آن چارهای انديشيده شود .اين نتايج با

اينکه نسبت به اين موضوع اظهار بیتفاوتی

نتايج تحقي اشرفی ( )2038همخوانی دارد.

کردهاند .تنها قريب  %40از کتابداران از

اما با نظرات مک گين ( )2000مغاير است

شرايط ترفيعات اظهار رضايت کردند .اين

مک گين نشان داد که حقوق

نتيجه با آنچه که از ساير تحقيقات حاصل

نقش اساسی در رضايت شغلی کتابداران

شده است ،از جمله اشرفی ( )2038و ترکيان

ندارد .مقايسه نتايج اين دو گروه تحقي

تبار ( )2052کامالً همخوانی دارد .میتوان

داخلی و خارجی میتواند بيانگر اين باشد که

گفت احتماالً به خاطر ساختار کلی مديريت

در داخل کشور به لحاظ مسائل عديدة

کتابخانههای عمومی کشور و نيز بیثباتی و

اقتصادی و اجتماعی کتابداران نمیتوانند

عدم قطعيت کافی در منابع مالی آنها و نبود

حقوق خود را ناديده گرفته و يا به آن بهای

تضمين قانونی کافی برای تأمين منابع مالی

کمی بدهند.

اين کتابخانهها چنين شرايطی بر آنها حاکم

زيرا تحقي

 -1ترفيعات :وجه مهم ديگری که

شده است .تا قبل از اين ،تنها مرجع مالی

میتواند بر انگيزههای مادّی و معنوی

قطعی کتابخانههای عمومی ،وزارت ارشاد

کتابداران شاغل اثرگذار باشد ،ترفيعات شغلی

اسالمی بود اما اکنون که اين کتابخانهها زير

آنان است .اعطای ترفيعات به موقع به

پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار

کارکنان شايسته ،میتواند در باال بردن روحيه

قانون ،بودجه اصلی اين

گرفتهاند ،طب
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کتابخانهها بايد از محل نيم درصد درآمد

اکثريت (بيش از  )%68از همکارانشان راضی

شهرداریها تأمين شود .اما هم اکنون شاهد

بودهاند .اين شرايط با ميزان رضايت از

هستيم که اين مطالبات کمتر ادا میشود و

سرپرست که قبالً مورد بررسی قرار گرفت

گلهمندیهای فراوانی از اين بابت مطرح

همخوانی دارد .همان طور که در آن رابطه

است به عنوان مثال مراجعه شود به بيانات

اشاره شد ،وجود سرپرستان مقبول ،میتواند

ابوطالب شفقت استاندار بوشهر در سايت:

در ايجاد جوّ و محيط مساعد و نيز برقراری

http://www.eramnews.ir/fa/pages
 ./print.php?cid=767لذا انتظار میرود

صميميت در محيط کار بسيار مؤثر باشد .اين

از راههای مقتضی شرايط الزم برای فراهم
کردن بودجه کتابخانههای عمومی فراهم شود
و از اين نظر شرايط بهتری در کتابخانههای
مورد نظر حاکم گردد تا موجبات دلگرمی،
انگيزش و رشد افراد و فعاليتهايشان فراهم
گردد.
 -1همکاران :در يک سازمان ،افراد
شاغل بخش مهمی از محيط آن سازمان را
تشکيل میدهند .وجود همکاران صميمی و

امر ظاهراً در مورد کتابخانههای منطقه جنوب
غرب کشور نيز مصداق دارد .در تحقي لی و
کيم ( )2990نيز مشاهده شد که يکی از
عوامل تأثيرگذار بر کارکنان کتابخانهها
«همکاران» است .نتايج تحقي

حاضر نتايج

تحقي اشرفی ( )2038را نيز تأييد میکند .به
نظر میآيد که در مورد کتابداران زير پوشش
اين تحقي رضايت نسبی از همکاران موجب
خشنودی کلی اين کتابداران شده است.
در يک جمعبنــدی از بررسـیهای

مواف در ايجاد يک جوّ کاری مساعد و توأم

باال میتوان چنين نتيجه گرفت که اگر

با آرامش تأثير بسزايی دارد .لذا برای پی

مجموع عوامل مورد بررسی را به دو گروه

بردن به چگونگی محيط کاری کتابخانههای

«مادّی» و «کاریــمحيطی» تقسيم کنيم،

زير پوشش تحقي  ،حصول اطالع از نظر و

کتابداران منطقه جنوب غرب کشور از جهات

نگرش افراد نسبت به همکارانشان بسيار

مادّی از شغل خود ناراضی هستند ،اما از

اهميّت دارد .دادههای حاصل از اين تحقي

لحاظ کاری و محيطی از اين شغل رضايت

نشان میدهد که درصد کمی از افراد

کامل دارند .اکنون سؤالی که مطرح میشود

( )%22/2نسبت به همکارانشان اظهار عدم

اين است که نارضايتی از جنبههای مادّی تا

رضايت کردهاند %22/8 .بیتفاوت بودهاند و

چه حد توانسته است بر ميزان رضايت آنان

بررسی رضايت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی استانهای جنوب غرب کشور

از جهات معنوی و محيطی تأثيرگذار باشد؟
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( )2038و کايا ( )2998مغايرت دارد؛ ولی
نتايج تحقي ترکيان تبار ( )2052را تا حدود

بررسي ميزان رضايت كلّي كتابداران

زيادی تأييد میکند.

هر يک از عواملی که در باال مورد
بررسی قرار گرفت ،نشان دهنده جنبهای از

مالحظات بيشتر به منظور برنامهريزي در

رضايت کتابداران منطقه جنوب غرب کشور

سطح منطقه

از شرايط محيطی و شغلی آنان میباشد .برای

در اين راستا با بررسی ميزان همبستگی

اينکه به ميزان رضايت کلّی آنان نسبت به

بين ويژگیهای فردی کتابداران با هريک از

شغلشان پی برده شود ،مجموع نمرههای

عوامل پيش گفته و نيز انجام آزمون تحليل

کسب شده در موارد جداگانه فوق محاسبه

واريانس يک راهه ،میتوان نسبت به وجود

شد که نتيجه آن در جدول شماره  0مالحظه

رابطه بين رضايت و ويژگیهای فردی

میشود .همان طور که ارقام اين جدول نشان

کتابداران ،و نيز وجود اختالف معنیدار بين

میدهند ،عليرغم اينکه کتابداران مورد بررسی

گروههای مختلف کتابدار بررسی کرد.

از جهات مادّی شغل خود رضايت چندانی

برای پی بردن به وجود رابطه بين

ندارند ،اما در کل ،فقط چيزی کمتر از %0

عوامل پيش گفته و ويژگیهای کتابداران

افراد اين نارضايتی را نسبت به شغل خود

مورد بررسی ،با استفاده از دادههای بدست

بروز دادهاند .بيش از  %93آنان از شغل خود

آمده بين کليه عوامل آزمون هبستگی پيرسون

راضی يا بسيار راضی هستند.

انجام شد .نتيجة حاصل از آزمون در زير از

نتايج حاصل با يافتههای اشرفی

نظر میگذرد.

جدول  .0رضايت از شغل به طور کلّی
درصد فراواني

درصد معتبر

ميزان رضايت

فراواني

ناراضی

2

2/6

2/5

راضی

09

82/0

84/2

بسيار راضی

02

40/3

40/2

جمع

32

94/6
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جدول  .4همبستگی بين رضايت از شغل و ويژگیهای فردی
وضعيت

سابقه

تأهل

خدمت
-0/223

متغير

شاخص آماري

استان

جنسيت

سن

رضايت

ضريب همبستگی پيرسون

0/225

0/043

-0/289

-0/022

کلّی از

سطح معنی داری

0/039

0/695

0/296

0/588

0/036

شغل

تعداد

66

32

65

32

62

اوالً ،ارقام به دست آمده در سطح

خدمت ( )r=-0/248وجود داشته باشد .به

 ،=0/08رابطه قابل توجه و معنیداری بين

اين معنی که احتماالً کتابداران کهگيلويه و

«رضايت از کار به طور کلی» و ويژگیهای

فارس نسبت به کتابداران استانهای

فردی کتابداران زير پوشش تحقي نشان نداد

خوزستان و بوشهر رضايت شغلی بيشتری

(جدول .)4

دارند .توضيح اينکه در محاسبات آماری،

به عبارت ديگر ،میتوان گفت که

برای استانهای خوزستان ،بوشهر ،گهگيلويه

تقريباً تمام کتابداران زير پوشش تحقي ،

و فارس به ترتيب کدهای  0 ،2 ،2و  4قرار

صرفنظر از سن ،جنسيت ،استان محل

داده شده بود .همچنين ،به نظر میآيد که

خدمت ،سابقه خدمت و وضعيت تأهل ،به

کتابداران جوانتر و با سابقه کار کمتر،

طور کلّی از شغل کتابداری رضايت دارند.

رضايت بيشتری از شغل کتابداری داشته

روشن شدن جزئيات مربوط به داليل اين امر

باشند .در اين رابطه بجز در تحقي

کايا

خود نياز به تحقي جداگانهای دارد اما ،شايد

( )2998در هيچ يک از تحقيقات ديگر اشاره

به طور کلّی بتوان ادعا کرد که جاذبه شغل

مستقيمی به تأثير ويژگیهای فردی بر ميزان

کتابداری به گونهای است که عوامل و

رضايت آنها نشده است .در گزارش کايا

ويژگیهای فردی بر آن تأثير چندانی ندارند.

( )2998نيز تأثير روشنی گزارش نشده و

البته به نظر میآيد که در عين حال ،رابطة

بالعکس تلويحاً اينگونه اظهار شده است که

خفيفی بين رضايت از شغل و استان محل

رابطه بين ويژگیهای فردی و ميزان رضايت

خدمت ( )r=0/220و رابطه غيرهمسو و

از شغل در افراد مختلف متفاوت است .بدين

خفيفتری با سن ( )r=-0/200و سابقه

معنی که در بعضی از افراد ممکن است اين

بررسی رضايت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی استانهای جنوب غرب کشور
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رابطه وجود داشته باشد و در بعضی ديگر

بندهای  2و  2باشد .به اين معنی که

خير .همين امر میتواند اين نتيجه را عايد

کتابدارانی که از سرپرست خود رضايت

کند که در مجموع بين ويژگیهای فردی و

دارند ،از حقوق خود نيز راضیترند.

ميزان رضايت از شغل رابطه وجود ندارد و

 .1كار و رضايت از همکاران

اگر هم داشته باشد ،اين رابطه بسيار ضعيف

( :)r=1/110اين رابطه بيانگر اين است که

بوده و قابل تعميم نمیباشد.

کتابدارانی که نسبت به کار کتابداری

ثانياً در چهار مورد قابل توجه آزمون

خوشبينترند ،از همکاران خود نيز رضايت

همبستگی پيرسون نشان داد که بين متغيرهای

بيشتری دارند .در کل میتوان اينگونه

اصلی تحقي رابطه وجود دارد:

برداشت کرد که ايجاد خوشبينی و نگرش

 .0كار و رضايت از سرپرست

مثبت در کتابداران نسبت به رشته کتابداری،

( :)r=1/111اين رابطه گويای اين است که

احتماالً میتواند در نگرش افراد نسبت به

افرادی که نسبت به کار کتابداری خوشبين

حقوق ،سرپرست و همکارانشان تأثير مثبت

ترند ،از سرپرست خود نيز راضی ترند.

داشته باشد و جوّ کاری مساعدی را در

 .1كار و رضايت از حقوق

کتابخانهها ايجاد نمايد.

( :(r=1/111يعنی اينکه کتابدارانی که نسبت

ثالثاً برای پی بردن به وجود هرگونه

به کتابداری خوشبينترند ،از حقوق خود نيز

تفاوت معنیدار بين رضايت شغلی کتابداران

راضیترند.

استانها از سرپرست ،حقوق ،ترفيعات و

 .1رضايت از سرپرست و رضايت از

همکارانشان ،آزمون کراسکال واليس انجام

حقوق ( :(r=1/111اين رابطه میتواند

شد .همان طور که در جدول  8مشاهده

برآيند و نتيجه طبيعی روابط مورد اشاره در

میشود ،نتايج اين آزمون نشان داد که در

جدول  .8نتايج انجام آزمون کراسکال واليس (متغير مشتر  :نام استان)
آزمون کراسکال واليس
درجه آزادی
سطح معنی داری

سرپرست

حقوق

ترفيعات

همکاران

2/994

8/289

2/630

6/822

0

0

0

0

0/092

0/260

0/644

0/059
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جدول  .6نتايج آزمون تحليل واريانس يک راهه

رضايت از
کار
رضايت از
سرپرستی
رضايت از
حقوق
رضايت از
ارتقاء
رضايت از
همکاران
رضايت از
شغل به طور
کلی

بين گروهی
درون گروهی
جمع
بين گروهی
درون گروهی
جمع
بين گروهی
درون گروهی
جمع
بين گروهی
درون گروهی
جمع
بين گروهی
درون گروهی
جمع
بين گروهی
درون گروهی
جمع

ANOVA

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

22/030
452/483
490/800
86/022
623/829
630/800
220/905
669/892
550/800
0/220
26/900
23/020
45/950
600/983
649/909
29/202
022/642
002/330

0
62
68
0
62
68
0
62
68
0
83
60
0
62
68
0
62
68

F

سطح
معنيداري

4/024
3/368

0/825

0/632

25/630
9/960

2/538

0/240

32/020
20/500

6/600

0/002

0/042
0/296

0/205

0/903

26/025
9/690

2/654

0/250

6/033
8/040

2/268

0/294

سطح اطمينان  %98بين کتابداران استانها از

باال آمد ،برای پی بردن به وجود اختالف

نقطه نظر رضايتمندی آنان نسبت به موارد

معنیدار بين رضايتمندی شغلی کتابداران از

مورد اشاره تفاوت معنیداری وجود ندارد.

آزمون تحليل واريانس يک راهه با اندازههای
مکرر استفاده شد .همان طور که در جدول 6
نشان داده شده است ،نتايج انجام آزمون

بررسي كّلي تفاوت بين كتابداران
استانها از نظر رضايتمندي آنان از
جهات پنجگانه شغلي

استانهای زير پوشش تحقي  ،از نظر رضايت

از زاويه ديگر ،عالوه بر آنچه که در

شغلی به طور کلی تفاوت معنیداری وجود

تحليل واريانس نشان داد که بين کتابداران

بررسی رضايت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی استانهای جنوب غرب کشور
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ندارد .اما در تک تک موارد پنجگانه رضايت

میدهند ،اختالف معنیداری بين رضايت از

شغلی ،نتايج حاصل نشان داد که در

حقوق کتابداران خوزستانی با سه استان ديگر

خصوص رضايت از حقوق ماهانه ،بين

مشهود است .اين اختالف هنگامی که هر

تفاوت

يک از سه استان ديگر نيز با خوزستان

گروههای تحت پوشش تحقي

معنیداری وجود دارد .برای پی بردن به

مقايسه شوند نيز به خوبی مشهود است.

جزئيات بيشتر و مشخص کردن منشاء
تفاوت ،آزمون پيگيری توکی انجام شد .ارقام

نتيجهگيری و پيشنهادات

جدول  3نشان میدهد ،اين تفاوت بين استان

تحقي

خوزستان و سه استان ديگر است.

تحقيقاتی که در بخش پيشينه به آنها اشاره

همان طور که ارقام جدول  3نشان

حاضر نشان داد که در مقايسه با

شد ،نتايج اين تحقي

در بعضی از جنبهها

جدول  .3نتايج آزمون پيگيری توکی
مقايسههاي چندگانه
آزمون توكي
متغيّر وابسته

نام استان نام استان

رضايت از
حقوق ماهانه

بوشهر
خوزستان کهگيلويه
فارس
خوزستان
بوشهر کهگيلويه
فارس
خوزستان
کهگيلويه بوشهر
فارس
خوزستان
بوشهر
فارس
کهگيلويه

تفاوت خطاي
معيار
ميانگين
2/260 -0/045
*2/260 -4/594
*2/042 -2/998
2/260 0/045
2/259 -2/546
2/250 0/080
*2/260 4/594
2/259 2/546
2/250 2/599
*2/042 2/998
2/250 -0/080
2/250 -2/599

سطح  %11سطح اطمينان
معنيداري حد پايين حد باال
0/02 -6/22
0/082
-2/50 -3/96
0/000
-0/28 -8/34
0/023
6/22 -0/02
0/082
2/86 -8/28
0/454
0/25 -0/03
2/000
3/96
2/50
0/000
8/28 -2/86
0/454
8/02 -2/22
0/050
8/34
0/28
0/023
0/03 -0/25
2/000
2/22 -8/02
0/050

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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مانند «امور رفاهی» و «همکاران» با نتايج

تحمّل آنها کمک کنند ،و هم اينکه تداوم

تحقيقات ديگر مانند ترکيان تبار ( )2052و

عالقمندی آنان را نسبت به شغل کتابداری

دخت عصمتی ( )2053همخوانی داشته است

تقويت کنند .بديهی است که اين عالقمندی

و در بعضی از جنبههای ديگر مانند رضايت

خود انگيزهای بسيار قوی برای انجام هر چه

از سرپرستی تا حدود زيادی متفاوت بود .امّا

بهتر وظايف محوّله ،و در نتيجه ،افزايش

در مجموع ،نتايج اين تحقي نشان داد که در

بازده کاری کتابخانه است .بنابراين ،میتواند

 4استان جنوبی کشور ،عليرغم اينکه

به عنوان يک اهرم حمايتی مورد استفاده

مشکالت مادی و عدم رضايت از حقوق و

مديران کتابخانهها و مسئولين نهادهای امور

مزايا و بعضاً عدم رضايت از سرپرستان

کتابخانههای عمومی در استانها قرار داشته

کتابخانهها در بين کتابداران رايج است ،اما

باشد.

اينان همچنان از اينکه به شغل کتابداری

 .2نتايج بررسی انجام شده حاکی از آن

اشتغال دارند راضی هستند و بين اينان

است که در بين  4استان مورد نظر ،خوزستان

تفاوت معنیداری از نظر رضايت از شغل

و بوشهر از مشکالت بيشتری رنج میبرند و

وجود ندارد .بر اين اساس ،پيشنهاد میشود

مؤلّفههايی مانند رضايت از حقوق و رضايت

موارد زير از جانب مديران کتابخانهها و

از سرپرست در آنها ضعيفتر است .مسئوالن

عمومی

کتابخانههای اين دو استان الزم است حداقل

استانهای ذيربط مورد توجه قرار گرفته و در

از اين جهات به کتابخانهها توجه بيشتری

برنامههای کاری آنان لحاظ شود.

کنند ،هم از جهات مادّی و هم از جهات

مديران

نهادهای

کتابخانههای

 .2مديران کتابخانههای مورد اشاره و

معنوی ،روی اين کتابخانهها و نيروهای

همچنين مديران نهادهای امور کتابخانههای

انسانی آنها سرمايهگذاری بيشتری به عمل

عمومی در سطح  4استان مورد بررسی بايد

آورند.

نسبت به رفع مشکالت کتابداران و کاهش

 .0در دو استان خوزستان و بوشهر،

ميزان عدم رضايت آنان از عواملی که ذکر

وضعيت نيروی انسانی بيانگر اين است که

شد بکوشند و با ايجاد انگيزه در آنان هم به

الزم است پيش از اينکه مسائل ناشی از

تخفيف مشکالت و سهولت بخشيدن به

بازنشستگی کتابداران قديمی جلوهگر شده و

بررسی رضايت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی استانهای جنوب غرب کشور
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مديران را غافلگير نمايند ،نسبت به استخدام

جاری گشته و حيات و بالندگی آنها تداوم

نيروهای جوان اقدام کنند تا از اين طري

يابد.

خون تازهای نيز در رگهای اين کتابخانهها
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