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  چكيده
هاي دولتي شهر اصـفهان بـر اسـاس     هاي دانشگاه  پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه هدف:
 كللند انجام شد.  گانه  مك تئوري نيازهاي سه

در اين پژوهش، از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است. براي نيـل بـه    روش بررسي:
هـاي دانشـگاه دولتـي شـهر      اهداف تحقيق ازيك پرسشنامه محقق ساخته جهت تعيين ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه

صـفهان (مـديران، مسـئوالن و    هاي دولتي شـهر ا  هاي دانشگاه اصفهان استفاده گرديد. جامعه آماري، كاركنان كتابخانه
بـوده كـه    1391-92هاي اصفهان، علوم پزشكي اصفهان، و صنعتي اصفهان در سال تحصيلي  كتابداران) شامل دانشگاه

در سطح آمـار توصـيفي    SPSS 18افزار آماري  ها با استفاده از نرم نفر است.  براي تجزيه و تحليل داده 164تعداد آنها 
  هتلينگ استفاده شد.  t2تك متغيره، و آزمون  tيار، و در سطح آمار استنباطي از از ميانگين و انحراف مع

پاسـخگويان معتقـد بودنـد كـه ميـزان انگيـزه        )،Sig<. 05( تـك متغيـره   tبا توجه به نتايج آزمـون   ها: يافته
نگيـزه ارتبـاط بـا    (انگيزه كسب پيشرفت، انگيزه كسـب قـدرت، ا   كللند هاي سه گانه مك اساس تئوري نياز كاركنان بر

هاي حاصل از آزمون  بيشتر از سطح متوسط است.  همچنين يافته هاي دولتي اصفهان هاي دانشگاه ديگران) در كتابخانه
t2 ) هتلينگSig<. 05 هـاي    هـاي دانشـگاه   ) ، نشان داد كه تفاوت ميانگين نمرات ميزان انگيزش كاركنان در كتابخانـه

  هاي آن معنادار بوده است.   كنان كتابخانهدولتي شهر اصفهان از ديدگاه كار
كسب پيشرفت، كسب قدرت، و پيوند جـويي و   هاي ميزان انگيزش كاركنان بر اساس مولفه گيري: نتيجه

  هاي دولتي شهر اصفهان از ديد كاركنان در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد.  هاي دانشگاه ارتباط با ديگران در كتابخانه
    هاي دانشگاهي، اصفهان كللند، كتابخانه زهاي سه گانه مكانگيزش، تئوري نيا هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
اي است كه با احساس نياز يا احساس كمبود و محروميت  انگيزش يك فرايند زنجيره

آورد و موجب تنش و كنش بـه سـوي هـدفي     شود، سپس خواستن را به دنبال مي شروع مي
شود كه محصول آن، نيل به هدف است. توالي اين فرايند ممكن است منجر بـه ارضـاي    مي

تشـويق و تحريـك فـرد بـه انجـام يـك كـار يـا رفتـار           ها موجـب  نياز شود. بنابراين، انگيزه
كنـد. در تمـام تحقيقـات     شود، در حالي كه انگيزش يك خواست كلي را مـنعكس مـي   مي

هاي بسيار قـوي مطـرح اسـت. در ايـن      انگيزش، هنوز جايگاه تنبيه و تشويق به عنوان انگيزه
ا تنهـا عامـل انگيزشـي    رابطه پول به عنوان ابزاري براي اعطاي پاداش نيـز مطـرح اسـت، امـ    

اي اسـت كـه از نيـاز آنـان      شود، انگيزه ها مي نيست. در حقيقت آنچه  موجب فعاليت انسان
بـدين جهـت علـوم    . انـد  اي كه انگيـزه را موتـور محركـه انسـان ناميـده      خيزد، به گونه ميبر

شناسـي در رشـته مـديريت، جايگـاه      شناسـي، و مـردم   شناسـي، جامعـه   اعـم از روان  رفتاري،
هاي ايـن علـوم،    عتبري دارند تا جايي كه اعمال مديريت كارساز بدون استفاده از دستاوردم

دهـد   رسد، چرا كه پيكره اصلي يك سازمان و مديريت را انسان تشكيل مـي  بعيد به نظر مي
  . )1386(سيدجوادين، 
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شـود كـه جنبـه درونـي دارد.      انگيزش شغلي بيشـتر بـه آن بعـد از انگيـزه مربـوط مـي      
هاي انساني به ويـژه   انگيزش دروني عامل و نيروي محركه و جهت دهنده رفتارها و فعاليت

ها، شناسايي   يكي از وظايف مهم مديران در سازمانوري است.  در زمينه كار، توليد، و بهره
هاي رشد و شكوفايي آنـان اسـت. امـروزه     آوري زمينه ركنان و فراهماستعدادهاي بالقوه كا

وري در توليد و بدون آگاهي از عوامل موثر بـر افـزايش    توان بدون توجه به ميزان بهره نمي
آن، به سوي توسعه پايدار گام برداشت. از آنجا كه انسان در توسـعه، نقـش كليـدي دارد و    

ذيرد، برطـرف كـردن نيازهـاي روحـي و روانـي      پـ  تحقق توسعه به دست انسان صورت مي
  ). 1،1389(التامدارد اي  افراد،  اهميت ويژه
ها در سه گـروه  (فيزيكـي، اجتمـاعي و روانـي) قـرار       بندي كلي، انگيزه در يك طبقه

گيرند. به بخشي از نيازهاي انسان در محيط كار مانند تسهيالت رفاهي محيط كار (محل  مي
اي از نيازهاي افراد  شود. به دسته هاي فيزيكي اطالق مي و. . . ) انگيزهمناسب كار، هوا، نور 

كند و بيشتر نيازهـاي اجتمـاعي    پيدا مي كه به رفتار ديگران به ويژه مديريت سازمان ارتباط
گوينـد؛ و آن گـروه ازنيازهـايي كـه رضـايت       هاي اجتماعي مي سازد، انگيزه را برطرف مي

شود. بررسي علـل موفقيـت    هاي رواني محسوب مي جزء انگيزهروحي افراد را در پي دارد، 
ها نشان مي دهد كه ايجـاد   و نيز علل انحطاط و انحالل بعضي از شركتها  برخي از سازمان

يـا   انگيزه الزم و مناسب در نيروي انساني، تاثير معنادار و قابل توجهي در موفقيت و پايـدار 
  ). 34-35، ص 4،2003، و استيرز3بيگلي، 2انحالل اين واحدها دارد  (پورتر

تـوان در كارمنـدان    ها با  اين مسئله مواجـه هسـتند كـه چگونـه مـي      اما اغلب سازمان 
با وجودي كه اين پرسش جنبه عمومي دارد و اهميت آن آشكار است،  انگيزه ايجاد نمود؟

سـتخدام  توان گفت: كارمنـدي كـه بـه ا    ولي پاسخ بدان چندان آسان نيست. در حقيقت مي
هاي محيطي  آورد كه نياز ها و تقاضاهايي را همراه مي آيد، خود خواسته يك سازمان در مي

ها، ميل بـه آمـوزش ديـدن و پيشـرفت      شوند. از جمله اين نياز يا نيازهاي سازماني ناميده مي
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علمي، ميل به ارتقاي شغلي، احساس امنيت، و شرايط كاري مناسب است.  با ايـن شـرايط،   
رود تا محيطي فراهم سـازد كـه كارمنـد احسـاس رضـايت و       نيز در جهتي پيش مي سازمان

  ). 1389(التام،  در وي افزايش يابد خشنودي كند و انگيزه كار كردن در آن محيط،
هاي مهم  رساني به عنوان نهادهاي اجتماعي، يكي از سازمان ها و مراكز اطالع كتابخانه

روند كه در ارتقـاي علمـي و پيشـرفت     به شمار مي دهي دانش گردآوري، ذخيره، و سازمان
مـيالدي، ايـن تصـور وجـود داشـته كـه        د. از قـرن بيسـتم  نـ نماي جامعه، نقشي موثر ايفـا مـي  

ها نيز همانند ساير نهادها  اي هستند. كتابخانه ها جزئي ضروري از فرهنگ هر جامعه كتابخانه
هاي اخير، ايـن   ر حالي كه طي سالشوند؛ د ها با زندگي مدرن دستخوش تغيير مي و سازمان

انـد و بهتـرين راه بـراي ايـن كـه       مراكز بيش از پيش با كمبود بودجه و امكانات مواجه شده
هايي بتوانند به حيات خود ادامه دهند، مناسب بودن شرايط اقتصادي آنهاست  چنين سازمان

  ).  1993، 1(بوث
شـتر، بايـد عوامـل انگيزاننـده را     وري هرچـه بي  براي دستيابي به افزايش كارايي و بهره

شناخت و سپس براي ارضاء اين نيازها در جهت افزايش كارايي، همـت گماشـت. در ايـن    
ميان، نقش كتابخانه در جامعه و نيروي انسـاني آن يعنـي كاركنـان و كتابـداران، غيـر قابـل       

 انكار است. 

ها از  ارد كه در آنآثارفراواني درباره انگيزش از سوي انديشمندان و مديران وجود د
نظر تئوريك وتجربي، فنون انگيزشيِ مورد استفاده از سـوي مـديران بـراي بهبـود عملكـرد      

مزلـو  بحث و بررسي شده است. از جمله: تئوري سلسله مراتب نيازهـا مربـوط بـه     كاركنان،
)، تئوري نيازهاي زيسـتي، تعلـق و رشـد مربـوط بـه آلـدرفر (سـيد جـوادين،         1943، 2(مزلو
تئـوري نيازهـاي سـه گانـه ديويـد       )،1369، تئوري دوعاملي هرتزبـرگ (سـاعتچي،   )1386
  و . . ..  3كللند مك
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هـاي متعـددي در زمينـة انگيـزش كاركنـان و بـر اسـاس         هاي اخير، پـژوهش  در سال 
هاي انگيزشي مانند تئوري مزلو و هرتزبرگ و. . .  انجام پذيرفته است، امـا در زمينـة    تئوري

كللنـد، پژوهشـي    نظريه نيازهاي سه گانه ديويد مـك  ها بر اساس كتابخانه انگيزش كاركنان
اضـر بـر تئـوري نيازهـاي انگيزشـي      تمركـز پـژوهش ح   صورت نگرفته اسـت. بـدين روي،  

 دارد. كللند قرار مك

تحقيقاتي پيرامـون انگيـزه آغـاز كـرد.       1950هاي اوليه دهه  در سال كللند ديويد مك
داند و عقيده دارد كساني كه رغبت يـا تمايـل بيشـتري بـه      ابي ميها را اكتس وي تمام انگيزه
توانند به عنوان الگوهايي، در ديگران ايجاد انگيـزش بـراي كـار نماينـد. وي      كار دارند، مي

  سه عامل انگيزش را در مورد نيازها پيشنهاد كرد: 
هــا و  نيــاز بــه كســب پيشــرفت: يعنــي تــالش بــراي كســب هــدف بــا توجــه بــه برنامــه  ‒

 كند؛  تانداردهايي كه موفقيت را تضمين مياس

  نياز به كسب قدرت: يعني كسب توانايي براي اعمال نفوذ بر ديگران و كنترل آنها؛ ‒
نياز به تعلق و ارتباط با ديگران: يعني تمايل به كسب دوستي، حمايت ديگران، و ايجاد  ‒

  ). 1988كللند،  مكروابط صميمي با آنان (
هـاي   حاضر بر آن است تا ميزان انگيـزش كاركنـان كتابخانـه   از اين ديدگاه، پژوهش 

هـاي   هـاي دولتـي شـهر اصـفهان (مـديران، مسـئوالن و كتابـداران) شـامل دانشـگاه          دانشگاه
اصفهان، علوم پزشكي اصفهان و صنعتي اصفهان را بر اساس تئوري نيازهاي سه گانه مـك  

 ذيل تنظيم گرديد:  كللند  بررسي كند. بر همين اساس، اهداف پژوهش به قرار

هـاي    هـاي دانشـگاه   تعيين ميزان انگيزه كسب پيشـرفت در ميـان كاركنـان كتابخانـه     )1
 دولتي شهر اصفهان؛ 

هاي دولتـي   هاي دانشگاه تعيين ميزان انگيزه كسب قدرت در ميان كاركنان كتابخانه )2
 شهر اصفهان؛

هـاي   كنـان كتابخانـه  تعيين ميزان انگيزه پيوندجويي و ارتباط با ديگران در ميـان كار  )3
 دانشگاه دولتي شهر اصفهان؛
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هاي دولتي شهر اصفهان براسـاس   هاي دانشگاه تعيين ميزان انگيزه كاركنان كتابخانه )4
 كللند.  هاي سه گانه مك نياز تئوري

هـا   هاي چندي در زمينة بررسي انگيزش كاركنان كتابخانه هاي اخير، پژوهش در سال
بـا موضـوع    )1381( هاي پژوهش حريري يافته ،؛ از جملهدر مراكز مختلف انجام شده است

ي دانشــگاه آزاد اســالمي و هــاي مركــز ن رضــايت شــغلي كتابــداران كتابخانــهتعيــين ميــزا
هـا و مقايسـه ايـن     هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واقع در مراكز استان دانشگاه

جامعـه مـورد مقايسـه، انـدكي      ها، نشان داد كه رضـايت شـغلي در هـر دو    رضايت ميان آن
هـا تفـاوت معنـاداري بـين رضـايت شـغلي        تر از حد متوسط اسـت و مقايسـه ميـانگين    پايين

دهد.  بيشترين رضـايت كتابـداران در هـر دو     كتابداران دو جامعه مورد مقايسه را نشان نمي
شـغلي  جامعه مورد مطالعه به متغير خدمت به جامعـه و كمتـرين رضـايت بـه متغيـر مزايـاي       

هاي تابعه وزارت  شود و تنها از بعد فيزيكي و رفاهي، رضايت كتابداران دانشگاه مربوط مي
   .داري بيش از كتابداران دانشگاه آزاد اسالمي است، تحقيقات، و فناوري به نحو معناعلوم

) در پژوهش خود با محوريت مشـاركت در تصـميم گيـري و    1382شجاعي عباسي (
بهشتي، نشـان داد كـه   كنان واحدهاي مختلف دانشگاه شهيد غلي كاررابطه آن با انگيزش ش

  در دانشگاه شهيد بهشتي، ميزان انگيزش كاركنان باالتر از حد متوسط است. 
در تحقيقي با بررسي رضايت شغلي كتابداران كتابخانه ملي ايران نشان  )1384( كهن

ها و خط مشـي مـديريت    ياستن از روابط انساني موجود و سداد كه ميزان رضايت كتابدارا
  ها كمتر از حد متوسط بوده است.  در صورتي كه بقيه مولفه بيش از حد متوسط بوده،

در پژوهش خود بـا بررسـي عوامـل مـوثر بـر انگيـزش        )1385( آبادي محمدي نجف
اي اصفهان بر اساس تئوري هرتزبرگ دريافـت كـه از ديـدگاه     كاركنان شركت برق منطقه

اي اصفهان عوامل انگيزشي شامل مشاركت، موفقيت، شـناخت   ق منطقهكاركنان شركت بر
و قدرداني از فرد، كار تالش بر انگيز، و مسئوليت بر انگيـزش آنـان مـوثر بـوده و بـاالتر از      

  سطح متوسط است. 
در پژوهشي با بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران  )1388( حريري و اشرفي ريزي

ها، به اين  هاي عمومي در مراكز استان ي وابسته به نهاد كتابخانههاي عموم شاغل در كتابخانه
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نتيجه رسيدند كه رضايت كتابداران از امكانات مادي و رفاهي كمتر از حد متوسـط، ثبـات   
شغلي باالتر از حد متوسط، و رفتار مديريت كمتر از حد متوسط بـوده و بـه طـور كلـي بـر      

  تر از حد متوسط است.  ايينها، رضايت شغلي كتابداران پ اساس يافته
با موضوع مسائل مديريت استراتژيك منابع انسـاني بـا    )2004( 1در پژوهشي كه جين

زمينه سازماني انجام داد، دريافت كه مـواردي ماننـد تغييـر انتظـار كارمنـدان از كـار، تغييـر        
ث عـ توانـد با  به كارمندان، و تخصيص مسئوليت مـي رهبري، رضايت شغلي، بازخورد دادن 

 . ايجاد انگيزه در كارمندان شود

هــاي  ســودمندي در كتابخانــه در پژوهشــي بــا بررســي   )Awuku ،2008(آووكــو 
دانشــگاهي در كشــورهاي در حــال توســعه، دريافــت كــه بــا اصــالح و پيشــرفت كاركنــان 

هـا را   توان بهره وري در كتابخانـه  مي كتابخانه و درك روشن كاركنان از اهداف كتابخانه،
  . د افزايش دا

  شناسي پژوهش روش
پيمايشي است. جامعه مورد مطالعه پـژوهش   –روش پژوهش حاضر، از نوع توصيفي 

هاي دولتي شـهر اصـفهان    هاي دانشگاه حاضر، كاركنان رسمي يا پيماني تمام وقت كتابخانه
شامل مديران و مسئوالن و كليه كتابداران آن در دانشگاه اصفهان، علوم پزشكي اصفهان، و 

  باشند.  فر مين 164باشد كه جمعا  مي 1391-92صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 
سوال در سه قسمت) بـر   26(شامل  ها از پرسشنامه محقق ساخته براي گردآوري داده 

كللند (انگيـزه كسـب پيشـرفت، انگيـزه      اصلي تئوري نيازهاي سه گانه مك اساس سه مولفه
  جويي شد.  اي ليكرت بهره كسب قدرت، انگيزه ارتباط با ديگران) و مقياس پنج درجه

پنج نفر از متخصصان ايـن حـوزه در   جهت تعيين روايي ابزار پژوهش، پرسشنامه بين 
شناسي و علوم تربيتـي دانشـگاه اصـفهان و دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان         دانشكده روان

سـوال مـورد تائيـد قـرار گرفـت. بـراي پايـايي         26توزيع شـد و پـس از انجـام اصـالحات،     

                                                 
1 . Jain 
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  هـا بـوده، ابتـدا آزمـون كولمـوگروف      بودن توزيع داده پارامتريك مستلزم اطمينان از نرمال
ها با توجه به متغيرهاي مورد بررسـي از    تحليل داده و اسميرنف اجرا شد، آنگاه براي تجزيه

يك آزمون پـارامتري اسـت    t آزموناستفاده شد.  هتلينگ 2tاي و تك نمونه  tهاي  آزمون
).  در ايـن  1388رود (گودرزي،  كه براي تعيين معناداريِ تفاوت بين دو ميانگين به كار مي

اي، براي تعيين اينكه آيـا ميـانگينِ مشـاهده شـدة هريـك از       تك نمونه  tپژوهش از آزمون
ت يا خير، هاي مورد بررسي انگيزش كاركنان در مقايسه با ميانگين فرضي متفاوت اس مولفه

ميانگين وابسته به هم اسـت تـا    kهتلينگ، مقايسه  2tاستفاده شد. هدف از اجراي آزمون 
در ايـن   .)1387حـافظ نيـا،   ها، معنادار بوده است يا خيـر (  مشخص كند تفاوت بين ميانگين

ار رفته است كه تفاوت مشاهده پژوهش، اين آزمون براي مشخص كردن اين موضوع به ك
هاي مورد بررسي در انگيزش كاركنان، معنـادار بـوده اسـت يـا      هاي مولفه شده بين ميانگين

  خير. 

  ها يافته
هاي مولفه اول پژوهش (ميزان انگيزه كسب پيشرفت در ميـان   يابي به يافته  براي دست
يه در پرسشنامه منظور شـده  گو 12هاي دولتي شهر اصفهان)  هاي دانشگاه كاركنان كتابخانه

هـاي مربـوط بـه ايـن        گـردد. داده  كه در ابتدا نتايج توصيفي و سپس نتايج استنباطي بيان مي
  آورده شده است. 1  مولفه در جدول

  
  فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به انگيزه كسب پيشرفت . 1جدول

 رديف
 آماره

  
ف  گويه

خال
ي م

خيل
 

ف
خال

م
دي 

دو
ا ح

ت
 

افق
مو

 

ي 
خيل

فق
موا

 

وع
جم

م
ين 

انگ
مي

 

1 
براي پيدا كردن راه حل مسائل 

 كنم. مي شخصا قبول مسئوليت

 112 31 38 27 14 2 فراواني
 100 7/27 9/33 1/24 5/12 8/1 درصد 73/3

2 
 اهدافم را در اين حرفه تعيين

 كنم. مي

 112 31 57 22 2 0 فراواني
 100 7/27 9/50 6/19 8/1 0 درصد 04/4
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 رديف
 آماره

  
ف  گويه

خال
ي م

خيل
 

ف
خال

م
دي 

دو
ا ح

ت
 

فق
موا

 

ي 
خيل

فق
موا

 

وع
جم

م
ين 

انگ
مي

 

3 
من هاي  اين حرفه هدفدر 

 متعادل و تحقق پذير است .

 112 16 57 33 6 0 فراواني
74/3 

 100 3/14 8/50 5/29 4/5 0 درصد

4 
رضايت خاطر برايم مهم تر از 

 مالي است .هاي  پاداش

 111 40 59 12 0 0 فراواني
25/4 

 100 0/36 2/53 8/10 0 0 درصد

5 

درهاي مناز استعدادها و توانايي
جهت اهداف كتابخانه استفاده 

 .شودمي

 112 22 40 37 11 2 فراواني

 100 6/19 8/35 0/33 8/9 8/1 درصد 61/3

6 
به فرايند بازخورد در عملكرد 

 خود عالقه مند هستم .

 109 29 56 23 2 0 فراواني
01/4 

 100 7/25 4/51 1/21 8/1 0 درصد

7 
جديد هاي  همواره به دنبال روش

 براي انجام وظايفم هستم.

 112 37 51 24 0 0 فراواني

 100 0/33 5/45 5/21 0 0 درصد 12/4

8 
از انجام كارهاي چالش برانگيز 

 برم . مي لذت

 110 13 33 37 20 7 فراواني
 100 8/11 0/30 6/33 2/18 4/6 درصد 23/3

9 
سرشار از انرژي و شيفته كار 

 هستم.

 12 33 54 24 1 0 فراواني
 100 5/29 2/48 4/21 9/0 0 درصد 06/4

10 
نسبت به كتابخانه خود احساس 

 نمايم . مي مسئوليت

 109 34 52 17 6 0 فراواني

 100 2/31 7/47 6/15 5/5 0 درصد 05/4

11 
من اهميت زيادي در  شغل

 پيشرفت سازمان دارد .

 109 19 50 30 9 1 فراواني
 100 4/17 9/45 5/27 3/8 9/0 درصد 71/3

12 
برم مي از رقابت با همكارانم لذت

 سبقت بگيرم .ها  و مايلم از آن

 111 4 17 37 47 6 فراواني
 100 6/3 4/15 3/33 3/42 4/5 درصد 70/2

  
(رضايت خاطر   4دهد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه  نشان مي 1هاي جدول    داده
و كمترين ميانگين مربـوط بـه گويـه     25/4مالي است) با ميانگين هاي  تر از پاداش  برايم مهم

 70/2) بـا ميـانگين   هـا سـبقت بگيـرم.    برم و مـايلم از آن  مي (از رقابت با همكارانم لذت 12
  . است
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=  77/3/ = انحـراف معيـار ،  10/17t =  ،001/Sig =   ،48( تك متغيرهt نتايج آزمون 
بيشـتر   05/0از مقدار بحراني جدول در سطح خطـاي  مشاهده شده  t ميانگين)، نشان داد كه

ــان     .اســت ــان كاركن ــزه كســب پيشــرفت در مي ــزان انگي ــابراين، از نظــر پاســخگويان، مي بن
  هاي دولتي اصفهان بيشتر از سطح متوسط است.  هاي دانشگاه كتابخانه

ـان       يابي به يافته  براي دست  ـان   هاي مولفه دوم پژوهش (ميـزان انگيـزه كسـب قـدرت در مي كاركن
ـيفي و   8هاي دولتي شهر اصفهان)  هاي دانشگاه كتابخانه گويه در پرسشنامه منظور شده كه ابتدا نتايج توص

   آورده شده است.2  هاي مربوط به اين مولفه در جدول    گردد. داده سپس نتايج استنباطي بيان مي
  

  فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به انگيزه كسب قدرت . 2جدول
  
  
  رديف

 آماره

  
ف  گويه

خال
ي م

خيل
 

ف
خال

م
دي 

دو
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فق
موا

فق 
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13 
براي دستيابي به اهداف 

 كنم . مي كتابخانه تالش

 111 32 47 26 4 2 فراواني
93/3 

 100 8/28 4/42 4/23 6/3 8/1 درصد

14 
در حرفه خود طالب عدالت و 

 برابري هستم.

 110 60 43 6 0 1 فراواني
46/4 

 100 5/54 1/39 5/5 0 9/0 درصد

15 

از رهنمودهاي متخصصان در 
 رابطه با حرفه خود استفاده

 كنم . مي

 112 53 52 7 0 0 فراواني

41/4 
 100 3/47 4/46 3/6 0 0 درصد

16 
از پذيرش مسئوليت اجرايي 

 كنم . مي در محل كار استقبال

 112 44 58 9 1 0 فراواني
29/4 

 100 3/39 8/51 0/8 9/0 0 درصد

17 
 ز تنوع بيشتر در كار لذتا

 برم. مي

 112 28 63 13 8 0 فراواني
99/3 

 100 0/25 3/56 6/11 1/7 0 درصد

18 
از كار كردن در سازمان لذت 

 برم. مي

 110 37 48 23 1 1 فراواني
08/4 

 100 6/33 7/43 9/20 9/0 9/0 درصد

19 

از منافع شخصي به خاطر 
 سالمتي سازمان صرف نظر

 كنم. مي

 111 31 44 31 4 1 فراواني

90/3 
 100 9/27 7/39 9/27 6/3 9/0 درصد

20 
از داشتن كنترل بر ديگران 

 برم. مي لذت

 112 48 60 2 2 0 فراواني
38/4 

 100 9/42 5/53 8/1 8/1 0 درصد
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(در حرفه خود  14گويه بيشترين ميانگين مربوط بهدهد كه  نشان مي 2هاي جدول  داده

(از  19و كمترين ميـانگين مربـوط بـه گويـه      46/4طالب عدالت و برابري هستم) با ميانگين 
  است.  90/3كنم) با ميانگين  منافع شخصي به خاطر سالمتي سازمان صرف نظر مي

=  18/4/ = انحـراف معيـار ،  45/26t =  ،001/Sig =  ،47تك متغيـره (  tنتايج آزمون 
بيشـتر   05/0مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سـطح خطـاي    tنشان داد كه  ميانگين)

هاي  از نظر پاسخگويان ميزان انگيزه كسب قدرت در ميان كاركنان كتابخانه ،بنابراين است.
  هاي دولتي اصفهان بيشتر از سطح متوسط است.  دانشگاه
انگيزه پيوندجويي و ارتباط با سوم پژوهش (ميزان  هاي مولفه يابي به يافته  براي دست 

گويـه در   6 هـاي دولتـي شـهر اصـفهان)     هـاي دانشـگاه   ديگران در ميان كاركنـان كتابخانـه  
 گردد.  پرسشنامه منظور شده كه ابتدا نتايج توصيفي و سپس نتايج استنباطي بيان مي

  آورده شده است. 3هاي مربوط به اين مولفه در جدول  داده
  

گويان نسبت به انگيزه پيوند جويي و برقراري ارتباط با   رصد پاسخ.  فراواني و د3جدول
  ديگران

21  
كتابخانه هاي  در گرد همايي

 كنم. مي اي و سازماني شركت

 111 58 47 4 1 1 فراواني
44/4 

 100 3/52 3/42 6/3 9/0 9/0 درصد

22 

از اداره منظم امور در حيطه 
شوم  مي وظائف خود خشنود

. 

 111 34 51 19 3 4 فراواني

97/3 
 100 6/30 9/45 1/17 8/2 6/3 درصد

23 
با همكارانم روابط عاطفي و 

 نزديكي دارم.

 112 33 60 16 3 0 فراواني
10/4 

 100 5/29 5/53 3/14 7/2 0 درصد

24 
بحث هاي  در جلسات و گروه

 كنم . مي شركت

 112 47 55 8 2 0 فراواني
31/4 

 100 0/42 1/49 1/7 8/1 0 درصد

25 
عالقه مندم كه ديگران من را 

 دوست بدارند.

 112 45 48 13 6 0 فراواني
18/4 

 100 1/40 9/42 6/11 4/5 0 درصد

26 
به دوستي و ارتباط با ديگران 

 عالقه دارم.

 112 21 39 35 13 4 فراواني
54/3 

 100 8/18 8/34 2/31 6/11 6/3 درصد
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(در گـرد    21دهد كه بيشـترين ميـانگين مربـوط بـه گويـه      مينشان  3هاي جدول  داده
و كمتـرين ميـانگين    44/4كـنم) بـا ميـانگين     اي و سازماني شركت مـي   هاي كتابخانه همايي

  است.  54/3(به دوستي و ارتباط با ديگران عالقه دارم) با ميانگين  26مربوط به گويه 
=  09/4/ = انحـراف معيـار ،  37/22t =  ،001/Sig =  ،52تك متغيـره (  tنتايج آزمون 

بيشـتر   05/0مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سـطح خطـاي    tميانگين) نشان داد كه 
اســت. بنــابراين، از نظــر پاســخگويان ميــزان انگيــزه ارتبــاط بــا ديگــران در ميــان كاركنــان  

  هاي دولتي اصفهان بيشتر از سطح متوسط است.  هاي دانشگاه كتابخانه
ــ  ــراي دس ــهب ــه يافت ــان    تيابي ب ــزش كاركن ــزان انگي ــژوهش (مي ــارم پ ــه چه هــاي مولف
كللند)  ر اساس تئوري نيازهاي سه گانه مكهاي دولتي شهر اصفهان ب  هاي دانشگاه كتابخانه

سؤال در پرسشنامه منظور شده كه ابتدا ميانگين و انحراف معيار محاسبه شـد. سـپس بـا     26
آمـده   4انجام گرفت.  نتايج ايـن بررسـي در جـدول     تك متغيره تحليل آماري tاستفاده از 

  است. 
  

  )=3Xتك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي  ( t.  نتايج آزمون4جدول 
  آماره
  مؤلفه

 sig T معيارانحراف  ميانگين

 40/24 001/0 42/0 97/3 ميزان انگيزه كاركنان

 
مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سـطح خطـاي    t ،4هاي جدول  برحسب يافته

) بيشـتر  X=3بيشتر است و از آنجا كه ميانگين مشاهده شـده نيـز از ميـانگين فرضـي (     05/0
هاي سه گانه  بنابراين، پاسخگويان معتقدند ميزان انگيزه كاركنان بر اساس تئوري نياز است،

  بيشتر از سطح متوسط است.  انهاي دولتي اصفه هاي دانشگاه مك كللند در كتابخانه
براي تعيين معنادار بودن تفـاوت بـين ميـانگين نمـرات ميـزان انگيـزش كاركنـان در         
  هتلينگ استفاده شد.  t2هاي دولتي شهر اصفهان، از آزمون   هاي دانشگاه  كتابخانه
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هاي  دانشگاههاي  .  مقايسه ميانگين نمرات ميزان انگيزش كاركنان در كتابخانه5جدول 
  شهر اصفهان دولتي

 انحراف معيار ميانگين ميزان انگيزش كاركنان

 48/0 77/3 پيشرفتانگيزه 

 47/0 14/4 انگيزه قدرت

 52/0 09/4 انگيزه ارتباط با ديگران

001/0          Sig=77/36t =        33/112 =t2  
  

معنادار بوده، يعني تفاوت ميـانگين نمـرات    Sig≥ 05/0ها نشان داد كه در سطح  يافته
هـاي دولتـي شـهر اصـفهان، از ديـدگاه        هـاي دانشـگاه   ميزان انگيزش كاركنان در كتابخانـه 

دهـد كـه     هـاي فـوق نشـان مـي     هاي آن معنادار بوده است.  همچنين يافتـه   كاركنان كتابخانه
و  14/4قـدرت بـا ميـانگين    ميـزان انگيـزه    بيشترين امكان ميزان انگيزش كاركنان مربوط به

 بوده است.  77/3كمترين، مربوط به ميزان انگيزه پيشرفت با ميانگين 

  گيري بحث و نتيجه
هاي پژوهش حاضر، پاسخگويان عقيده دارند كه ميزان انگيزه كاركنـان بـر    طبق يافته

بيشتر  هاي دولتي اصفهان هاي دانشگاه كللند در كتابخانه ه مكهاي سه گان اساس تئوري نياز
 از سطح متوسط است. با اين حال، بيشترين امكان بـر ميـزان انگيـزش كاركنـان مربـوط بـه      

و كمتـرين، مربـوط بـه ميـزان انگيـزه كسـب        14/4ميزان انگيزه كسب قـدرت بـا ميـانگين    
  بوده است.  77/3موفقيت با ميانگين 

نشگاه ) همسو است كه نشان داد در دا1382پژوهش فوق با پژوهش شجاعي عباسي (
شهيد بهشتي، ميزان انگيزش كاركنان باالتر از حد متوسط است. ايـن پـژوهش همچنـين بـا     

دهد كه  هاي پژوهش وي نشان مي ) همسو بوده، يافته1385آبادي  ( پژوهش محمدي نجف
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هـاي پـژوهش    عوامل انگيزشي در كاركنان باالتر از حد متوسط است. در عين حـال، يافتـه  
اي كـه بـه تعـين ميـزان      ش حاضـر غيرهمسـو اسـت. وي در مقالـه    ) با پـژوه 1381حريري  (

رضايت شغلي كتابداران پرداخت، به اين نتيجه دست يافت كـه رضـايت شـغلي كتابـداران     
تر از حد متوسط است، و بيشترين رضايت كتابداران به متغير خدمت به جامعـه   اندكي پايين

 . شود و كمترين رضايت به متغير مزاياي شغلي مربوط مي

از طرفي، بر اساس اين پژوهش، از نظر پاسخگويان، ميزان انگيزه كسب پيشـرفت در  
هـاي دولتـي شـهر اصـفهان بيشـتر از سـطح متوسـط اسـت. در ميـان           هـاي دانشـگاه   كتابخانه
(رضـايت خـاطر بـرايم مهـم تـر از        4هاي مربوطه، بيشترين ميانگين مربوط بـه گويـه    گويه
(از رقابت با  12و كمترين ميانگين، مربوط به گويه  77/3ين هاي مالي است) با ميانگ پاداش

تـوان   است. يعني مـي  70/2سبقت بگيرم) با ميانگين ها  برم و مايلم از آن مي همكارانم لذت
هاي معنوي نسـبت بـه    تر بودن پاداش دريافت كه سه عامل: تعيين اهداف در اين حرفه، مهم

هـاي   نجـام وظـائف در ميـان كاركنـان كتابخانـه     منـد بـودن نسـبت بـه ا     پاداش مالي و عالقه
هاي دولتي شهر اصفهان در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد و بايد كوشيد كـه ايـن    دانشگاه

 موارد در كاركنان تقويت شود. 

) مطابقـت  1388متغير حاضر با متغير ثبات شغلي پـژوهش حريـري و اشـرفي ريـزي (    
يت شغلي كاركنـان را امكانـات مـادي و رفـاهي،     دارد. آنان عوامل موثر بر انگيزش و رضا

هـاي ايـن     انـد.  يافتـه   ثبات شغلي، رفتار مـديريت، روابـط متقابـل، و خودشـكوفايي دانسـته     
دهد كه ثبات شغلي باالتر از حد متوسط بوده است. متغيـر فـوق بـا متغيـر      پژوهش نشان مي

ن نتيجه رسيده است كه بـا  ) نيز همسو است؛ او به اي2008انگيزه پيشرفت پژوهش آووكو  (
تـوان   اصالح و پيشرفت كاركنان كتابخانه و درك روشن كاركنان از اهداف كتابخانه، مـي 

 ها را افزايش داد.  وري در كتابخانه بهره

(در   14دهد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه نشان مي 2هاي جدول    از طرفي، داده
و كمترين ميـانگين مربـوط بـه     46/4باشم) با ميانگين  ميحرفه خود طالب عدالت و برابري 

 90/3كـنم) بـا ميـانگين      (از منافع شخصي به خاطر سالمتي سازمان صرف نظر مي 19گويه 
) همسو است. وي در پژوهشي بـه ايـن نتيجـه    2004باشد. متغير حاضر با پژوهش جين  ( مي
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بـازخورد دادن بـه كارمنـدان و     بـري، دست يافت كه تغيير انتظار كارمندان از كار، تغيير ره
تواند باعث ايجاد انگيزه در كارمندان شود كه متغيرهاي ذكـر شـده    تخصيص مسئوليت مي

در اين پژوهش بـا متغيرهـاي انگيـزه قـدرت ماننـد رهبـري، بـازخورد دادن بـه كاركنـان و          
  هاي اجرايي مطابقت دارد.  پذيرش مسئوليت

ن پژوهش، ميزان انگيزه پيونـدجويي وارتبـاط بـا    از سوي ديگر، از نظر پاسخگويان اي
يعنـي   ؛بيشـتر از سـطح متوسـط اسـت     هاي دولتي اصفهان، هاي دانشگاه ديگران در كتابخانه

هــاي ســازماني و  تــوان دريافــت كــه انگيــزه شــركت نمــودن كاركنــان در گردهمــايي  مــي
كتابخانه، داشـتن  هاي بحث، خشنود شدن از اداره منظم امور  اي و جلسات و گروه كتابخانه

روابط عاطفي و نزديك با ديگران، و همچنين برقراري دوستي و ارتباط با ديگران در ميزان 
نشـان   3 هاي جدول   انگيزش كاركنان موثر است و در وضعيت نسبتا مناسبي قرار دارد. داده

ازماني اي و سـ   هاي كتابخانه هماييدر گرد(  21دهد كه بيشترين ميانگين مربوط به گويه مي
(به دوستي و ارتباط  26و كمترين ميانگين مربوط به گويه  44/4كنم) با ميانگين  شركت مي

) 1384( متغير ذكر شـده بـا پـژوهش كهـن    باشد.  مي 06/3با ديگران عالقه دارم) با ميانگين 
دهد كه ميزان رضايت كتابداران از روابط  همسو است. نتايج حاصل از پژوهش او نشان مي

ها و خط مشي مديريت، بيش از حـد متوسـط بـوده اسـت. هـر دو       موجود و سياستانساني 
كللنـد   و ارتبـاط بـا ديگـران در تئـوري مـك      جوييش ذكر شده با متغير انگيزه پيونـد پژوه

مطابقت داشته، زيرا در افـرادي كـه انگيـزه پيونـدجويي و ارتبـاط بـا ديگـران وجـود دارد،         
هاي بحـث قـوي    ن، شركت نمودن در جلسات و گروهمواردي مانند داشتن ارتباط با ديگرا

  است. 
توان دريافت كه ميزان انگيـزش كاركنـان بـر اسـاس      هاي پژوهش مي با توجه به يافته

هاي  هاي كسب پيشرفت، كسب قدرت، و پيوندجويي و ارتباط با ديگران در كتابخانه مولفه
سـبتا مناسـبي قـرار دارد.    هاي دولتي شهر اصـفهان، از ديـد كاركنـان در وضـعيت ن     دانشگاه

بنابراين، با شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه كاركنان  (مانند رضايت خاطر كاركنان، عـدالت  
هـاي مربـوط بـه كتابخانـه) و تقويـت آنهـا،        و برابري ميان كاركنان، و برگزاري گردهمايي

  توان راه را براي پويايي و موفقيت هر چه بيشتر سازمان هموار كرد.  مي
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هاي بالقوه و بالفعل كاركنان  خت ميزان انگيزش كاركنان، مديران را نسبت به نيازشنا
ها باعث كارايي و اثربخشي بيشـتر منـابع انسـاني و در     كند، بر آورده شدن اين نياز مي آگاه

شـود، چـرا كـه منـابع انسـاني يكـي از        وري منابع كار و بهبود عامـل توليـد مـي    نهايت، بهره
  صلي توليد است. ترين منابع ا مهم

هاي الزم براي ايجادانگيزش در كاركنان و  سازي و ايجاد زمينهها نياز به بستر كتابخانه
و مطالعـه رفتـار كاركنـان و شـناخت ميـزان انگيـزه در        دارند كتابداران را بر خود فرض مي

  ريزان باشد.  ان و برنامهتواند كمك با ارزشي براي مدير آنان، مي
 به نكـات بـه دسـت آمـده از ايـن پـژوهش، پيشـنهادات ذيـل مطـرح         اكنون، با توجه 

  گردد:  مي
هـاي مـديريتي از جملـه     ها با بحـث  آشناسازي هرچه بيشترِ مديران و مسئوالن كتابخانه )1

تواند در بهبود عملكرد آنـان در اداره كتابخانـه اثرگـذار باشـد؛ همچنـين       انگيزش، مي
اختيـارات الزم بـه مـديران بـراي دادن پـاداش       ها و دادن موقع مديران كتابخانه هاقدام ب

ها  موقع به كارمندان، يكي از مواردي است كه در ايجاد انگيزه در كاركنان كتابخانه هب
هاي دانشگاهي سلسله مراتب طـوالني را   توان در اداره كتابخانه بود؛ ميار خواهداثرگذ

ل اين كه ميزان توانـايي  تبديل به يك يا دو سلسله مراتب نمود.  در اين صورت، احتما
  مديران و اختيار عمل آنان بيشتر شود، بسيار زياد است. 

هـا از مـواردي    براي توسعه ارتباطات كاري با كتابداران، بهتـر اسـت مـديران كتابخانـه     )2
  ها استفاده كنند؛ مانند جشن و برگزاري جلسات و همايش

غل آنـان اهميـت زيـادي در    بايد مديران اين انگيزه را در كاركنان ايجاد كننـد كـه شـ    )3
هـاي كاركنـان در    پيشرفت سازمان دارد و تا حد امكان بكوشند از استعدادها و توانايي

 جهت دستيابي به اهداف كتابخانه بهره گيرند. 
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