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   72-51(: 1) 12مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه 

 1399، بهار 1شماره  ،دوازدهمو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی  

 

استان کرمانشاه به   ی عموم هایکتابداران شاغل در کتابخانه  شیگرا زانیعوامل مرتبط با م

 پژوهش 

4، محمود مرادی3نیاسارا بهرامی  ، 2ثریا زنگنه،  *1امین زارع
   

، کرمانشاه، ایران یدانشگاه راز  یگروه علم اطالعات و دانش شناس،استادیار .١
کرمانشاه، ایران استان کرمانشاه،  های عمومیکتابخانه  ،ی علم اطالعات و دانش شناس ارشد  کارشناس .2
، کرمانشاه، ایران یداشگاه راز   ی علم اطالعات و دانش شناس ارشد  کارشناس .3
 ، کرمانشاه، ایران یدانشگاه راز ی گروه علم اطالعات و دانش شناس ، استادیار .4

 اطالعات مقاله

 22/12/98 تاریخ پذیرش:  17/08/97 تاریخ دریافت:

 چکیده

استان کرمانشاه به پژوهش انجام   ی عموم های شاغل در کتابخانه بدارانکتا شیگرا زانیعوامل مرتبط با م یمطالعه حاضر به منظور بررس: هدف
 شده است.  

  ر یاستان کرمانشاه ز  یعموم  های تمام کتابداران شاغل در کتابخانه  ی آمار  یاستفاده شد. جامعه  یشیمای پژوهش از روش پ  نیدر ا  شناسی:روش
نفر به    139نفر کتابدار،  170قرار گرفت .از    ی تمام جامعه مورد بررس  ی که به صورت سرشمار  باشدیکشور م  یعموم  های نظر نهاد کتابخانه

شد.   لیتحل  23  شیرایو  افزار  نرم  با  هاپاسخ دادند. داده 91/ 8 ییایبا پا ختهمحقق سا یپرسشنامه
  شیو افزا  التیسطح تحص   ،یارتقاء شغل   ،یو تخصص  یفرد  هایییتوانا  ،یتیریمد  هایمشیخط  زش،ی انگ  یرها یمتغ  نی نشان داد ب  هاافتهی  ها:یافته 

به پژوهش کتابداران    شیگرا  زانیسن و سنوات خدمت با م  ن یمعنادار وجود دارد. ب  یکتابداران به پژوهش رابطه  شیگرا  زانیحقوق با م
د  یرابطه  یعموم  هایکتابخانه جنس  ده یمعنادار  مورد  در  همچن  نی ب  تینشد.  و  مردان  و  در   یلیتحص   یرشته  نیزنان  شاغل  کتابداران 
 نشد.   ده یاستان کرمانشاه تفاوت معنادار د یعموم های¬ کتابخانه

با    زشیانگ  ری)متغ  گرددیبه خود فرد برم  ی ادیبه پژوهش در ابتدا و تا حدود ز  شیاز آن است که گرا  یپژوهش حاک  نیا  ج ینتا  گیری: نتیجه 

 مراکز  و  هادر کتابخانه   رنده یگ  م یمسئوالن رده باال و تصم  تیو حما  یزریبه برنامه  ازین  تیرشد و تقو   ی ( اما براینبیشیقدرت پ  نیشتریب

انجام    یپژوهش  تیکه عالقمند به پژوهش هستند و فعال  یکتابداران  شودیم  شنهادیراستا پ  نی( در ایتیریمد  هایمشیدارد )خط  رسانی  اطالع

در نظر گرفته شود. یپژوهش هایو رشد مهارت  تیتقو  یبرا  هاییدوره  و ها.کارگاهرندی( قرار گی) نه لزوما مال قیمورد تشو  دهندیم
 

 کرمانشاه ،یعموم های کتابداران، پژوهش، کتابخانه ها:کلیدواژه 

 نویسنده مسئول*

 ایمیل: 
 استناد به این مقاله:  

 ی عموم  هایکتابداران شاغل در کتابخانه  شیگرا  زانیعوامل مرتبط با م  .(1399)  نیا، سارا، مرادی، محمودزارع، امین، زنگنه، ثریا، بهرامی

 27-15(: 1)12 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.استان کرمانشاه به پژوهش
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و بیان مسئله  مقدمه

های تحقیقاتی  ی عظیم علوم بشری است و اگر بگوییم نبض تپنده و پویای علوم امروز مدیون شاهرگگذار پیکره پژوهش پایه

کنند، سخنی به گزاف  ای است که هر روز با دستاوردهایی تازه، معرفت عمیقِ حاصله را به کالبد جامعه تزریق میپیوستهبه هم  

ایم. نگفته

  پیشرفتهای   که   گفت  تـوانمی  اساس  این  بر  و   شودمی  معرفی  پیشرفت  بنیان   و  پایه  عنوان  به   امروز  جهان  در  پژوهش       

 پژوهشی   جامع  ریزیبرنامه  پرتو  در  فنون  و  علوم   رشـد  .اسـت  علمی  یگسترده   هایپژوهش  مولود   و  زاییده   اجتماعی  و  اقتصادی

  زمینـه   خـود  نوبـه   به  اجتماعی  اقتصادی،   رشد   و  میافتد  موثر  صنعتی  و  اقتصادی  شـتابان  رشـد   در   خـود  نوبـه   بـه   و  یابـدمی  تحقق 

  ای جامعه  و   دارد  وجـود  تنگـاتنگی  و  متقابـل  رابطـه  توسـعه  و   تحقیـق  بین  .سازد  می  فراهم  فنون  و  علوم  بیشتر   رشـد   بـرای   را  الزم

  و   علم   کاروان   و  قافله  از   و   نداشته   گفتن  برای   حرفی  امروزی  پیچیدة   جهان   در  باشد  نداشته   توجه   پژوهش   و   تحقیق   امر  به   که

  ماند  خواهد باز تمدن

ی بشری اند و انسان به عنوان ضلع  ها با نیروی علم در خدمت جامعهشود. سازمانعلم با تحقیق و پژوهش آغاز و تثبیت می      

  از   زمان  طول  در  بشری  دانش   تکوین  سوم و نیرومند این ساختار تاثیر غیر قابل انکاری در پیشبرد اهداف سازمان و جامعه دارد.

  در .  اندشده   داده   انتقال  حاضر  نسل  به  آموزش  طریق  از  گذشته  نسل  هاییافته .  استگرفته    رتصو  پژوهش  و  آموزش  طریق  دو

  پژوهش   هایروش   شناخت  نیازمند   علم،  تولید   اند. فرآیندکرده   علم  تولید   بعد   نسل  برای  پژوهش  انجام  با  جدید  نسل   حال،  عین

را    است  مربوطه   هایمهارت  یتوسعه   همچنین  و توانمند، ساختارِسازمان  و  انسانی خالق، آگاه  منابع 

  کنند.ی جامعه و بهبود خدمات را فراهم میمستحکم کرده و موجبات توسعه

کتابخانه       اطالعدر  مراکز  و  اطالعها  یا  کتابداران  جستجورسانی،  اگر  و  رسانان  خود  موجودیت  و  فلسفه  به  آگاه  و  گر 

شان باشند، همواره با دیدی محققانه و پژوهشگرانه با مسائل برخورد کرده و تحقیق و پژوهش را به عنوان جزء  مان ِمتبوعساز

دانند تولید علم در راستای برطرف کردن نیاز خود و کاربرانشان در گرو پذیرند. چرا که میی خود میناپذیر حرفهجدایی

 باشد. تحقیق و پژوهش می

گیری نتایج آن در  از جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت در جهان امروز، اهتمام به تحقیق و نوآوری علمی و به کار

یرسانی به عنوان یک نهادِ مهم در توسعهها و مراکز اطالعها و جوامع بشری است. کتابخانه حل مسائل و مشکالت سازمان

باشند و کتابداران و شاغلین در  ی و...یک ابزار بسیار قدرتمند در امر تحقیق و پژوهش میفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاس

بر اینکه هدایتگر کاربران در فرایند دسترس توانند محقق و تولید  پذیری منابع پژوهشی هستند خود نیز میاین مراکز عالوه 

 ی علم باشند. کننده 

ی زیادی  های اخیر هنوز با وضعیت مطلوب، فاصلهلیدات علمی در سالعلی رغم رشد پنجاه درصدی ایران در تو 

./.درصد 22بوده است و سهم ایران  21یکشور جهان، کشور ما دارای رتبه150در بین 2011داریم. در مقیاس جهانی در سال 

دی رتبه بیستم دنیا و  درص1/ 38با سهم  2012همچنین در سال  بوده است    

درصد بوده اگرچه  3/1برابر  2013در سال    1اس. آی دوم منطقه بوده، سهم کمیت تولید علم کشورمان در پایگاه استنادی آی.

میالدی با کسب سهم  2015ی بیست و دوم دنیا را از آن خود کرده اما تا اواسط سال  افت داشته و رتبه  2014در پایان سال

مجددا این مقدار افزایش یافته  به نحوی    2016درصدی جایگاه هجدهم دنیا و دوم منطقه را کسب کرده است. و در سال  5/1
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برابر   دنیا  علم  تولید  کمیت  از کل  ایران  کنون سهم  تا  است  8/1که  در  و    درصد  دنیا  برتر  مقاالت  از  ایرانی  مقاالت  سهم 

درصد  4/1و به  افزایش یافته2014درصد ارتقا یافته است. این مقدار در سال    1/56به  2014درصد بوده که در سال  82،  2012سال

ام  16درصدی( به رتبه ثابت  97/1)سهم  2019درصدی( و    79/1) سهم  2018درصدی(،    1/ 72)با سهم  2017رسید. در سالهای

 هان رسیدج

  بشناسد  را  خود  خواهد می  که   ایمعتقد است حرفهبا تاکید بر محقق بودن و روحیه پژوهشگری در حرفه،    ) 

باشد سازنده  هایپژوهش  مجری و  پشتیبان باید  بسازد، را آینده   دنیس گابور یگفته به  یا و  کند پیش بینی را آینده  و

ای زیاد دور از انتظار نیست که بپذیریم یک کتابدار  با تعمیم این مساله به کتابدار به عنوان یک شخص حرفه  

 باید یک محقق باشد. 

میکتابخانه که  هستند  مراکزی  عمومی  فعالیتهای  از  بسیاری  در  جهانی  تحوالت  با  همگام  تاثیرتوانند  زندگی    های 

عنوان   به  مراکز  این  در  شاغل  کتابداران  دهند.  ارائه  رضایتبخشی  و  موقع  به  خدمات  خود  مراجعین  و  اعضا  به  و  بگذارند 

های خود را همگام با مراکز اطالعاتی در تاثیرگذارترین افراد در ارتباط با جامعه اطالعاتی خود الزم است تا دانش و مهارت

توانند معضالت و مشکالت  مستقیم با کاربران هستند و به عنوان یک متخصص اطالعات می  دنیا ارتقا بخشند. چرا که در تعامل

تر  تر تشخیص دهند. کتابدارانی که باید با رشد روز افزون علوم و فناوری اطالعات و ارتباطات همگام و بلکه پیشگام را ملموس

شود مگراز طریق آشنایی با  چاره باشند و این مهم محقق نمی  باشند تا بتوانند خالءها و چالش ها را شناسایی کرده و در پی راه 

نوین خدمات اطالعاتی در دنیا که در سایهشیوه  پیگیر کتابداران ممکن و محقق خواهد شد.  ی تحقیق و پژوهشهای  های 

های  قیت و مهارتبنابراین الزم است کتابدار یک جنبه پژوهشگری در کارش داشته باشد بدین معنی که با ارتقاء دانش، خال

ی خود را پویا، بروز و بصورت یک فضای مفرح برای مراجعین نگهدارد. تحقیق حاضر به  جستجو و تحقیق بتواند کتابخانه

پردازد.مطالعه و بررسی میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش می

ها و عوامل  های مختلف در خصوص انگیزه ها و دیدگاه قیقات زیادی از جنبه اهمیت موضوع باعث شده که کارها و تح

پژوهش در گروه  بازدارنده  یا  و  از  مشوق  برخی  بگیرد. طوری که  انجام  کتابداران  فقط  نه  و  پژوهشی مختلف  و جوامع  ها 

 ه عنوان مثال  دانند؛ بپژوهشگران پرورش روحیه پژوهشگری را از همان سالهای تحصیالت دبیرستان  مهم می

آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه )استان  ی پژوهشگری در بین دانشراههای تقویت و گسترش روحیه  "در تحقیقی با عنوان  

این  ها چقدر تمایل به  های عمومی و اینکه کتابداران شاغل در این کتابخانه اما در حوزه کتابخانه  را مطالعه کرد.    "کردستان(

سمت و سو دارند و چه عواملی و به چه میزان با گرایش آنها به پژوهش ارتباط دارد، موضوعی است که در پژوهش حاضر  

 گیرد.  مورد بررسی قرار می

باشند  با بررسی چارچوب کار وکارهای مشابه گذشته عوامل متعددی درگرایش کتابداران به کارهای پژوهشی دخیل می

رود با بررسی این عوامل و شناسایی عوامل  نسیت،سطح تحصیالت، افزایش حقوق،ارتقاء شغلی.انتظار میمانند انگیزه، سن، ج

ی خود را به فعلیت برسانند و  های بالقوه احتمالی جدید چگونگی تاثیر و ارتباط آنها بتوان به کتابداران کمک کرد که پتانسیل

ی خدمات به کاربران بپردازند.  به ارائهتر محقق، هدفمندتر و سودمند -به عنوان یک کتابدار
 

 اهداف تحقیق 
 هدف کلی 

 تعیین عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش 
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 اهداف جزیی 

 استان کرمانشاه به پژوهش مشخص نمودن و اولویت بندی عوامل مرتبط با گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی    -

رابطه   - رشتهتعیین  تحصیالت،  سن، سطح  جنسیت،  انگیزه،  حقوق،  افزایش  متغیرهای  تواناییی  تحصیلی،  و  ی  فردی  های 

های عمومی های مدیریتی، ارتقاء شغلی و سنوات خدمت با گرایش کتابداران شاغل در کتابخانهمشیتخصصی کتابداران، خط

 وهش.استان کرمانشاه به پژ

 سواالت پژوهشی

ی  های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطهآیا بین افزایش حقوق و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -1

 معنادار وجود دارد؟ 

بین ارتقاء شغلی و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -2 ی  های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطهآیا 

 معنادار وجود دارد؟ 

های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش  های مدیریتی و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه مشیآیا بین خط  -3

 ی معنادار وجود دارد؟ رابطه

ادار  ی معنهای عمومی استان کرمانشاه به  پژوهش رابطهآیا بین انگیزه و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -4

 وجود دارد؟ 

توانایی  -5 بین  کتابخانه آیا  کتابداران شاغل در  میزان گرایش  و  کتابداران  و تخصصی  استان های فردی  های عمومی 

 ی معنادار وجود دارد؟ کرمانشاه به پژوهش رابطه 

به    -6 بین سن و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه  ی معنادار  پژوهش رابطهآیا 

 وجود دارد؟ 

های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش تفاوت معنادار  آیا  بین جنسیت و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه   -7

 وجود دارد؟ 

ی  های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطهآیا بین سنوات خدمت و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -8

 معنادار وجود دارد؟ 

ی  های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطه آیا بین سطح تحصیالت و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -9

 معنادار وجود دارد؟ 

های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش تفاوت  ی تحصیلی و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانهآیا  بین رشته   -10

 دار وجود دارد؟ معنا

 

 روش پژوهش 

های کاربردی و از لحاظ روش انجام به روش پیمایشی انجام شده است و با استفاده  پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش

ها پرداخته شد. پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشته بررسی و روایی آن ساخته به گردآوری داده ی محققاز ابزار پرسشنامه

حاکی از پایایی مناسب ابزار گردآوری    8/91شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای  تایید  

باشند، که به شکل  کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه می  1ی آماری مورد مطالعه تمام کتابداران نهادی داده ها بود. جامعه

 
 باشند. های عمومی کشور مشغول به خدمت میهای عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه. کتابدارانی که در کتابخانه 1
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پرسشنامه عودت   139کتابدار توزیع شد که از این تعداد  170ر گرفت. پرسشنامه بین  سرشماری تمام جامعه مورد بررسی قرا

داده  شد.  افزارداده  نرم  با  آزمون   23ویرایش    ها  شد.  کلموگروف تحلیل  آزمون  پژوهش،  این  در  شده  استفاده  های 

ی بین متغیرها مورد استفاده قرار بطه( و ضریب همبستگی پیرسون که برای بررسی را( ، آزمون تی مستقل)اسمیرنف)

 ی خط رگرسیون نیز برای متغیرهای پژوهش به دست آمد. گرفت. همچنین ضرایب رگرسیونی و معادله

 

 ی پژوهش پیشینهمروری بر مبانی نظری و  

به فعالیت  رشته  توان گفت برخی از پژوهشگران وضعیت پژوهش را در  های محققان در حوزه پژوهش میبا نگاهی 

کرده  مطالعه  علمی)  اند)کتابداری  هیات  اعضای  پژوهشی  علمی  فعالیتهای  یا  کتابداران    و  یا  و 

برخی دیگر از محققان با متمرکز شدن بر عوامل موثر و مشوق و موانع    اند.  را بررسی کرده 

؛و از این دیدگاه مساله پژوهش را در جوامع مختلف بررسی کردند) و عوامل بازدارنده فعالیتهای پژوهشی 

؛  ؛  

موسسات آموزشی و از طریق  ترمساله پژوهش را در نهادها و  ای دیگر از پژوهشگران با دیدگاهی کالن. عده 

بین المللی    بررسی عملکرد این موسسات در حوزه پژوهش ) و یا عملکرد و مشارکت کتابداران را در مجامع 

 . مورد مطالعه قرار دادند )

بررسی توسط  "تکمیلیتحصیالت دوره پایان نامهازمستخرجمقالةنشردرمؤثرعوامل" 

هایانگیزه وجود ودارند هامقاله به نامه هاپایانتبدیلدر اینقش عمده راهنمااستادانداد،نشان پژوهش او نتایج شده است. 

عنوانمیزانبرافزودنودانشجویان نویسیادبیوعلمیتواناییافزایشمجله،ضوابط رعایتدانشجویان،درمعنویومادی

 داردنقش مثبتمقالهبهنامهپایانتبدیلدرها،مجلهایه

ی نظرهای  رسانان پزشکی در تحقیقات پزشکی: مقایسهنقش کتابداران و اطالع"در تحقیقی با عنوان    

ی کتابدار( که  ی پژوهشگر و پرسشنامهپرسشنامه)ساخته ی پژوهشگرپرسشنامه2با استفاده از  "پژوهشگران و کتابداران کرمان

%از استادان و تمام کتابداران  85دانشجوی پژوهشگر به شکل حضوری توزیع کرد و حدود    29استاد و    69کتابدار و  25در بین  

دند و هم چنین  ها نشان دادند که استادان پژوهشگر بیش از دانشجویان از کتابخانه استفاده کرو دانشجویان پاسخ دادند. یافته

از کتابخانه و درخواست کمک رابطه  بین استفاده  بودند.  از کتابدار کمک گرفته  از دانشجویان  بین  بیش  بود.اما  ی معنادار 

رابطه  از وی  بر درخواست کمک  کتابداران  تحقیق  و روش  منابع  با  میزان آشنایی  و  تحصیلی  معناداری مشاهده  مدرک  ی 

 گرفتند ،جستجوی اطالعات بود. ن از کتابدار کمک مینشد.مهمترین مرحله ای که در آ

علمی توسط    آثار  انتشار  های بررسی انگیزه   "ای با عنوان  مطالعه  رد  

نتیجه گرفتند    شد،  انجام  روش پیمایشی  به   و  تحلیلی  توصیفی  رویکردی   با   و   کاربردی  که با ابزار پرسشنامه پژوهشی"کتابداران  

   آیندمی  شمار  به  ترجمه  تألیف یا  برای  کتابداران  در  انگیزه   ایجاد  اصلی  هایمشوق  داشته و   را  تأثیر  بیشترین  مادی  غیر  عواملکه  

-شناسی تحقیق و توسعه در سازمانآسیب "تحقیقی با عنوان    رد  

خارج محققانتوسطانجام شده هایپژوهشضعیف بودنتحقیق،امربهسازمانمدیریتضعیفباورواعتماد  "ای دولتیه

سایرطرفتحقیقاتی ازواحدهایمقبولیتعدمپژوهش،بخشدرکیفینیروهاینگهداریوجذبمشکالتسازمان، از

پیش رویهایچالشمهمترین  عنوانبهو توسعهوتحقیقواحدهاینامناسبسازمانیساختارسازمان،اجراییواحدهای 

 اندگرفتهقرارتحلیلوبررسیمورددولتیهایسازماندرتحقیقات
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را بررسی   ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه   پزشکی  دانشجویان   بین  در  پژوهش  جایگاه    

بررسیتصادفیصورتبهرشته پزشکیپسرودختردانشجویانازنفر70آندروبودتحلیلیتوصیفیشکردند. پژوه

عملکردمیزانسنجشودانشجویاننگرشسنجشدانشجویان،آگاهیمیزانسنجشعمومی،سئواالتشاملپرسشنامهشدند 

امورانجامبرایدانشجویاننتایج نشان داد که اکثر  شدآنالیزلیکرتطیفوآمار توصیفیآزمونبا هابود. داده پژوهشی

پژوهشمقوله بهآنان  عالقگیبیونیستند زندگیتامینیاشغلیهایگرفتاریومشکالتدچاروداشتهکافیوقت پژوهشی

 بودآناندرتحقیقبهعالقهوانگیزه ایجادزمینه درمنسجمبرنامهنبود ودانشگاه صحیحرسانیاطالععدمازناشی

تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد عالقه و انگیزه  "ی دکترای خود با عنوان در رساله  

ای از  پس آزمون بر روی نمونه   -در قالب یک طرح آزمایشی پیش آزمون  "به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

نفر نتیجه گرفت که استفاده از مدل طراحی شده برای ایجاد انگیزه و عالقه در دانشجویان علوم انتظامی 60حجمدانشجویان به  ن

به پژوهش سبب شد تا دانشجویان گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل دارای سطح کارآمدی شخصی بیشتری شده و برای  

 ش و صرف زمان بیشتر به سطح رضایتمندی باالتری دست یابند. انجام فعالیتهای پژوهشی اهمیت بیشتری قائل شوند و ضمن تال

با عنوان  به روش  "های دانشجوییی موثر بر پژوهشعوامل بازدارنده   "درتحقیقی  که 

واحد قم که   ی تربیت معلم دانشگاه آزاد اسالمینفر از دانشجویان دانشکده 700ی آماری شاملپیمایشی و با جامعه–توصیفی

به شیوه 200 از آنان  انتخاب شدند داده ی تصادفی طبقه نفر  نمونه  به عنوان گروه  ی محقق ساخته  ها از طریق پرسشنامهای و 

انگیزشی،ها بر اساس آزمون خی دو نشان داد که به ترتیب عوامل فردی)فنی و تخصصی(،آوری و تجزیه و تحلیل داده جمع

ساختاری و فرهنگی در پژوهشهای دانشجویی نقش بازدارندگی دارند. پایین بودن  اداریخدمات پژوهشی،ی  ی ارائهنحوه 

های روش تحقیق، تاکید برآموزش محوری به جای پژوهش محوری،کمبود نشریات و  عالقه به پژوهش، برگزارنشدن کارگاه 

های پژوهشی دانشجویان و عدم دسترسی به  بی فعالیتها ، فقدان قوانین مشخص برای ارزیای تخصصی رشته منابع مرجع حوزه 

 . بودنداستادان مجرب برای راهنمایی پژوهش دانشجویی از اولویت دارترین موانع  

عوامل بازدارنده ی موثر بر پژوهش  "در یک پژوهش     

ی آماری متشکل از تمام دبیران مدارس راهنمایی ناحیه  توصیفی پیمایشی با جامعه  روش تحقیق اند.را بررسی کرده   "فرهنگیان

قم که    2 پرورش  انتخاب شدند.جمع97آموزش  داده نفرآنها تصادفی  تحلیل  تجزیه و  پرسشنامه و  از طریق  داده  با  آوری  ها 

فردی )فنی و  به ترتیب عوامل فرهنگی،( نتایج نشان داد که  و تحلیل واریانس یک راهه) آزمون مجذور کای دو و آزمون 

های فرهنگیان نقش بازدارندگی  ساختاری و انگیزشی در پژوهش-ی ارائه ی خدمات پژوهشی، عوامل اداریتخصصی( نحوه 

های تحقیقاتی، نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در میان  ی فعالیتهای گروهی و تیمی برای انجام پروژه دارند و پایین بودن روحیه

پژوهش  به  مسئولین  ندادن  اهمیت  اولویتفرهنگیان،  از  فرهنگیان  وظایف  های  از  بخشی  اختصاص  و  بودند  موانع  دارترین 

های برون رفت  مهمترین و اولویت دارترین راهکارآموزش معلمان به تحقیق و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان به ترتیب از

 روند. به شمار می

مطالعه     عنوان  در  با  بازدارنده   "ای  پژوهشعوامل  های  ی 

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان که حداقل   293  "دانشجویان از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ها گردآوری  ساخته داده ی محققشنامهیک سال از شروع به تحصیل آنان گذشته بود ، به طور تصادفی انتخاب و با ابزار پرس

یافته  در  شدند.  به طوری  4ها  داشت  معنادار  تفاوت  مانع که حیطهحیطه  را  فردی  در حیطهتر میی  فردی  دانستند.  عوامل  ی 

در حیطهمانع تحقیق،  قابل  موضوعات  از  آگاهی  مساله عدم  تشویق  ترین  و  ترغیب  عدم  موانع  مهمترین  انگیزشی  ی عوامل 

ی خدمات پژوهشی  ی ارائه ی نحوه ویان به انجام تحقیق در دانشگاه و تاکید بر آموزش محوری در دانشگاه، در حیطهدانشج
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-ی تحصیلی در دانشگاه و عدم برگزاری کارگاه مهمترین موانع کمبود نشریات علمی و پژوهشی و منابع مرجع تخصصی رشته

و در حیطه دانشجویان  برای  تحقیق  مناسب روش  فعالیت   ی های  فرایند  بودن  مانع طوالنی  و ساختاری مهمترین  های  اداری 

 های دانشجویی بودند. اجرایی پژوهش

  دامنه واقعی  و   وسعت   ولی  (پژوهش    مانند   دارد،  وجود   پژوهش   امر  بررسی  برای   تالشهایی  چند   هر

  متخصصین  توسط پژوهش که های فعالیت از بسیاری . است ناشناخته  هنوز  هاکتابخانه  و کتابداری جامعه در تخصصی  پژوهش

قرارنیزاندداده انجامراآنکهکسانیتوجه  مورد واقعی طور به حتی و  باشد درنیامده  تحریر رشته به ممکن  است  شده   انجام

اطالعات وجود داشته است هر چند ممکن  . با این وجود تحقیق و پژوهش از گذشته تا به امروز از کتابداری تا علم  استنگرفته

 است شکل واقعی یک پژوهش آکادمیک را نداشته است. 

  و  کرد انتخاب   نمونه   عنوان به  را  کتابخانه  مسئول  20 "ی عمومیتحقیق کتابخانه"پژوهشی با عنوان   در 

 قائل  ارزش واالیی   تحقیق  برای   ایشان  که   دریافت  او .  کنند  مشخص   را   پژوهشی  های فعالیت  اصلی   مباحث   که   خواست   آنها   از

  های مهارت  فقدان بر عالوه  که کتابداران است  معتقد وی. کنندنمی  احساس کتابخانه  در را  پژوهش  به  اشتغال به   نیاز  اما هستند 

  های فرصت  کاری،فشار   کننده،  حمایت  و  پشتیبان  منابع، نداشتن  کمبود  وقت،   کمبود  جمله  از  دیگری  زیاد  موانع   با  پژوهشی

 . هستند  روبرو مشوق و  انگیزه  نداشتن   و نفس  به  اعتماد عدم پژوهشی، هایبراین فعالیت  ناچیز پاداش یا و  تحصیلی بورس کم

علتبهپایان نامهازمقالهاستخراجبودن،دانشجودارندمیبیانگونهاینرانوشتندرمشوّقعوامل،  

بیانوکاریحوزه درشخصیهایاندیشه وعقایداشاعةامکاناینکهعلتبهشخصیعقایدبیاننامه،پایانپژوهشیارزش  

بهبخشیدنتکاملارتباط،برقراریو نوشتنهایتوسعه مهارتوارتقاءاست،پذیرامکانراحتیبه نوشته طریقازصحبت

 نوشته هاطریقازمخاطبانومتخصصانبرایشدنشناختهوآثارانتشارطریقازشده طیآموزشیهایدوره 

کار  نظریه    و  تحقیق  میان  “شکاف  کتابخانه  "ی  در  میرا  مطرح  پزشکی   ناکامی   سبب  که  کندهای 

  مسائل  با  مرتبط   هایپرسش   به  برای پاسخگویی  پژوهشگران  ناکامی  نیز  و  هاپژوهش  هاییافته   کارگیری  به   برای   متخصصین

است.  کتابداری  درحرفه پژوهش موانع از یکی این  وی نظر  به و گرددمی متخصصان

به این نتیجه    "محیط پژوهش مجازی: موضوعات و فرصت برای کتابداران"در تحقیقی با عنوان     

در    نتیجه،  در  و   تحقیق  هایجنبه   از  بسیاری  بر  زیادی  بسیار  تاثیر  زیاد  احتمال  یعنی محیط پژوهش مجازی به  رسید که  

 تحقیقاتی دارد. و  دانشگاهی کتابدار نقش

ی الگوی انتشار و تحقیق خروجی کتابداران دانشگاهی در  مقایسه"در تحقیقی با عنوان     

نام  دو پایگاه آنالین به نام های لیزتا و ورد کت برای جستجوی اطالعات استفاده شد."2006-1990شرق و جنوب آفریقا از  

ها در دو  و به عنوان کلید واژه برای بازیابی داده   شان بازیابیی دانشگاهی مربوطهکتابداران دانشگاهی از وب سایت کتابخانه

تا از شرق آفریقا( مشخص شد و پیشینه 111تا از جنوب آفریقا و   755کتابدار دانشگاهی)  866پایگاه آنالین استفاده شد.در کل  

تحلیل شد.ه انتشار تحقیقاتشان  کتابدارای  انتشارات هر  نشان داد که  و  نتایج  معنادار  بین شمال آفریقا  تفاوت  آفریقا  شرق 

بیشترین تولیدات را در زمینه انتشارات داشت .کتابخانهنداشت. جنوب آفریقا  ی دانشگاه بوتسوانا پرکاربردترین کتابخانه  ی 

بود. کتابداران دانشگاهی در شرق آفریقا ترجیح دادند آثارشان در مجالت خارجی چاپ شود.در حالیکه کتابداران در جنوب  

 یشتر در مجالت بومی و با رهبری آفریقای جنوبی ترجیح دادند.آفریقا ب

های  موانع تحقیق شاغلین را کمبود مهارت"در تحقیقی با عنوان “کتابداران یا محققان؟ چرا هردو؟   

تحقیق را شروع کنند؟    تحقیق، تجربه، کمبود اعتماد یا اطمینان در توانایی انجام تحقیق ندانستن اینکه از چه چیزی و از کجا

 کند.منابع ناکافی، زمان ناکافی، کمبود حمایت مدیران و در آخر ندیدن هیچ مزایایی عنوان می
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دانشگاهی را مطالعه    کتابداران   برای   پژوهش   و   تحقیق  هایاستراتژی در یک پژوهش مروری    

های تحقیق مایل به انجام تحقیق  ه خاطر فاکتورهای کمبود زمان و کمبود مهارت ها نشان داد که کتابداران اغلب بکردند. یافته

 تواند بر این مانع غلبه کند. های مدیریت زمان و همکاری مینیستند. استراتژی

با عنوان      پژوهش مروری  داده   "در یک  اشتراک گذاری  به  و  باید  کشف  آنچه کتابداران  ها: 

محور  هایی نیاز دارند که کار ارتباط سنتی را با تقاضاهای روزافزون داده ی مهارتکند که کتابداران به توسعهبیان می "بدانند

هایشان حمایت کنند و به استفاده کنندگان  توانند محققان را با نیازهای مدیریت داده تحقیقات علمی پیوند دهد. بنابراین آنها می

زاران مجموعه و منبع کمک کنند.برای کشف داده و ه

رسانی:  کاربرد روشهای علمی در کتابخانه و تحقیقات اطالع  "در پژوهشی با عنوان    

پرسشنامه 120که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفت.  "ی موردی کتابداران در جنوب شرق نیجریهیک مطالعه

ی مطالعه نشان داد که کتابداران از روشهای علمی در نتیجه % پر کردند و برگرداندند.3/73توزیع شد که  در بین کتابداران

ی بیشتر معلوم  مطالعهها به کار بردند.کنند و روشهای علمی را برای هدف تحلیل داده و تست فرضیهانجام تحقیقات استفاده می

تابداری کمک می کند که این حرفه چشم انداز علمی داشته باشد. در  کرد که کاربرد روشهای علمی برای تحقیقات در ک 

های علمی در تحقیقات در بین کتابداران در جنوب شرق  ی مالی به عنوان مانع اصلی برای کاربرد روشپایان کمبود پشتوانه

 نیجریه عنوان شد.  

تحقیق و انتشار خروجی)برونداد( کتابداران    فاکتورهایی که به   "در تحقیقی با عنوان     

کتابخانه  میدر  کمک  دانشگاهی  شامل  "کنند.های  مطالعه  مورد  کتابخانه  146جمعیت  کتابداران  از  در  نفر  دانشگاهی  های 

ه گردآوری  نامها با پرسشی پژوهش انتخاب شد. داده نفر از کتابداران به عنوان نمونه85جنوب شرق نیجریه بود. که از بین آنها  

ی خود در بین دیگران به کتابداران برای نوشتن  های اصلی نشان داد که تمایل به پیشرفت یا ترقی و توسعهیافته و تحلیل شدند.

ی برنامهکند.ها در بین دیگر فاکتورها به خروجی انتشار باال کمک میانگیزه داد حال آنکه همکاری و حضور در کنفرانس

های تحقیق و پژوهش را  های مالی فرصتتحقیق و همکاری سرمایه گذاران در امر تحقیق و صدور کمککاری سخت مانع 

 دهد.افزایش می

های دانشگاه دکتر باموی  در پیمایشی و با هدف بررسی سهم کتابداران روستایی شاغل در دانشکده   

ها را مطالعه کرد نتایج حاصل از پژوهش او  اران روستایی این دانشکده نفر از کتابد  86های  در انتشار آثار علمی فعایت  1هند 

کلی   طور  به  داد  داشته   55/32نشان  علمی  فعالیت  روستایی  کتابداران  از  قالب  درصد  در  آنها  فعالیتهای  که  اند 

مجالت)65/4کتاب) مقاله  روزنامه27/37درصد(،  مقاله  ش  97/6)درصد(،  ارائه  و  کنفرانسی  مقاله  درهمایشدرصد(،  -ده 

درصد( بوده است.  93/20درصد(، و مجموعه مقاالت) 20/87ا)ه

بهره    عنوان  با  پزوهشی  دانشکده در  در  کتابداران  کار  پژوهشی  به  های حرفهوری  وابسته  ای 

دانشکده   24فعالیتهای علمی    دانشگاه   این  از  بررسی کرد.  کتابدار  و  را مطالعه  اکثر  یافتهها  داد  نشان  ها 

درصد به    16درصد از پاسخگویان به هدف ارتقا، و  10اند.  کتابدار( آثارشان را به زبان  انگلیسی منتشر کرده   19کتابداران)

درصد(    82/11درصد( نسبت به کتابداران زن)82/87خاطر کسب تخصص و خبرگی فعالیت پژوهشی داشتند. کتابداران مرد)

 65/13درصد(، مقاالت مجله)73/30ری داشتند. بیشترین آثار پژوهشی کتابداران شامل مقاالت کنفرانسی)فعالیت پژوهشی بیشت

 درصد( بود.  84/1درصد(، کتاب)

 
1 . Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 
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نشان داد که در پژوهش جمع پیشین  یا  بندی مطالعه  به بررسی و میزان آثار پژوهشی محققان  های گذشته برخی صرفا 

های گذار بر امر پژوهش)مشوق و بازدارنده( در میان جامعهه هدف شناسایی عوامل تاثیراند. برخی دیگر بکتابداران پرداخته

آماری کتابداران، اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارمندان بوده است. بعضی از تحقیقات متغیرهای تاثیرگذار بر پژوهش  

های  ها از آزمون اند و در اکثر پژوهشاین امر پرداخته  اند و بعضی صرفا به معرفی متغیرهای تاثیرگذار بر بندی کرده را اولویت

بندی متغیرهای تاثیرگذار و مرتبط با گرایش  و اولویت آماری یکسان استفاده شده است. در پژوهش حاضر عالوه بر شناسایی

رتباط آنها با متغیر وابسته  های عمومی استان کرمانشاه، مهمترین آنها شناسایی و معادله حاصل از ابه پژوهش کتابداران کتابخانه

های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش تعیین و  گرایش به پژوهش ارائه و میزان تاثیر هر کدام در گرایش کتابداران کتابخانه

 شود. بررسی می
 

 ها تجزیه و تحلیل داده

اکثریت کتابداران شاغل در  ها نشان میداده   1با توجه به جدول های عمومی زنان هستند. کتابداران  کتابخانهدهند که 

سنی  کتابخانه هستند)طیف  جوان  اکثرا  عمومی  باالیی)35-31های  درصد  و  علم  2/71سال(  با  مرتبط  درصد(تحصیالت 

لیسانس می بیشتر کتابداران فوق  از  اطالعات)کتابداری( دارند. سطح تحصیالت  نیروی تازه کار)کمتر  اکثرا  سال( 5باشد و 

ی متخصص، جوان و  های عمومی استان کرمانشاه با نیروهای تحصیلکرده توان به طورکلی گفت: کتابخانه . پس میباشندمی

 شود. تازه نفس اداره می
 

 های توصیفی داده

 توزیع فراوانی  تعدادی ازمتغیرهای مستقل مورد بررسی  - 1جدول 
 

 درصد  تعداد  متغیرها      
جنسیت

 
     زن

   مرد    

سن

     
   
   
     

   سال به باال   
   پاسخ      بی

ی تحصیلیرشته
 

علم اطالعات    
 

  

 غیر علم اطالعات)دیگر رشته ها(
 

  

 میزان تحصیالت 

 

   دیپلم  
   فوق دیپلم 

 لیسانس 
 

  

 فوق لیسانس
 

  

     دکترا

 سنوات خدمت

   سال   کمتر از 
   سال   
      سال

   سال   
   سال    بیش از 

 پاسخبی
  

  

   جمع کل     
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، شش متغیر نامبرده در جدول در سطح متوسط تا ضعیف در بین کتابداران مصداق داشت. میزان    2با توجه به جدول

با توجه به جدول بیشترین فراوانی  با  نیرومند در بین کتابداران است. متغیرهای انگیزش و  1تحصیالت )ارشد  ( اولین فاکتور 

فردی و تخصصی بعد از میزان تحصیالت بیشتر مطرح بوده است. به این معنی که کتابداران بیشتر به خاطر باال بودن  های  توانایی

هایشان به دنبال کارهای پژوهشی هستند و بعد از اینها  ها و مهارتبه ترتیب سطح تحصیالت، سطح انگیزه و عالقه و تخصص 

 اند. های مدیریتی و ارتقاء شغلی و افزایش حقوق مطرحیمشتر به ترتیب  متغیرهای خطبا احتمال ضعیف
 

میانگین متغیرهای پژوهش -2جدول 
 

متغیرها 
 

انگیزش
 

خط مشیهای مدیریتی 

 

تواناییهای فردی و تخصصی 

 

ارتقاء شغلی 
 

افزایش حقوق 

 

میزان تحصیالت 

 
میانگین  

      

 

 بررسی سواالت پژوهش 

ی  پژوهش رابطههای عمومی استان کرمانشاه به  آیا بین افزایش حقوق و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -1

 معنادار وجود دارد؟ 

بین ارتقاء شغلی و   -2 ی  های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطهمیزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانهآیا 

 معنادار وجود دارد؟ 

پژوهش    های عمومی استان کرمانشاه بههای مدیریتی و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانهآیا بین خط مشی  -3

 ی معنادار وجود دارد؟ رابطه

ی معنادار  های عمومی استان کرمانشاه به  پژوهش رابطهآیا بین انگیزه و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -4

 وجود دارد؟ 

توانایی  -5 بین  کتابخانه آیا  کتابداران شاغل در  میزان گرایش  و  کتابداران  و تخصصی  استان های عمومی  های فردی 

 ی معنادار وجود دارد؟ کرمانشاه به پژوهش رابطه 

ها  ( وضعیت نرمال بودن توزیع داده ی آزمون کلموگروف اسمیرنف)پژوهش ابتدا بوسیله  5تا1برای بررسی سواالت  

 بررسی شد.
ها آزمون نرمال بودن داده - 3جدول 

 

 سن  
 

 جنسیت
 

رشته 
 تحصیلی

 

سطح  
 تحصیالت

 

 سنوات
 

میزان 
گرایش به  

انگیزش پژوهش 
 

خط مشی  
مدیریتی

 

توانایی  
های فردی  
و تخصصی

 

ارتقا 
شغلی

 

افزایش  
حقوق 

 

ن
مو

آز
ه 

ار
آم

 

           

ح  
سط

ی 
ار

اد
عن

م
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های فردی )که در این یک مورد هم چشم پوشی شد(. آزمون معنادار می  تمام متغیرها به جز تخصصبا توجه به جدول در  

اما طبق قضیه حدمرکزی خواه توزیع جامعه پیوسته، گسسته، متقارن یا چوله باشد،  باشد بنابراین داده ها توزیعشان نرمال نیست.  

بنابراین چون  ه، اگر حجم نمونه بزرگ باشد، تقریبا نرمال است.  مادام که واریانس جامعه متناهی است؛ توزیع میانگین نمون

توانیم از آمار  شود و میی حدمرکزی نرمال محسوب می( است، پس توزیع نمونه طبق قضیهی ما بزرگ)حجم نمونه

پژوهش    5تا     1ت  پارامتریک برای آزمونهای آماری پژوهش استفاده کنیم پس با توجه به موارد گفته شده برای بررسی سواال

 از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

ی متغیرهای انگیزش، خط مشیهای مدیریتی،توانایی های فردی، ارتقا شغلی و افزایش حقوق با میزان گرایش به پژوهش بررسی رابطه - 4جدول 

 
 

انگیزش

 

خط مشیهای مدیریتی 

 

تواناییهای فردی و تخصصی 

 

ارتقاء شغلی 

 

افزایش حقوق 

 

ضریب همبستگی  

 پیرسون

 

     

سطح معناداری 

 
     

 

-( بین متغیرهای انگیزش،خطمی باشد)  05/0چون سطح معناداری در تمام متغیرها کمتر از  ،  4جداول  با توجه به  

ی معنادار و  های فردی، ارتقاء شغلی و افزایش حقوق با میزان گرایش کتابداران به پژوهش رابطههای مدیریتی، تواناییشیم

 یابد.کدام از متغیرهای نامبرده، میزان گرایش به پژوهش افزایش میمثبت وجود دارد. به این معنی که با افزایش هر 

های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش تفاوت معنادار  آیا  بین جنسیت و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه   -6

 وجود دارد؟ 

 بررسی تفاوت جنسیتی در میزان گرایش به پژوهش - 5جدول 
 

 

 
 پژوهش گرایش به 

 میانگین
 

درجه  

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

 آماره آزمون لون 

آماره
 سطح معناداری 

 

   زن
     

    مرد
 

ها نتایج را گزارش معنادار نشد پس از ردیف همسانی واریانس  با توجه به سطح معناداری آزمون لون درنتیجه آماره  

شود  ( سطح معناداری نشان داد فرض ما در خصوص وجود تفاوت معنادار رد میکردیم. در مورد آزمون تی مستقل)

شود. بنابراین بین شاغلین زن و مرد از لحاظ گرایش به پژوهش تفاوت  یعنی عدم وجود تفاوت معنادار پذیرفته میو فرض صفر  

 معنادار وجود ندارد.
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های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش تفاوت  ی تحصیلی و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانهآیا بین رشته -7

 معنادار وجود دارد؟ 

ی تحصیلی در میزان گرایش به پژوهش سی تفاوت رشتهبرر- 6جدول 

 

 
 گرایش به پژوهش 

 میانگین
 

درجه  

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

 آماره آزمون لون 

آماره
 سطح معناداری 

 
علم اطالعات)کتابداری( 

 
 

     
غیر علم اطالعات)غیرکتابداری( 

 
 

 

( را مستقل)سطح معناداری آزمون لون همسانی واریانسها را تایید کرد و ما بر فرض وجود تفاوت، آزمون تی  

باشد؛ در نتیجه فرض  می  و نتایج حاصل از این آزمون و توجه به سطح معناداری چون    6اجرا کردیم. با توجه به جدول  

ی تحصیلی و گرایش به پژوهش  شود در نتیجه بین رشته شود و فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت پذیرفته میما رد می

 رد. تفاوت معنادار وجود ندا

بین سن و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطه  -8 ی معنادار  آیا 

 وجود دارد؟ 

ی  های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطهآیا بین سنوات خدمت و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه  -9

 معنادار دارد؟ 

تحصیالت و میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش رابطه   آیا بین میزان  -10

 معنادار وجود دارد؟  ی

بررسی رابطه ی سن ،سنوات و تحصیالت با میزان گرایش به پژوهش  -7جدول  

 

سن 

 

سنوات

 

سطح تحصیالت 

 
 ضریب همبستگی پیرسون 

  

سطح معناداری 

 
   

 

فرض صفر پذیرفته می شود و بنابراین بین سن و      توجه به سطح معناداری در مورد سن و سنوات خدمت چونبا  

آزمون کمتر از   ی معنادار وجود ندارد. اما در مورد تحصیالتسنوات خدمت کتابداران با گرایش به پژوهش رابطه

 دارد.   ی معنادار وجود تحصیالت و گرایش به پژوهش رابطهدر نتیجه بین سطح ( باشد)می 05/0
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 ضرایب رگرسیون و محاسبه ی خط رگرسیون 

بینی متغیر وابسته از رگرسیون استفاده شد. در جدول  برای بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش در تبیین و پیش 

دهنده همبستگی قوی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل  نشان  742/0همبستگیضریب  توان گفت:خالصه مدل رگرسیون می

)  2نزدیک    1است. آماره دوربین واتسون  باقی976/1است  استقالل  نشان دهنده  بین  مانده ( که  نتیجه عدم همبستگی  ها و در 

از تغییرات متغیر وابسته یعنی گرایش    درصد 55دهد که تقریبا  ( نشان می550/0های رگرسیونی است. مقدار ضریب تعیین)مانده 

شود. به پژوهش بوسیله متغیرهای مستقل تبیین می

 رگرسیون  مدل  خالصه. جدول 
 

ضریب همبستگی چندگانه
واتسون  - ی دوربینآمارهضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین 

 

کمتر   05/0شده و از    00/0برابر با    ی آزمون  دهد با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به آماره نشان می  9جدول  

معناداری تغییرات متغیر وابسته )گرایش به  تواند به طور باشد بنابراین مدل رگرسیونی معنادار است یعنی مدل رگرسیون می می

بینی کند. پژوهش( را پیش 
 

آنالیز واریانس  جدول .9جدول    

 میانگین ضریب تعیینمجموع مربعات  مدل 
ی آماره

سطح معناداری  درجه آزادی

 
رگرسیون

 

 
مانده

 
    

کل 

 
    

 

در مورد دو متغیرارتقاء    دهد با توجه به ستون معناداری آزمونضرورت وجود متغیرهای مستقل را نشان می  10جدول  

شود شغلی و افزایش حقوق چون آماره معنادار نیست بنابراین فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضرایب این دو متغیر پذیرفته می

درصد از تغییرات متغیر   38مانده متغیر انگیزش با بیشترین اهمیت  شوند. و در بین سه متغیر باقیو این دو متغیر از مدل حذف می

های مدیریتی  مشیدرصد و خط  25های فردی و تخصصی  کند. بعد از آن تواناییبینی میسته )گرایش به پژوهش( را پیش واب

به پژوهش را دارند.درصد قدرت پیش  23 بررسی همخطی میگویی متغیر گرایش  به  پردازد. میزان ستون آخر جدول که 

 ت، بنابراین متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون همخطی ندارد.اس 10هم کمتر از  و 1/0بیشتر از تلرانس

 

 

 
 قرار بگیرد. 5/2تا  5/1. این آماره باید در بازه   1
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ضرایب معادله ی رگرسیون   -10جدول  
 

ضریب رگرسیونی غیر  

ضریب بتا  استاندارد 
ی آماره   

سطح معناداری 
 بررسی همخطی 

  

عرض از مبدأ 

 انگیزش

های مدیریتی مشیخط  

 
    

تواناییهای فردی و تخصصی 

 
    

 ارتقاء شغلی 

 
    

 افزایش حقوق 

 
   

 =0 . +

= میزان گرایش به پژوهش188/0+  انگیزش  115/0+ تواناییهای فردی و تخصصی 0/ 113های مدیریتیمشی+ خط376/1  
 

 

 گیرینتیجه

به فعالیت  بر میزان تمایل کتابداران  یا  شناسایی عوامل مرتبط  بر سر راه پژوهش کتابداران و  های پژوهشی، مشکالت 

رسانی بگذارد و به تبع  ها و مراکز اطالعتواند در بلندمدت تاثیر بسیار موثری بر کتابخانه عوامل مشوق و تاثیرگذار براین امر می

های پژوهشی کتابداران مسائل و مشکالت پیش روی این مراکز توسط کتابداران و متخصصین این  آن و با رشد و تقویت بنیان

به   توجه  با  شود.   انگیزش، خطیافتهرشته حل  متغیرهای  بین  پژوهش حاضر،  تواناییمشیهای  مدیریتی،  و  های  فردی  های 

ی معنادار وجود دارد.  تخصصی، ارتقاء شغلی، سطح تحصیالت و افزایش حقوق با میزان گرایش کتابداران به پژوهش رابطه 

های خاص علمی، یا تغییر جایگاه  رت در زمینهیک فرد ممکن است بنا به عالقه و انگیزه شخصی و یا بخاطر استعداد و مها

های پژوهشگران و محققان گرایش به  شغلی و یا تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی و آشنایی با فنون روش تحقیق و مهارت 

به این عالیق افزوده شود  سمت و سوی پژوهش داشته باشند و اگر اهرم های مشوق مادی)کسب درآمد یا افزایش حقوق( 

ها نشان داد بین سن و سنوات خدمت و میزان  شود. یافتهمیزان تمایل افراد به سمت و سوی فعایتهای پژوهشی بیشتر می  مسلما

ی معنادار دیده نشد. اما در مورد تحصیالت رابطه معنادار دیده شد.در های عمومی رابطه گرایش به پژوهش کتابداران کتابخانه

 های عمومی تفاوت معنادار دیده نشد. در پژوهش    ار در کتابخانهمورد جنسیت بین زنان و مردان کتابد

ی  درصد( فعالیت پژوهشی بیشتری داشتند.همچنین در مورد رشته  82/11درصد( نسبت به کتابداران زن)82/87کتابداران مرد)
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کننده  تواندعاملی تعیینبنابراین رشته تحصیلی نمی  تحصیلی کتابداران با میزان گرایش آنها به پژوهش تفاوت معنادار دیده نشد.

مشی خط  متغیرهای  مورد  در  باشد.  پژوهشی  فعالیتهای  سمت  به  کتابداران  تمایل  تواناییدر  و  مدیریتی  و  های  فردی  های 

و  پژوهش خود به این نتیجه رسید که عوامل فردی  است. او در  تخصصی نتیجه همسو با تحقیق ) 

 های پژوهشی موثرند.  سازمانی هر دو بر کاهش انگیزه 

ی افزایش حقوق، انگیزش و ارتقاء شغلی و گرایش به پژوهش، همسو با نتایج  ی حاصل از رابطهاز سویی دیگر نتیجه 

سنوات  باشد. در پژوهش حاضر در مورد  می  ، و  تحقیقات  

است. او  ی معنادار مشاهده نشد که این یافته ناهمسو با پژوهش  خدمت و میزان گرایش به پژوهش رابطه

ی معنادار وجود دارد. به این  به این نتیجه رسید که بین میزان فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی با سنوات خدمت رابطه 

 یابد.میزان کارهای پژوهشی نیزافزایش می  معنی که با افزایش سنوات خدمت

توان گفت به ترتیب انگیزش و  می  2بندی متغیرهای تاثیرگذار در پژوهش حاضر با توجه به جدول  در رابطه با اولویت

  های های مدیریتی، ارتقاء شغلی و افزایش حقوق در گرایش کتابداران کتابخانه های فردی و تخصصی، خط مشیعالقه ، توانایی

همسو با این یافته    نیز    آخر،  یرتبه  در  حقوق  افزایش  گرفتن  قرار  به  توجه  عمومی موثرند. با

رسد در پس به نظر می.  است  داشته   پژوهش  به  گرایش  در  را  اثربخشی  کمترین  حقوق  افزایش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دقیقا

ای  های فردی و تخصصی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این امر هستند. در راستای یافته تواناییی فردی و بعد  گام نخست عالقه 

نظیر )  افراد دیگری  ، ،    ،       این پژوهش، 

فردی و تخصصی مانند آشنایی اندک    هایمهارت    و  

های روش تحقیق را از جمله عوامل بازدارنده در میان جامعه ی آماری پژوهش  های خارجی و عدم برگزاری کارگاه با زبان 

پژوهش  خود می یافته   دانند. در  همانند  پژوهش کنونی، عوامل  نیز  های 

است. بوده  دارا  پژوهش  به  کتابداران  گرایش  در  را  تاثیر  بیشترین  یافته   غیرمادی  با  همسو  حاضر،  همچنین  پژوهش  های 

)انگیزش یا ارتقاء( را یکی از عوامل گرایش به پژوهش  تمایل به پیشرفت در بین دیگران  

 تند. های دانشگاهی دانس در بین کتابداران کتابخانه

ها نشان داد در بین متغیرهای مرتبط با گرایش به پژوهش کتابداران، انگیزش به عنوان مهمترین عامل بیشترین قدرت  یافته

درصد( گرایش کتابداران به پژوهش را داشت. انگیزش به عنوان یک نیرو محرکه درونی و شخصی است که  38بینی)پیش

های فردی و تخصصی بعد از انگیزش بیشترین  ر رسیدن به اهدافش یاری دهد. تواناییتواند فارق از هر عاملی دیگر فرد را دمی

ها و استعدادهای  های شخصی، قابلیتگویی میزان گرایش به پژوهش را داشت. بعد از انگیزش مهارتدرصد( قدرت پیش25)

می افراد  ببخشد.خاص  بهبود  و  تقویت  را  اهداف  به سمت  به رشد حرکت  رو  روند  برای    تواند  انگیزه الزم  که  کتابداری 

کند و  های الزم برای این کار را داشته باشد مطمئنا تمایل به خلق اثار علمی پیدا میهای پژوهشی را دارد، اگر مهارتفعایت

  کند دانش و مهارتحتی اگر مهارت الزم را نداشته باشد چون مجهز به نیروی قدرتمند انگیزش درونی است، بنابراین سعی می

های مدیریتی سومین عامل مهم در میزان گرایش کتابداران به پژوهش داشتند  مشیالزم برای اهداف خود را کسب کند. خط
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-ها و مراکز اطالعبینی کند. مدیران سازماندرصد از تغییرات گرایش به پزوهش کتابداران را پیش23که به تنهایی قادر بود  

های الزم  توانند با فراهم ساختن زمینهر ایجاد انگیزه برای کار پژوهشی در کتابداران میسانی با آگاهی از نقش و تاثیر خود در

های تشویقی خالقانه)مادی و معنوی( تمایل به پژوهش و خلق آثار پژوهشی را  و تشویق کتابدران به پژوهش و استفاده از اهرم

 کند. رسانی نمود پیدا میها و مراکز اطالعدت در کتابخانه ها در بلند مدر کتابداران افزایش دهند مطمئنا اثر این فعالیت 

رسد دو متغیر ارتقاء شغلی و افزایش حقوق از بین متغیرهای مرتبط با گرایش کتابداران به پژهش حذف شدند. به نظر می 

ی که یک پژوهشگر ممکن  رفت نتوانسته است متاثر از این دو متغیر باشد. به این معنهای پژوهشی چنان که انتظار میفعالیت

های علمی کسب کند؛ و به همین علت احتماال این  است نتواند در زمینه شغلی ارتقا پیدا کند و یا درآمدی بابت آثار و فعالیت

های عمومی به پژوهش ضعیف بود و از معادله رگرسیون حذف  شان در ارتباط با تمایل کتابداران کتابخانهدو متغیر اهمیت

  کتابداران   در  که  آیدمی   وجود  به  به پژوهش زمانی  انگیزه توان گفت:  های مادی میوص افزایش حقوق و محرکشدند. در خص

  هایچالش   از  یکی  .باشد  داشته  وجود   نشاط   و   شادابی   همچنین  و   سازمان  در  موثر   نقش   و   مشارکت  شغلی،  ثبات  و   امنیت   احساس

  مقدار  اهمیت  آورد،  دست   به  پول   کمتر  فردی  هرچه.  انگیزدمی  بر  افراد را   که   است  پاداش  های روش  تحول   هاسازمان  مهم

  اهمیت   کنند،  دلسوزی  دهندمی   انجام  که  کاری  برای  بیشتر   و  آورند  دست   به  بیشتر  پول  افراد   هرچه  .شودمی  بیشتر  حقوقش

  که   کسانی  برای   . دهدمی  عمل  آزادی   و   هدف   به   نیل  برای  تشخیص  قوه   به   را   جایش   پول  و   شود می  کمتر  برایشان   پول   نسبی

شخصی کتابداران    استعداد درک  و   جدید   مطالب   یادگیری  است و رفاه فرصت   پول  از  ترمهم  رفاه   حس  ندارند،  مادی  نگرانی

کتابداران اگر از لحاظ مادی به یک امنیت خاطر نسبی برسند، مسلما هدفشان نیل به اهداف سازمان متبوعشان بخشد.را قوت می

و اگردر  شودای برای خالقیت و حرکت خودجوش به سمت کارهای پژوهشی و نوآوری در آنها میمحرکهاست و خود نیرو

 دیگر یکیگیرد.تری انجام میو قابل قبول این راستا تحصیالت دانشگاهی داشته باشند این فعالیتها در سطح باالتر،استانداردتر

 است.   سازمانی  و  شغلی  ترفیع  هایشیوه   آنان،  در  انگیزه   ایجاد  و  بهتر  کار  ارائه  به  کارکنان  تشویق  و  ترغیب  در  مهم  مسائل  از

باید    .انجامدمی  نادرست   نتایجی  به  اغلب   است،   لیاقت   و   توانایی  از   غیر  مالحظاتی   مبنای   بر  که  ترفیعاتی   های توانایی  ازافراد 

  و   دلپذیر  را   اشتغال  که   است   رازی  این .  باشند  سازگار  هاتوانایی  آن  با  که   بپذیرند   را  کارهایی  و  باشند  آگاه خود  واقعی

  ها توانمندی   ی شغلی  مرحله  هر  درو نکته ی مهم این است که    .دهدمی  افزایش  سازمان  در  را  فرد  کارایی  و  سازدمی  کننده خشنود

 کارکنان در  های انگیزه از دیگرمحرک . شود  دنبال  و  بررسی آنها  پیشرفت  های راه  و   شده   گیریاندازه  درستی به  هاشایستگی   و

مطمئنا آموزش فنون پژوهش و نوآوری برای کتابداران، در ایجاد انگیزه در آنها تاثیرخواهد  .است  آموزش  فرآیند  سازمان،

 داشت. 

کتابداری  ی  ی رشتهتوان گفت کتابداران تحصیلکرده ی حاصل از متغیرهای پژوهش میبه طور کلی و با توجه به رابطه

های  ی درونی کافی دارند و آشنا به فنون پژوهش و مهارتو باالتر( که خود انگیزه  1با سطح تحصیالت باال )کارشناسی ارشد 

های سازمان در رابطه با پژوهش، حمایتگر  های فردی و تخصصی( هستند، چنانچه سیاستی فردی)متغیر تواناییخاص و ارزنده 

و افزایش حقوق هم در سطح نه چندان زیاد در نظر گرفته شود، تمایل زیادی به انجام کارهای پژوهشی  آنها باشد و ارتقاء شغلی  

 
 . زیرا در این دوره مهارت های پژوهش آموزش داده میشود. 1 
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گردد )متغیر دارند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گرایش به پژوهش در ابتدا و تا حدود زیادی به خود فرد برمی

ریزی و حمایت مسئوالن رده باال و تصمیم گیرنده در  از به برنامهبینی( اما برای رشد و تقویت نیانگیزش با بیشترین قدرت پیش 

شود کتابدارانی که عالقمند به پژوهش  های مدیریتی( در این راستا پیشنهاد میمشیها و مراکز اطالع رسانی دارد )خطکتابخانه

هایی برای تقویت و رشد  ها و دوره گاه دهند مورد تشویق ) نه لزوما مالی( قرار گیرند.کارهستند و فعالیت پژوهشی انجام می

ی  ها و مراکز اطالع رسانی از متخصصین خود رشته برای اداره های پژوهشی در نظر گرفته شود. سعی شود در کتابخانهمهارت

مکانات  تر، هدفمندتر و آینده نگرتر با در صدر قرار دادن ایجاد تسهیالت و اها استفاده شود. سیاستهای پژوهشی قویاین مکان

 تواند بر جمع کل عوامل موثر بر گرایش به پژوهش کتابداران اثر مثبت و قابل توجهی داشته باشد.پژوهش، می

 

 های آینده پیشنهادهایی برای پژوهش

های مدیریتی بیشترین اهمیت را در  مشیهای فردی و تخصصی و خطدر پژوهش حاضر سه متغیر انگیزش، توانایی •

بینی این متغیرها، مطمئنا متغیرهای دیگری نیز در  گرایش به پژوهش داشتند. با توجه به قدرت پیش بینی میزان پیش

گردد دیگر متغیرهای مرتبط و تاثیرگذار بر تمایل کتابداران به پژوهش مورد اند پیشنهاد می این رابطه موثر بوده 

 مطالعه و بررسی قرار گیرد. 

توان فراخوان کارهای پژوهشی را  در گرایش به پژوهش کتابداران: میی تاثیر پاداش و افزایش حقوق مطالعه •

 با پیش فرض پاداش و یا افزایش حقوق به کتابداران منتقل کرد و تاثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

با ایجاد یک دوره بررسی تاثیر آموزش در گرایش به پژوهش کتابداران کتابخانه های عمومی، می • ی توان 

ی آموزش را گذرانده اند با کتابدارانی که این دوره ها  آموزشی و مطالعه ی یک گروه از کتابداران که دوره 

 اند، این مورد را بررسی و مطالعه کرد.را طی نکرده 

 های مدیریتی آنها در پرورش کتابداران محقق. بررسی نقش مدیران و تاثیر شیوه  •

 

منافع تعارض

نشده است.   انیب  سندگانیگونه تعارض منافع توسط نو چیه
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