فصلنامه مطالعات كتابداري و علم اطالعات

تاریخ دریافت مقاله94/09/28 :

دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بهار 1397

تاریخ پذیرش مقاله95/04/05 :

شماره پياپی  ،23صص149-164 :

انگيزش دروني و رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي عمومي
شهرداري با تأكيد بر نقش آموزش ان.ال.پي

مهشيد التماسی ،1معصومه التماسی

2

چكيده
هدف :هدف اين مطالعه بررسي تأثیر آموزشهاي برنامهريزي عصبي-كالمي بر بهبود میزان رضايت
شغلي در میان كتابداران كتابخانههاي عمومي كشور است.
روششناسی :اين پژوهش با روش پیمايشي-تحلیلي و ابزار پرسشنامه (پرسشنامه رضايت شغلي
بريفیلد و روث ،و پرسشنامه انگیزش هرمنس) در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون انجام شدهاست.
جامعه مورد مطالعه اين پژوهش كتابداران كتابخانههاي عمومي وابسته به سازمان فرهنگي و هنري
شهرداري تهران حدود  230نفر بوده كه بر اساس جدول مورگان با خطاي ( )0/06تعداد  124نفر
بهصورت تصادفي بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
یافتهها :در مرحله پیشآزمون نتايج حاصل از دو پرسشنامه نشان داد كه تنها  %35افراد داراي رضايت
شغلي بوده و میانگین كل پرسشنامههاي رضايت شغلي  2/19بود ،از پرسشنامه انگیزه فردي نیز نتايج
مشابهي بدست آمد و براي بررسي وجود ارتباط بین انگیزه و رضايت شغلي از ضريب همبستگي
اسپیرمن استفاده شد .پس از ارائه  NLPنیز دو پرسشنامه توسط نمونه تكمیل و رضايت شغلي  %76را
نشان داد ،همین نتیجه درباره انگیزه فردي نیز تكرار شد.
نتيجه :مهندسي ذهن بر تغییر ديدگاه افراد نسبت به خود و شغلشان تا حدود زيادي مؤثر است براي
اطمینان از آزمون (خي )2براي بررسي پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد كه ارتباط معنيداري را در
سطح اطمینان 0/95نشان داد.

واژههاي كليدي :رضايت شغلي ،انگیزش ،كتابداران ،برنامه ريزي عصبي-كالمي ،ان.ال.پي
 .1دانشجوي دكتري علوم اطالعات و دانششناسي ،دانشگاه تهران.

Elt.mah@gmail.com
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مقدمه
كار جنبهاي از زندگي است كه صرف نظر از منابع مالي ،برخي از نیازهاي اساسي آدمي،
نظیر تحرك رواني و بدني ،تماس اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را ارضا ميكند ،با
وجود اين كار ميتواند منبع فشار رواني نیز باشد .در هر شغلي تعداد متنابهي از عوامل در
ايجاد فشار رواني دخیل هستند؛ ماهیت شغل ،نقش فردي يا حرفهاش در سازمان مزبور،
فشارهاي ناشي از پیشرفت شغلي ،فضا و ساختار سازمان ،ماهیت حاكم بر محیط كار و
مشكالت ناشي از ارتباط سازمان و دنیاي خارج از آن (سلیماننژاد ،1383 ،ص .)36-35
كنترل اين عوامل و هدايت آنها به سمتي كه محیط كاري را براي فرد قابل قبول سازد ،غالبا
يك استراتژي فردي را ميطلبد ،كه در آن فرد راهحلهاي مختلفي را براي مرتفع ساختن يك
موقعیت نامطلوب ترسیم ميكند و در از میان آنها يك راهحل خاص را انتخاب و به آن عمل
ميكند؛ اين مهم در مباحث مهندسي ذهن (ان.ال.پي) به افراد آموخته ميشود.
درحال حاضر ان.ال.پي را به عنوان فني براي دستيابي به موفقیت در علوم روانشناسي،
مديريت ،بازاريابي ،ارتباطات و بسیاري علوم ديگر مدنظر قرار ميدهند .ان.ال.پي هنر و علم
موفق شدن و به كمال رسیدن است (اوكانر ،1375،ص .)12
كتابداران مانند هر حرفه ديگري نیز از اين قاعده مستثني نیستند ،لذا آموزش مهارتهاي
مهندسي ذهن ميتواند براي آنها نیز مؤثر و مفید باشد .در اين نوشته سعي ميشود كه تأثیر اين
دسته آموزشها را بر رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي عمومي با وجود تمام چالشها و
مشكالت سازماني آنها مورد ارزيابي قرار گیرد.

بيان مساله
در میان مشاغل ،به نظر ميرسد میزان رضايت شغلي كتابداران ،بهويژه كتابداران
كتابخانههاي عمومي با توجه به نقشهاي عديده آنها ،كه از مهمترينشان ميتوان به تالش براي
ايجاد انگیزه و عادت مطالعه عمومي و ارتقاء جايگاه كتاب و كتابخانه در سطح عموم جامعه
اشاره كرد ،پايینتر از میزان مطلوب است؛ اما چرا كتابداران ،بهويژه كتابداران كتابخانههاي
عمومي از شغل خود چندان رضايت ندارند؟ آيا حقوق و دستمزد آنها با ساير كارمندان بسیار
متفاوت است؟ آيا شأن و منزلت آنها مورد توهین قرار ميگیرد؟ آيا قادر به برقراري ارتباطات
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اجتماعي سالم و كافي نیستند؟ و  ...همه موارد مذكور ميتوانند در عدم رضايت شغلي هر
فردي مؤثر باشند ،اما آنچه تا حدود زيادي موجب شاد زيستن و موفقیت فردي و اجتماعي
افراد ميشود نگرش آنها به خود و توانمنديها و رفتارهايي است كه ميتواند آنها را بهسوي
دستیابي به اهدافشان رهنمون كند ،در واقع راز دستیابي به چنین نگرشي ،انگیزهمندي است؛
انگیزش علت رفتارها است .انگیزش به عوامل موجود در يك فرد اشاره دارد كه رفتار را در جهت
يك هدف فعال ميسازند (هافمن و ورنوري .)1381 ،رضايت شغلي نوع نگرش فرد نسبت به
شغلش است .كسي كه رضايت او باال باشد داراي نگرشي مثبت نسبت به شغل خود است و كسي
كه رضايت شغلي كمي دارد بالعكس (تهوري ،1384 ،ص .)27
امروزه يكي از راهكارهايي كه براي افزايش انگیزش فردي و رضايت از شرايط فعلي در
سازمانهاي مختلف توصیه ميشود استفاده از برنامهريزي عصبي-كالمي در میان كاركنان
است .بسیاري از كارشناسان "ان.ال.پي" را همان مهندسي ذهن ميدانند (روستا ،1388 ،ص
 ،)15مهندسي ذهن را ميتوان آشنايي با كاركرد و ساختار ذهن هوشیار و ناهوشیار و
بهرهبرداري بهینه از تواناييهاي شگفتانگیز آنها تعريف كرد .در واقع مهندسي ذهن ،طراحي
و مديريت ذهن براي رسیدن به هدفهاي معین است (فیروزي)1392 ،؛ اما معادل اصلي
"ان.ال.پي" همان برنامهريزي عصبي-كالمي است ،كه شهرت و اعتبار خود را از اواسط دهه
 1970در زمینههاي ارتباطات ،تجارت ،رشد و پرورش شخصي و روان درماني بدست آورده
است .ان.ال.پي الگويي ارائه ميدهد كه زمینههاي شناخت را در اين موارد افزايش ميدهد:
عصبی :فرايندهاي فكري ،نحوه استفاده از حواس بینايي ،شنوايي ،المسه ،چشايي و بويايي
براي شناخت اتفاقاتي كه پیرامون انسان رخ ميدهد.
زبانی :كلمات ،نحوه استفاده از زبان و تأثیر آن در خود و ديگران
برنامهریزي :رفتار و چگونگي ساماندهي عقايد و رفتارهايي كه نتايج مورد انتظار و
همچنین غیرمنتظرهاي به بار ميآورد (شاپیرو ،1382 ،ص .)4
در واقع الگويي كه ان.ال.پي ارائه ميكند در پي ايجاد فرايندي پويا و همافزا 1بین نحوه
تفكر و سخنان افراد و حتي سازمانهاست ،شايد به همین دلیل است كه برنامهريزي عصبي-

1- Synergistic
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كالمي در حوزه مديريت و بازاريابي بسیار مورد توجه واقع شده است ،اما اگر در ابعاد و
تعاريف ارائه شده از آن به خوبي دقیق شويم به ارتباطات و مشابهتهاي زيادي بین الگوها و
اصول ان.ال.پي و فرايند كار مرجع و مصاحبه مرجع كتابداري و اطالعرساني برميخوريم كه
در متن مقاله به آنها اشاره ميشود.
ان.ال.پي در بازاريابي و تبلیغات و ارتباطات بر سه پايه اساسي استوار است:
الف.اعصاب و شبكههاي عصبی :در اين بخش ان.ال.پي سعي ميكند تا با شناخت دستگاه
عصبي و نحوه دريافت و پردازش پیام در ذهن انسان ،اثربخشي پیام خود را دو چندان كند ،كه
در واقع از اهداف اصلي خدمات مرجع و اطالعرساني در كتابداري است.
ب .زبان و زبانشناسی :در اين بخش ان.ال.پي كالم و قدرت كالم را در ساختاردهي و
مديريت مخاطبان مورد بررسي قرار ميدهد و سعي دارد تا از آن در راستاي تحول و دگرگوني
ارتباطات در حوزه هاي مختلف استفاده كند ،اين مورد نیز شباهت زيادي به فرايند كار مرجع
در كتابخانهها دارد.
ج .برنامهریزي :برنامهريزي عبارت از تهیه و توزيع و تخصیص امكانات ،براي رسیدن به
هدفهاي مطلوب ،در حداقل زمان و با حداقل هزينه ممكن است .برنامهريزي در ان ال.پي در
واقع محل اتصال دو گزينه قبلي يعني اعصاب و شبكههاي عصبي و زبان و زبانشناسي براي نیل به
هدف مطلوب است ،برنامهريزي در ان.ال.پي تا حدودي به فرايند و اهداف مجموعهسازي و
فراهمآوري در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني مشابه است (روستا ،1388،ص .)20-17
هرزبرگ 1در سال  1959تئوري انگیزش دوعاملي خود را بر اساس میزان رضايت شغلي
ارائه نمود ،مبحث اصلي در تئوري او تفكیك دو گروه از عوامل انگیزشي شامل عوامل
بهداشتي و انگیزشي است ،طبق اين نظريه ،عوامل انگیزشي منجر به افزايش رضايت شغلي
ميشوند ،اما عوامل بهداشتي صرفاً منجر به كاهش نارضايتي شغلي ميشوند .طبق نظريه
هرزبرگ ،عوامل انگیزشي شامل شش معیار مهم محتواي شغلي هستند :موفقیت ،شناخت،
نفس و ذات كار ،مسئولیتپذيري ،پیشرفت و امكانپذير بودن رشد و ارتقا در شغل .عوامل
بهداشتي نیز شامل معیارهاي مهم زمینه شغل هستند :سیستمهاي سازماني ،سرپرستي ،نحوه
1- Herzberg
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تعامل با سرپرستان ،شرايط كاري ،نحوه تعامل و ارتباط با همكاران ،زندگي شخصي ،موقعیت
و امنیت شغلي (عموزاد مهديرجي و رضوي حاجيآقا ،1389 ،ص  29و )30؛ در مجموع
عوامل ايجاد كننده انگیزه سبب اصلي رضايت از كار و عوامل سالمت محیط سبب اصلي
نارضايتي از كار هستند .بنابراين انگیزهها تحت عنوان عوامل دروني و مربوط به محتواي شغل
و عوامل بهداشتي تحت عنوان عوامل بیروني و مرتبط با محیط و شرايط كاري بیان ميشوند
(مورهد و گرفین ،1374 ،ص )12؛ بنابراين افزايش رضايت شغلي افراد با تأمین هرچه بیشتر
عوامل انگیزشي ممكن خواهد بود.
به نظر ميرسد كه كتابداران كتابخانههاي عمومي به ويژه كتابداران جوان و داراي
تحصیالت دانشگاهي از رضايت شغلي پايیني برخوردار هستند .امري كه احتماالً بیشتر از آنكه
مرتبط با نیازهايي مثل میزان حقوق دريافتي ،امكان پیشرفت شغلي و فضا و محیط كاري باشد،
به انگیزش فردي كتابداران وابسته است.
با توجه به عوامل دروني انگیزش از ديدگاه هرزبرگ؛ ارتقاي عواملي چون حس موفقیت،
مسئولیت پذيري ،شناخت ،و امكان رشد و بالندگي فردي در شغل ،كه در واقع شايد بتوان آنها
را از عوامل فردي و دروني (عواملي كه به خود فرد بازميگردد و وابسته به ديد و نگرش او
نسبت به خود و توانمنديهايش است) بهشمار آورد ،ميتواند میزان رضايت شغلي را در هر
فردي از جمله كتابداران افزايش دهد؛ لذا هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثیر آموزش
برنامهريزي عصبي-كالمي بر افزايش میزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي عمومي ،از
طريق افزايش خودباوري آنها ،و ارتقاي ديدگاه كتابداران به نقش و حرفه آنهاست.
براي دستیابي به هدف اين پژوهش و با توجه به نظريه انگیزش دو عاملي هرزبرگ
فرضیات زير در اين نوشته مورد بررسي قرار خواهند گرفت:
 .1رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي عمومي پايین است.
 .2میزان رضايت شغلي كتابداران با عوامل انگیزشي دروني آنها مرتبط است.
 .3ارائه يك دوره آموزشي ان.ال.پي ميتواند میزان انگیزه را در كتابداران افزايش ميدهد.
 .4افزايش انگیزه فردي ،موجب افزايش رضايت شغلي ميشود.

پيشينه پژوهش
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تحقیقات مختلف با موضوع سنجش میزان رضايت شغلي كتابداران انجام شده است ،كه به
برخي از آنها عبارتند از:
دري منش ( )1373در پاياننامه خود با عنوان " بررسي میزان رضايت شغلي كتابداران
كتابخانههاي تخصصي شهر تهران" میزان رضايت شغلي كتابداران را بر اساس اركان هرم مازلو
مورد ارزيابي قرار داده  ،كه نتايج اين پژوهش نشاندهنده رضايت شغلي پايین كتابداران در
برخي متغیرها و رضايت متوسط آنها در پارهاي ديگر از متغیرها بوده است.
باقري ( )1379در مقالهاي با عنوان "بررسي میزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي
تخصصي و دانشگاهي (دولتي) شهرستان" كرج نشان داد كه میزان رضايت كتابداران از
امكانات مادي ،آموزشي و امنیت شغلي در سطحي پايینتر از حد متوسط ،رضايت از مديريت
و پايگاه اجتماعي در حد متوسط و رضايت از روابط انساني موجود در محیط كار بیش از حد
متوسط است و در مجموع میزان رضايت كتابداران از جنبههاي مختلف شغلي ،در سطح پايیني
است .همچنین ،در اين پژوهش بین میزان رضايت شغلي و رشته تحصیلي و نوع كار در بخش
خدمات فني كتابخانه ارتباطي مثبت و معنادار مشاهده گرديد و با توجه به اين يافتهها رضايت
كتابداران متخصص بیش از كتابداران غیر متخصص بود .بر اساس ساير يافتهها ،بیش از نیمي
از افراد جامعة مورد مطالعه ( )%61عالقه شخصي را انگیزة گرايش به حرفة كتابداري ذكر نمودهاند.
سلیماني ( )1379در مقالهاي با عنوان " رضايت شغلي كتابداران و تأثیر آن بر كیفیت ارائه
خدمات كتابخانه" در اين مقاله رضايت شغلي به عنوان يك متغیر وابسته كه متأثر از عوامل
مختلفي چون محتواي شغل ،سیستم پاداش ،سرپرستي ،همكاران مناسب ،رشد كیفي كتابداران
(آموزش) و شرايط فیزيكي محیط كتابخانه و هم به عنوان يك متغیر مستقل كه بر عوامل
مختلفي چون عملكرد كتابداران ،غیبت ،جابهجايي و نیز سالمت جسماني و رواني آنها تأثیر
دارد ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
مهرزاد ( )1380پاياننامهاي با عنوان "بررسي رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي
دانشگاهي استان گیالن" به بررسي عوامل مؤثر در رضايت شغلي كتابداران در سطح استان
گیالن پرداخته است ،و به نتايجي مشابه نتايج پژوهش دري منش رسیده است.
حريري (" )81-1380مقايسه میزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در كتابخانههاي مركزي
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاههاي تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوري واقع در
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مراكز استانهاي كشور" به بررسي مقايسهاي میزان رضايت كتابداران دانشگاه آزاد و
دانشگاههاي وزارت علوم پرداخته كه در پايان به اين نتیجه رسیده است كه تفاوت معنيداري
بین میزان رضايت شغلي در اين دو گروه وجود ندارد.
اشرفي ريزي ( )1382در پاياننامه كارشناسي ارشد خود با عنوان " بررسي میزان رضايت
شغلي كتابداران شاغل در كتابخانههاي عمومي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در
استان اصفهان" نشان داد كه میزان رضايت كتابداران از امكانات مادي و رفاهي شغل ،امنیت
شغلي ،قدرداني در قبال سعي و تالش ،امكان ترقي به مراحل باالتر شغلي و موقعیتهاي
توسعه توانائيها و كسب تخصص بیشتر ،در سطح پايین است .ساير يافتهها نشان داد رضايت
كتابداران از مديريت كتابخانه و روابط با همكاران و مراجعهكنندگان و خالقیت و ابتكار عمل
در سطح باال و رضايت از موقعیت و پايگاه اجتماعي حرفه كتابداري در جامعه ،ارزشیابي كار،
تصمیمگیري مستقل در محیط كاري و منطقي بودن وظايف محول شده در سطح متوسط است.
تركیان تبار ( )1382در پاياننامهاي با عنوان" بررسي میزان رضايت شغلي كتابداران
كتابخانههاي عمومي و دانشگاهي استان كهگیلويه و بويراحمد" به بررسي عوامل مختلفي چون
روابط انساني ،حقوق و دستمزد ،شرايط و امكانات و ساير فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي
پرداخته و هريك را بهطور جداگانه مورد تحلیل قرار داده است.
بطالني اصفهاني ( )1388در پاياننامه خود با عنوان " بررسي رابطه بین سالمت روان و
رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان
تهران" به بررسي تأثیر عوامل مختلف سالمت رواني بر میزان رضايت شغلي كتابداران پرداخته
است .و نشان داده است كه سالمت رواني افراد تأثیر مستقیم بر رضايت آنان از شغل خود دارد.
پوزر )2003( 1رضايت شغلي مديران كتابخانهها و شرايط شغلي آنها را در دانمارك و
بريتانیاي كبیر مطالعه كرد .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ملّیت نقش مهمي در رابطه با
عواملي مانند استرس و آزادي در تصمیمگیري دارد .ساير يافتهها حاكي از اين بود كه رضايت
شغلي با ملیت ارتباط دارد و عالوه بر آن ،مديران كتابخانههاي دانشگاهي دانمارك رضايت
بیشتري نسبت به مديران كتابخانههاي عمومي آن كشور دارند .در اين پژوهش ،رابطهاي بین اندازة

1- Pors
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كتابخانة محل كار و رضايت شغلي مشاهده نشد .بر اساس ساير يافتهها ،بین سطح رضايت شغلي
مديران كتابخانههاي مورد بررسي و میزان استرس ،همبستگي بسیار قوي مشاهده گرديد و مديران
كتابخانههاي بريتانیاي كبیر استرس بیشتري نسبت به همكاران خود در دانمارك داشتند.
مك كورمك و نیكول ايوا )2009( 1در مقالهاي رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي كانادا را
بر اساس قوانین كتابخانههاي آنها مورد ارزيابي قرار داد كه رضايت شغلي پايیني را نشان ميداد.
لیسن و بويداستون ) 2009( 2در مقاله خود به بررسي میزان رضايت كتابداران بخش
فهرستنويسي كتابخانههاي دانشگاهي پرداخته و به اين نتیجه رسیده است كه اغلب آنها از
شغل خود راضي هستند و تمايل به انتخاب مجدد اين شغل دارند.
شريف االسالم و محبوب االسالم )2011( 3در مقاله خود به درك میزان رضايت كاركنان
كتابخانه با استفاده از هشت بعد رضايت شغلي ،از جمله محیط كار ،دستمزد ،ارتقاء ،نظارت،
ماهیت كار ،امكانات آموزشي قوانین كتابخانه ،و مقررات ،و موقعیت اجتماعي پرداختهاند و راه
كارهايي را ارائه كردهاند؛ مروري بر اين پیشینهها نشان ميدهند كه در اغلب پژوهشهاي انجام
شده ،محققان به دنبال علل مختلف رضايت يا عدم رضايت شغلي كتابداران بودهاند و هريك
از رويكرد و ديدگاهي خاص ،داليل مختلفي را عامل شرايط مورد مطالعه دانسته است ،اما
آنچه در اين بین خودنمايي ميكند عدم توجه محققان به ارائه راهكاري عملیاتي در جهت
بهبود انگیزش دروني كتابداران است به نحوي كه تا حدودي هرچند اندك بتواند از فشارهاي
رواني عوامل بیروني بر آنها بكاهد.

روششناسی پژوهش
اين پژوهش با روش پیمايشي-تحلیلي و ابزار پرسشنامه انجام شده است .پیمايشي است از آن
جهت كه با مجموعهاي از اطالعات سازمانيافته و منظم كه ميتوان آنها را در بهصورت سازمان
يافته ارائه كرد سروكار دارد و تحلیلي از آن جهت كه از اطالعات گردآوري شده براي تحلیل
شرايط موجود و ممكن استفاده ميشود نه فقط براي توصیف ويژگيهاي جامعه مورد مطالعه.
1- Nansy McCormak and Nikol Eva
2- Joan M. Leysen andJeanne M. K. Boydston
3- Mahbubul Islam and Shariful Islam
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جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كتابداران كتابخانههاي عمومي سازمان فرهنگي و هنري
شهرداري با تعداد تقريبي  230نفر بود كه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه كوكران با درجه
اطمینان  0.95و با در نظر گرفتن مقدار خطاي  0.06تعداد  124كتابدار بهطور تصادفي بهعنوان
نمونه آماري انتخاب شدند .ابتدا از كتابداران خواسته شد تا پرسشنامه "رضايت شغلي بري فیلد و
روث" كه داراي  19پرسش بر اساس شاخص  5بخشي لیكرت است و پرسشنامه انگیزش هرمنس
(با پارهاي تغییرات) كه داراي  28پرسش است و براي اطمینان از حفظ پايايي آلفاي كرونباخ آن
دوباره محاسبه شد (از حدود  40نفر از كتابداران خواسته شد تا پرسشنامه مدنظر را تكمیل نمايند
سپس دادهها توسط نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفته و میزان آلفاي كرونباخ آن حدود 0.79
محاسبه گرديد)؛ را تكمیل نمايند .سپس نتايج حاصل از اين دو پرسشنامه بر اساس پراكندگيهاي
دادهها مورد تحلیل قرار گرفت و میزان همبستگي رضايت شغلي و انگیزش در میان نمونه مورد
نظر از طريق محاسبه ضريب همبستگي اسپیرمن برآورد شد .و در ادامه طي يك دوره دو ماهه
فیلمهاي آموزشي و جزواتي در زمینه آموزش برنامهريزي عصبي-كالمي در اختیار نمونه مورد
مطالعه قرار گرفت و پس از آن دوباره از آنها خواسته شد تا پرسشنامههاي مذكور را تكمیل كنند و
از آزمون كاي (خي )2براي بررسي تأثیر دوره آموزشي مورد نظر پیش و پس اجراي دوره آموزشي،
استفاده شد و پراكندگيها مدنظر قرار گرفت.

یافتههاي پژوهش
پرسشنامههاي رضايت شغلي بر اساس میانگین طیف لیكرت 3 ،و باالتر براي رضايت
شغلي باال و میانگین پايینتر از  3براي رضايت شغلي پايین ،مورد بررسي قرار گرفته است ،كه
نتايج اين بررسي در جدول شماره  1آمده است:
جدول .1ميزان رضایت شغلی پيش از دوره NLP
 ≤3درصد پرسشنامهها با میانگین
35%

<3درصدپرسشنامهها با میانگین
65%

میانگین كل
پرسشنامهها
2.19
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همانطور كه از جدول  1پیداست اغلب كتابداران نمونه (حدود  )65%از شغل خود رضايت كافي
نداشتهاند .ساير يافتهها به تفكیك سؤاالت پرسشنامه عبارتاند از:
حدود  90%افراد عدم تنفر از شغل خود را اعالم نمودهاند يعني پاسخدهندگان در پاسخ به سئواالت
 5،11،12،15پرسشنامه گزينههاي مخالف و يا به شدت مخالف را ذكر كرده بودند (امتیاز  1يا  .)2اما
حدود  67%آنها خود را مجبور به انجام اين شغل دانستهاند ،و حدود  89%از پاسخدهندگان نیز عواملي را
در شغل خود نامطلوب دانستهاند كه ممكن است قابل حل باشد (پاسخ به سئوال شماره  .)1حدود 63%
افراد شغل خود را خستهكننده دانستهاند و تنها  5%افراد بهطور قطع اعالم نمودهاند كه هرگز در آينده
چنین شغلي را انتخاب نميكنند و  18%آنها در پاسخ به سئوال آخر پرسشنامه ابراز بالتكلیفي و حدود
 77%پاسخدهندگان نیز مخالف عدم انتخاب مجدد اين شغل بودهاند .بنابر يافتهها ميتوان گفت كه
فرض رضايت شغلي پايین كتابداران مورد مطالعه قابل اثبات است .بررسي ارقامي كه از تحلیل
پرسشنامهها در باال آمده است نشان ميدهد كه اغلب افراد شغل خود را درصورتيكه برخي
تغییرات در آن ايجاد شود دوست خواهند داشت .از يافتههاي باال بهخوبي ميتواند درك كرد كه
كتابداران مورد مطالعه از شغل خود متنفر نبوده (عوامل انگیزشي نه عوامل بهداشتي) و اغلب آنها
اگر دوباره فرصت انتخابي داشته باشند همین شغل را انتخاب ميكنند.
براي آزمون فرضیه دوم از پرسشنامه انگیزش هرمنس استفاده شد ،تحلیل اين پرسشنامه به مراتب از
پرسشنامه اولي مشكلتر بود چراكه امتیازدهي به پاسخها در آنها به دلیل تفاوت طیف امتیازدهي از هر
سؤال به سؤال بعدي با مشكل بیشتري همراه بود ،اما از آن جهت كه پاسخگويان را به مطالعه و تفكر در
هر سؤال وادار ميكرد در راستاي نیل به هدف اصلي بسیار مفید بود .نتايج تحلیل پرسشنامه انگیزش
هرمنس در جدول شماره  2به تفكیك سؤاالت مرتبط ارائه شده است.
همانطور كه از جدول  2پیداست اغلب پاسخدهندگان پیش از اشتغال به كار در كتابخانه،
به كتابداري عالقمند بودهاند و حتي پس از اشتغال نیز همچنان اغلب آنها به كار كتابداري
عالقمندند و اين بخش با يافتههاي بدست آمده از پرسشنامه رضايت شغلي همخواني دارد؛
مورد بعدي كه در هر دو پرسشنامه مشهود است خستگي و دلزدگي افراد است.
اما براي اطمینان از ارتباط و معنيداري رابطه بین انگیزش و رضايت شغلي از ضريب همبستگي
اسپیرمن و بر اساس آزمون معنيداري ضريب همبستگي اسپیرمن در نمونههاي بیش از  10نفر

انگيزش دروني و رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي عمومي شهرداري با تأكيد بر نقش آموزش ان.ال.پي

159

(تقريب نرمال  )zاستفاده شد كه همبستگي مثبت و معنادار ( )z=2/81را در سطح اطمینان  0.95به
نمايش گذاشت به اين معني كه هرچه انگیزش فردي بیشتر ،رضايت شغلي باالتر خواهد بود.
جدول  .2نتايج تحلیل پرسشنامه هرمنس به تفكیك ابعاد مرتبط پیش از آموزش NLP

رديف

درصد هر محور در

محور اصلي مورد بررسي

میان پاسخ دهندگان

1

عالقمند بودن به كار كتابخانه

62%

2

به نظر پاسخدهندگان ديدگاه ديگران در مورد آنها تاچه حد مثبت است

24%

3

میزان رضايت فرد از خدماتي كه به مراجعان ارائه ميكند

39%

4

میزان اهمیت پاسخگو به ارائه خدمات مناسب (شامل پشتكار ،مسئولیتپذيري
و ...درقبال مراجعان)

41%

5

عالقمندي پاسخدهندگان به كار كتابداري پیش از اشتغال

71%

6

پاسخدهندگان توانمنديهاي خود را تا چه حد مثبت ميداند

84%

7

نظر پاسخدهندگان درباره كارآمدي همكاران خود چقدر مثبت است

37%

8

پاسخدهندگان چه حد خود را پرمشغله و خسته ميدانند

77%

براي آزمودن نقش ان.ال.پي بر افزايش انگیزش فردي و رضايت شغلي به كتابداران مورد
مطالعه كتب ،جزوات و فلیمهاي آموزشي در حوزه ان.ال.پي ارائه ،و از آنها خواسته شد تا
درصورت اشكال يا ايجاد ابهام بهصورت الكترونیكي با متخصصي كه داراي سوابق مفید در
زمینه آموزش ان.ال.پي است مشورت كنند ،براي انتخاب مشاوري كه بتواند در صورت لزوم با
كتابداران همكاري نمايد سوابق تعدادي از مدرسان و مشاوران سازمان مديريت صنعتي در
زمینه ان.ال.پي مورد ارزيابي قرار گرفت و با آنها مذاكرهاي انجام شد ،و از میان آنها يك نفر
حاضر به همكاري با اين طرح شد .پس از يك دوره دو ماهه مجدداً از كتابداران خواسته شد
تا به پرسشنامههاي مذكور پاسخ دهند كه نتايج آن در جداول  3و  4ارائه شده است:
جدول .3میزان رضايت شغلي پس از آموزش NLP
 ≤3درصد پرسشنامهها با میانگین
76%

 <3درصد پرسشنامهها با میانگین
24%

میانگین كل پرسشنامه
3.8
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نتايج جدول شماره  3و مقايسه آن با دادههاي جدول شماره  1بهخوبي بیانگر تفاوت
رضايت شغلي كتابداران نمونه قبل و پس از دوره آموزشي است.
جدول .4نتايج تحلیل پرسشنامه هرمنس به تفكیك ابعاد مرتبط پس از آموزش NLP
رديف

محور اصلي مورد بررسي

درصد هرمحور در
پاسخ دهندگان

1

عالقمند بودن به كار كتابخانه

68%

2

به نظر پاسخدهندگان ديدگاه ديگران در مورد آنها تاچه حد مثبت است

63%

3

میزان رضايت فرد از خدماتي كه به مراجعان ارائه ميكند

66%

4

میزان اهمیت پاسخگو به ارائه خدمات مناسب (شامل پشتكار،
مسئولیتپذيري و ...در قبال مراجعان)

72%

5

عالقمندي پاسخدهندگان به كار كتابداري پیش از اشتغال

71%

6

پاسخدهنده توانمنديهاي خود را تا چه حد مثبت ميداند

89%

7

نظر پاسخدهندگان درباره كارآمدي همكاران خود چقدر مثبت است

73%

8

پاسخ دهندگان چه حد خود را پرمشغله و خسته ميدانند

21%

به خوبي از يافتههاي ارائه شده در دو جدول  3و  4پیداست كه دوره آموزشي ان.ال.پي تا
حدود زيادي توانسته ديدگاه افراد را نسبت به خود و شغلشان تغییر دهد.
در واقع يافتههاي دو مرحله آزمون (پیشآزمون و پسآزمون) مبین اين مهم است كه
افزايش عوامل انگیزشي دروني (بر اساس نظريه هرزبرگ) ميتواند موجب افزايش رضايت
شغلي شود .در واقع در اين پژوهش دوره آموزش ان.ال.پي بهعنوان يك راه حل در افزايش
انگیزش دروني توانسته است میزان رضايت شغلي را در كتابداران نمونه بیش از  %50افزايش
دهد ،و میانگین كلي پرسشنامه رضايت شغلي را به میزان قابل توجهي (حدود  )1.79افزايش
داده است ،يعني تعداد افرادي كه پرسشنامههاي آنها داراي میانگین باالي ( 3نشان دهنده
رضايت شغلي باال) بوده است بهطور قابل توجهي افزايش يافته است.

انگيزش دروني و رضايت شغلي كتابداران كتابخانههاي عمومي شهرداري با تأكيد بر نقش آموزش ان.ال.پي

161

ارتباط و تأثیر دوره آموزشي مدنظر با استفاده از آزمون مجذور كاي در سطح اطمینان 0.99
مورد ارزيابي قرار گرفت و وجود ارتباط مثبت را در اين سطح به نمايش گذاشت به اين معني
كه دوره آموزشي ان.ال.پي در افزايش رضايت شغلي مؤثر بوده است.
در تحلیل پرسشنامه انگیزش نیز مقايسه دادههاي دو جدول  2و  4بهخوبي نشان ميدهد
كه دوره آموزشي مذكور عالقمندي كتابداران نمونه را به شغل و كار خود حدود ،%50
خودباوري (باور به توانمنديها و ديدگاه مثبت ديگران به آنها) آنها را حدود  ،%40رضايت
فردي (لذت از خدمات و امور محوله) را حدود  %30و مسئولیتپذيري و پشتكار آنها را
حدود  %40افزايش و در مقابل احساس خستگي و دلزدگي آنها را از كار خود حدود %50
كاهش داده است .اين دادهها مبین اثربخشي مطلوب دوره آموزشي ان.ال.پي بر كتابداران نمونه
مورد مطالعه است و بهنظر ميرسد ،اين آزموش نهتنها براي كتابداران بلكه براي تمام مشاغل
ديگر نیز قابل ارائه باشد.

بحث و نتيجهگيري
انگیزش و رضايت شغلي را ميتوان دو ركن اساسي موفقیت فردي دانست .همان طور كه
در باال نیز به آن اشاره شد ان.ال.پي در پي افزايش انگیزش است تا فرد به خود باوري رسیده
و بتواند توانمنديهاي خود را بهطور كامل ارائه كند.
متأسفانه كتابداران از رضايت شغلي مناسبي برخوردار نیستند چنانكه در پژوهشهاي دري
منش ( ،)1375باقري ( )1378و اشرفي ريزي ( )1382نیز نشان داده شده است كه رضايت
كتابداران از متغیرهايي چون ارزشیابي كار و قدرداني در قبال سعي و تالش ،كمتر از حد
متوسط بوده است؛ و از سوي ديگر متغیرهايي چون موقعیت و پايگاه حرفه كتابداري و
تصمیمگیري مستقل نیز در همین پژوهشها در حد متوسط بوده كه اين نتیجه در پژوهش
پورز ( )2003نیز تكرار شده است.
در اين پژوهش سعي شد تا تأثیر آموزش برنامهريزي عصبي-كالمي بر كتابداران مورد
ارزيابي قرار گیرد كه در فاز اول آن كه بررسي میزان رضايت شغلي كتابداران بود نتايج
پژوهشهاي قبلي تا حد زيادي تائید شد؛ اما فاز دوم پژوهش كه ارائه دوره آموزشي ان.ال.پي
و بررسي میزان تأثیر آن بود با توجه به اينكه در پژوهشهاي قبلي مورد بازيابي به اين مهم
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پرداخته نشده بود ،يافتهها بهصورت دست اول و تقريباً غیرقابل مقايسه با ساير پژوهشها ارائه
شد ،كه يافتهها حاكي از بهبود چشمگیر انگیزه افراد و به تبع آن افزايش رضايت شغلي در میان
كتابداران بود كه اين مهم ،مطلب تهوري ( )1380را كه عنوان ميكند ،نگرش افراد به شغلشان
تأثیر مستقیم بر رضايت شغلي آنان دارد ،و همچنین يافتههاي هرزبرگ ( )1995در تأثیر
انگیزش فردي بر رضايت شغلي را تائید ميكند؛ همچنین يافتهها نشان ميدهند كه ان.ال.پي
موجب شده است تا كتابداران اهمیت بیشتري به وظايف خود داده و نقش و جايگاه خود را
بهتر و بیشتر بشناسند ،و لذا آنها پس از آشنايي با ان.ال.پي توانستند گرايشات منفي و
آزاردهنده كه موجب خستگي و دلزدگي آنها از شغلشان ،كاهش اعتماد بهنفس آنها ،عدم اقبال
به پشتكار و كاستي در مسئولیت پذيري آنها و در نهايت كاهش خودباوري و عالقمندي آنها
به كتابداري بود (اين موارد از مشتقات انگیزش دروني از نظر هرزبرگ هستند) را از خود دور
كرده و با محیط و كاربران خود بهتر و بیشتر ارتباط برقرار كنند ،آنها كمتر به نقاط منفي شغل
خود توجه ميكردند و براي پذيرش وضعیت موجود و به اصطالح ديدن نیمه پر لیوان و توجه
بیشتر به نقاط قوت شغلشان سعي بیشتري ميكردند.
براي كتابداران چندان مهم نبود كه ديگران پیش از برخورد با آنها چطور درباره آنها قضاوت
ميكنند و سعي ميكردند تا قضاوت افراد را پس از برخورد به شكل دلخواه خود تغییر دهند.
بنابراين ،به نظر ميرسد تغییر نگرش كتابداران نسبت به شغل و توانمنديهايشان تا حدود
زيادي ميتواند در ارتقاء سطح رضايت شغلي در آنها مؤثر باشد و در میان راهحلهاي مختلف
جهت افزايش انگیزه فردي ،ان.ال.پي ميتواند تا حدود زيادي مؤثر واقع شود.
در ادامه بهنظر ميرسد ارائه برخي پیشنهادات در اين زمینه شايد بتواند تا حدودي مديران
كتابخانهها و كتابداران را در ارتقاي انگیزش و رضايت شغلي ياري كند:
 .1مديران كتابخانهها بهصورت دورهاي (در فواصل زماني مشخص) اقدام به برگزاري
دورههاي آموزشي ان.ال.پي و مهندسي ذهن نمايند.
 .2مديران كتابخانهها با توجه به حساسیت حرفه كتابداري و ارتباط آن با جامعه به
جنبههاي روانشناختي كاركنان توجه بیشتري نشان دهند.
 .3در دانشكدهها و گروههاي آموزشي كتابداري نحوه مديريت خود و مسايل روانشناختي
بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
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پرواضح است كه موارد بیان شده تنها بخشي از پیشنهاداتي است كه ميتوان به مديران
كتابخانهها و دستاندركاران آموزش كتابداري و البته به تمامي مديران و مسئوالن آموزشي،
جهت افزايش رضايت شغلي و به تبع بهبود بهرهوري و بازدهي بیشتر نیروي انساني؛ ارائه نمود.
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