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ابداران سازمان اسناد و کتابخانه بررسی میزان رضایت شغلی کت
 *ملی جمهوري اسالمی ایران

 1 زهره میرحسینیدکتر 
  2آزاده فتاحی

 )151 -169 فحات(ص
  چکیده

ي اسـالمی  تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی جمهـور     هدف:
  انجام شده است.1393در نیمه دوم سال  ایران 

روش تحقیق پیمایشی تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گـردآوري شـده  و بـا اسـتفاده از نـرم       روش شناسی:
نفـر   194افزار اس.پـی.اس.اس مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش شـامل             

نه ملی  شاغل در بخشهاي مختلف کتابخانه می باشـد. پرسشـنامه براسـاس شـش بعـد رضـایت       کتابداران کتابخا
 متغیر طراحی شد. 27در  3شغلی مینه سوتا

تـر اسـت.    بر اساس یافته هاي پژوهش ،میانگین رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی از حـد متوسـط پـایین    یافته ها :
امکانـات مـادي و رفـاهی ، رفتـار مـدیران ارشـد و سیاسـتهاي        میزان رضـایتمندي در متغیرهـاي دیگـري چـون     

وخود شکوفایی ، ثبـات شـغلی و ماهیـت شـغل کتابـداري در حـد  متوسـط و         تر از حد متوسط مدیریتی ، پایین
  وجهه اجتماعی سازمان و روابط متقابل کاري (روابط با همکاران) در حد باالتر از متوسط بدست آمد.

ی ، نارضایتی شغلی کتابداران کتابخانه ملی در بیشتر ابعاد رضایت شغلی  بیـان شـده اسـت  و    به طور کل :نتیجه گیري
  این لزوم توجه به بهبود شرایط کاري کتابداران و اتخاذ تصمیمات جدیدي را از طرف مدیریت نشان میدهد.

 کتابخانه ملی ایران -داران کتابداران، کتاب -سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، رضایت شغلی کلید واژه ها:
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  مقدمه
ها در حیطه مدیریت و نیروي انسانی وجـود دارد کـه خـود     امروزه عوامل مهمی در سازمان 

هاي سـازمان ارتبـاط دارد    متاثر از عوامل دیگر می باشند. مدیریت با نحوه رهبري و گرایش
.نقش نیـروي انسـانی کـه از    ستو نیروي انسانی نیز با اهداف سازمان و مدیریت در ارتباط ا

اهمیـت بسـزاي آن در   بـه آن توجـه بسـیاري شـده اسـت، گویـاي        1930و  1920هـاي   سال
هـاي اجرایـی و عملیـاتی     نظـام چرا که  .ها است و ارگان ها پیشبرد اهداف و پیشرفت سازمان

و هـا تـا حـدود زیـادي در گـر      رسند ودستیابی به اهداف سـازمان  ها به انجام می توسط انسان
میان نگـرش افـراد نسـبت بـه شـغل خـود و       بکارگیري درست ظرفیت نیروي انسانی است.  

عملکرد آنان رابطه وجود دارد. یکی از مهمترین ایـن ابعـاد نگـرش، رضـایت شـغلی اسـت       
ها به عنوان سازمانهاي خدماتی فرهنگی وعلمی نقش چشـمگیري   ).کتابخانه1381(حریري، 

ات در جامعه برعهده دارند و کارکنان این مراکز نیز بایـد از  در ارتقا و اشاعه دانش و اطالع
کتابخانـه ملـی بـه    انگیزه الزم جهت انجام کامل و صحیح وظـایف خـود برخـوردار باشـند.     

و یکـی از  آیـد   منبع اصلی اطالعات فرهنگی و قـومی و ملـی کشـور بـه حسـاب مـی       عنوان
شود. لـذا، بـا توجـه بـه      اصل میشامل همین  است ومراکز مهم نگهداري و اشاعه اطالعات 

هـاي اطالعـاتی نیـاز بـه      رشد سریع دانش و فناوري هاي اطالعاتی، تغییرات سریع در محمل
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وجود افراد مناسب و متخصص که داراي شـرایط   ،لذا  نیروهاي فعال ، پویا و عالقمند دارد.
نیـز   هـدف از ایـن پـژوهش   اسـت.  الزم جهت اجراي وظایف مربوطه باشند کامال ضروري 

ب نیازهـاي پنهـان و   دسترسی و کشف میزان رضـایت کتابـداران کتابخانـه ملـی سـت تـا بـ       
وري بیشتر سازمان و بهبـود شـرایط    و با آگاهی از آن در جهت بهرهآشکار آنان  آشنا شده 

   .برداشته شودکاري گام 
مسأله اساسی در این پژوهش توجه به اصول مدیریت رفتار سازمانی و رضایت شـغلی  

هـاي آنـان و    هـا در برابـر کارمنـدان و فعالیـت     رکنان است که انتظار مـی رود در سـازمان  کا
هـا   وري سـازمان  هرههاي آنان بکارگرفته شود.از آنجایی که نقش نیروي انسانی در ب خواسته

هاي مختلف حاالت درونی کارکنان  نیست، لذا دقت و مطالعه در زمینهبر هیچکس پوشیده 
خدمات کتابداري به سایر توجه به اینکه کتابخانه ملی ایران مرکز ارائه  نماید. با ضروري می
هاي کشور است، رضایت شغلی کارکنان آن موجب خدمات بهتر به سراسر کشور  کتابخانه

اي رضـایت شـغلی مـورد بررسـی قـرار گیـرد تـا         گردد. لذا، الزم است به صـورت دوره  یم
گیـري از   هاي آتی لحاظ گـردد. بـا بهـره    یزير اشکاالت احتمالی مشخص شده و در بر نامه

هـا و   توان به مجموعـه یـی از دسـتورالعمل   ها می هاي حاصل از این گونه پژوهش نتایج و یافته
هـاي   شـرایط متعـادل شـغل بـر اسـاس خواسـته      استانداردهاي کلی در زمینه چگونگی ایجاد 

شی و فرهنگی دسـت  معقول و مطلوب کارکنان کتابخانه و یا سایر موسسات آموزشی پژوه
  یافت.

ایی است  هدف پژوهش حاضر دسترسی به ماهیت درونی شغل کتابداري در کتابخانه
تا با کشف و بررسی عوامل مربـوط بـه رضـایت و عـدم     است که  مهمترین کتابخانه کشور 

رضایت از  شغل، با استناد به نتـایج تحقیـق در بهبـود تصـمیمات مـدیریتی و اتخـاذ شـرایط        
  کتابداران مساعدت شود. مناسب شغلی

  توان اهداف فرعی پژوهش را به شرح ذیل بیان نمود: با توجه به هدف کلی می
رفـاهی و بهداشـتی   -تعیین میزان رضایت کارکنان کتابخانه ملی  از امکانات مادي -1

  محل کار خود .
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 کتابخانه ملی از امکانات آموزشی، ارتقـاي علمـی   تعیین میزان رضایت کتابداران  -2
  هاي الزم براي ابراز ابتکار و خالقیت خود . و زمینه
هـاي   هـا و سیاسـت   تابـداران کتابخانـه ملـی از خـط مشـی     تعیین میـزان رضـایت ک   -3

  مدیریتی بخش خود.
تعیین میزان رضایت کتابداران کتابخانه ملی  از روابط انسـانی موجـود در محـیط      -4

  کار خود  
بخانه ملـی  از امنیـت شـغلی موجـود در محـیط      تعیین میزان رضایت کتابداران کتا -5

  کار.
  تعیین میزان رضایت  از خود شکوفایی در کتابداران کتابخانه ملی .  -6
  شناخت رابطه  بین سابقه خدمت و میزان رضایت شغلی .  -7
  بررسی  میزان رضایت شغلی در بین مقاطع تحصیلی.  -8
هاي کتابداري و غیر کتابـداري   اوت میزان رضایت شغلی تحصیل کردهبررسی تف  -9

. 
ها همراه  پژوهشی طرح شد که در قسمت یافته سوال 9هاي پژوهش،  با توجه به هدف

  با نتایج مستخرج از هر سوال آمده است.

  هاي مرتبط مروري بر پژوهش
ها پژوهشـهاي زیـادي هـم در داخـل ایـران       در زمینه رضایت شغلی نیروهاي انسانی کتابخانه

؛ جعفرزاده و فتاحی، 1382؛ آراسته، 1381؛ حریري، 1380؛ کهن، 1378فرید(محمد زاده، 
، 2؛  سـیپره 1995، 1؛ کایا1991؛) و هم در خارج از ایران ( میرفخرایی 1384؛ تهوري، 1383
تـه اسـت کـه    )صـورت گرف 2011، 4؛ اورامان2004، 3توگیا، کوستلیوس و تسیگلیس؛ 1999

  شوند: برخی از آنها معرفی می
                                                                                                                   
1Kaya  
2Siepre  
3Togia, A .,Koustelios,A. &Tsiglis,  
4 Oraman 
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بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایراناین تحقیـق بـه    )1380کهن (
منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران انجام شـد. روش پـژوهش   

هاي این پـژوهش نشـان    نفر بودند.یافته 195جامعه آماري پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه بود. 
درصـد کتابـداران کتابخانـه ملـی از شـغل خـود        50ت بیش از داد که فرضیه مبتنی بر رضای

داران کتابخانه ملی اجـرا شـده   تایید نشداین تحقیق به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کتاب
. جامعـه  ت ازطریق پرسشـنامه فـراهم شـده اسـت    روش تحقیق پیمایشی بوده و اطالعا ،است

نـرم افـزار آمـاري علـوم اجتمـاعی      مرد) اسـت. اطالعـات بـا     48زن و 147نفر ( 195آماري 
یـان رضـایت شـغلی و    تجزیه و تحلیل شده است . نتایج نشان داده است که هیچ رابطه یـی م 

نـوع اسـتخدام و کـاري کـه کتابـداران       ،اشتغال ، سابقهمتغیرهاي جنسیت، مدرك تحصیلی
ت شـغلی و رشـته تحصـیلی رابطـه     کـه میـان رضـای    ، در حـالی وجـود نـدارد   انجام می دهند

اند نسبت به کسـانی   %) که تحصیالت کتابداري داشته 4/57داري وجود دارد و کسانی (عنام
انـد   خود نشان داده %) که در رشته غیر کتابداري تحصیل کرده اند رضایت بیشتري از6/42(

هـا و خطـی مشـی     ن از روابـط انسـانی موجـود و سیاسـت    و همچنین میزان رضایت کتابـدارا 
ها ( امکانات رفاهی و مـادي،   مولفهکه بقیه  بوده است در حالی مدیریت بیش از حد متوسط

پایگاه اجتماعی ) کمتر از حد متوسط بـوده   ،امکانات آموزشی و ارتقاء شغلی، امنیت شغلی
ابخانه ملی از شـغل  %  کتابداران کت50فرضیه تحقیق مبنی بر رضایت بیش از  ،است . بنابراین
  شود. خود تایید نمی

شغلی کتابدارن شـاغل در   در تحقیقی با عنوان مقایسه میزان رضایت )1381حریري(  
، هـاي تابعـه وزارت علـوم    ي دانشگاه آزاد اسـالمی و دانشـگاه  هاي مرکزي واحدها کتابخانه

هـاي کشورنشـان داد کـه میـانگین رضـایت شـغلی        تحقیقات و فناوري واقع درمراکز اسـتان 
ــایی کتابــداران د د متوســط اســت و در مقایســه تــر از حــ نو گــروه جامعــه مــورد مقایســه، پ
، تفاوت معنا داري بین رضایت شغلی کتابـداران دو جامعـه مـورد مقایسـه وجـود      ها میانگین

ندارد. بیشترین رضایت به متغیر خـدمت بـه جامعـه و کمتـرین آن بـه متغیـر مزایـاي شـغلی         
سرپرسـتی /  ه از نظـر ابعـاد   جامعـ  شود. بـین میـزان رضـایت شـغلی کتابـداران دو      مربوط می
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، پیشرفت علمی و سازمانی، جبران مـادي  مدیریت، روابط انسانی، موقعیت اجتماعی، امنیت
، رضـایت  شـرایط فیزیکـی و رفـاهی   ، تفاوت معنا داري وجود ندارد و تنهـا از بعـد   خدمات

هاي تابعه وزارت علوم به طور معنا داري بیش از کتابداران دانشـگاه آزاد   کتابداران دانشگاه
  است.

) در تحقیقــی بــا عنــوان رضــایت شــغلی اعضــاي هیــات علمــی دانــش 1382آراســته (
آموخته خارج از کشوردر ایران عوامل مرتبط با رضـایت شـغلی را درمیـان اعضـاي هیـات      

نفـر از   481دهـد. در ایـن تحقیـق     هاي دولتی در ایران مورد بررسی قـرار مـی   علمی دانشگاه
تعیـین عوامـل ومتغیرهـاي رضـایت شـغلی از      اعضاي هیات علمی مشـارکت داشـتند. بـراي    

کـه رضـایت شـغلی بـا عوامـل اقتصــادي،       تحلیـل عـاملی اسـتفاده شـد . نتـایج نشـان دادنــد      
، انگیزشـی ارتبـاط دارد. بـراي ارزیـابی تـاثیر      ازم وتجهیزات، لوآموزشی، تفریحی و رفاهی

تفاده گردیـد. در  این عوامیل بر متغیر تابع (رضایت شغلی) نیز از رگرسیون گام بـه گـام اسـ   
عوامل اقتصادي و انگیزشی در الگو باقی ماندند؛ و لذا آشکار گردید کـه   ،نتیجه این تحلیل

این دو عامل نقش بزرگتـري را در رضـایت شـغلی هیـات علمـی دانـش آموختـه خـارج از         
کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که بهبـود رضـایت شـغلی در میـان ایـن       کشور ایفا می

ز اعضاي هیات علمی به تغییرات بنیادي نیاز دارد. برخی از مصادیق این تغییـرات  بـه   دسته ا
مثابه پیش شرطهایی براي بهبود رضایت شغلی اعضاي هیـات علمـی از ایـن قرارنـد: توسـعه      

هـا، مشـارکت هیـات     ، استقالل دانشـگاه ها ، تغییر ساختار اقتصادي، حمایت مالی از دانشگاه
  ي آموزشی و حاکمیت فرهنگ علمی.ها علمی، تقویت گروه

) به بررسی میزان رضـایت شـغلی کارکنـان شـاغل در بخـش مـدیریت       1384تهوري(
وش پیمایشی پردازش کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران پرداخته است. این پژوهش از ر

هاي آن توسـط پرسشـنامه گـردآوري شـدند و بـا نـرم افـزار آمـاري          بهره برده است و داده
اند. جامعه آماري این پژوهش را کارکنـان   س مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهس.ااس.پی.ا

ها نشـان داد کـه    لبخش مدیریت پردازش کتابخانه ملی تشکیل دادندو نتایج حاصل از تحلی
هـاي   سیاري از همتایان خـود درکتابخانـه  رضایت کارکنان این بخش از کتابخانه ملی مانند ب
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، میزان امنیت شغلی در حـد پـایین   هاي مدیریت ، سیاستآموزشیدیگر از امکانات رفاهی، 
میزان رضایت آنان از روابط انسانی موجود در سازمان و وجهه و اعتبار اجتماعی حرفـه و   و

 سازمان در حد نسبتا خوبی بوده است.
بررسی میزان رضایت کتابداران کتابخانه ملی ایران از رشته تحصیلی  )به1388(فتاحی
پژوهش و نیز توجـه بـه نقـش مهـم      با توجه به میزان مهارت و سطح تحصیالت و شغل خود

ر هر سـازمانی  کتابداران در سازماندهی و ارزیابی اطالعات و اشاعه دانش در سطح جامعه د
هـا انجـام گرفـت.روش پـژوهش  پیمایشـی بـوده و اطالعـات از طریـق          بخصوص کتابخانـه 

هـاي پـژوهش میـزان رضـایت کتابـداران        تـه گردآوري شده است.  بـر اسـاس یاف  پرسشنامه 
کتابخانه ملی از رشته تحصیلی بسیار مطلوب و از نظر شغل و درآمـد درحـد متوسـطی قـرار     
دارد. این امر با توجه به رتبه و سطح تحصـیالت افـراد تفـاوت دارد. یافتـه دیگـر، توجـه بـه        

ا در رونـد روبـه   باشد کـه پاسـخ دهنـدگان رضـایت خـود ر      نحوه مدیریت کتابخانه ملی می
   اند.  ر کتابخانه ملی ابراز رضایت کردهبهبود مدیریت اعالم نموده و از اشتغال د

) به بررسی رضایت شغلی کتابداران کشورهاي درحال توسـعه پرداختـه   1995(  1کایا
است. نتایج این پژوهش که در شهر آنکارا انجـام شـد و نشـان داد کـه در کتابـداران مـورد       

دهنـد   ی از شرایط کار و شهرت حرفه و ارزشـمندي کـاري کـه انجـام مـی     پژوهش نارضایت
، ارتقـا شـغلی، پایگـاه    کـه افـراد از تـامین شـغلی، دسـتمزد و مزایـا       وجود دارد عالوه بر این

  اجتماعی و منزلت اجتماعی و کمبود اقتدار و مسئولیت ناراضی هستند.
کتابـداران سـه دانشـگاه    ) در تحقیقی تحت عنوان میزان رضایت شغلی 1999( 2سیپره

انگلیسی زبان ایالت کبک کانادا، از فرم نظرسنجی رضایت شـغلی اسـپکتور اسـتفاده کـرده     
کند؛ مانند حقوق، ارتقـا، سرپرسـتی، مزایـا،     جنبه مختلف از رضایت شغلی بررسی می 9که 

، ارتبـاط بـا همکـاران، ماهیـت شـغلی؛ اسـتفاده شـده اسـت. فرضـیه          پاداش، دستورالعمل ها
وهش بر رضایت شغلی کتابداران قرار داشت ولی درنهایت نارضایتی نسبت به ارتباطـات  پژ

                                                                                                                   
1 Kaya  
2 Siepre, E. 
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و دستورات اجرایی مدیران بدست آمد . میزان رضایت از حقوق و مزایـا و ارتقـا شـغلی در    
  سطح پایینی بود.

) در تحقیقــی بــا عنــوان میــزان رضــایت شــغلی در میــان  2004( 1توگیــا و تســیگلیس 
جنبـه از رضـایت    6هی کشور یونان به وسیله سیاهه رضایت کارمندان کـه  کتابداران دانشگا

شــغلی ( شــرایط کــاري ،حقــوق ، ارتقــا، ماهیــت کــار، سرپرســتی و ســازماندهی) را در بــر 
ان دانشــگاهی کشــور یونــان گیــرد بــه بررســی میــزان رضــایت شــغلی در میــان کتابــدار مــی

ن بیشـترین رضـایت را از ماهیـت    کتابداراهاي پژوهش آنان نشان داد که این  پرداختند. یافته
، سرپرستی و شرایط کاري و کم ترین میزان رضایت را از حقوق و شرایط ارتقـا داشـته   کار
  اند.

انــدازه گیــري میــزان رضــایت شــغلی و انتظــارات  در تحقیقــی بــه ) 2011( 2اورامــان
مـده ایـن   هـدف ع پـردازد.   مـی  کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منـابع انسـانی  

تحقیق عبارت از بررسی رضایت شغلی کارمندان در یـک پـروژه تحقیقـاتی و اسـتراتژیک     
مدیریت منابع انسانی با یک مدل رضایت شغلی از صنایع تحقیق و توسعه آر انـد دي اسـت   

اعطـاي   ،ز قبیل پرداخـت در ازاي سـاعات کـار   که باید متشکل از فاکتورهاي مربوطه کار ا
، احتمــال ترفیــع مقــام درمحــیط کــار، شــرکت کارمنــدان در کارکنــاناختیــارات بیشــتر بــه 

هـاي مربوطـه از    نسبت به مشکالت کـاري باشـد. داده   هاي تصمیم گیري و حساسیت پروسه
تحلیـل شـده سـت. تمـامی      olsکارمندان شرکت گرفته شده و با استفاده از مدل رگرسیون 

  اند. اثرات مثبت روي رضایت شغلی بوده متغیرها داراي
مندي این قشر از  مندي یا عدم رضایت ها  شناسایی میزان رضایت اهداف این پژوهش 

هـا    کارکنان است که در حرفه کتابداري مشغول به خدمت هستند تا شاید نتایج این پژوهش
هاي پیشـین   راهگشایی براي ایجاد زمینه بهتر در امر استخدامی آنان گردد. با مطالعه پژوهش

هـا   وري مناسب سـازمان  شویم نقش رضایت شغلی در موفقیت و بهره جه میو نتایج آنها متو

                                                                                                                   
1Igbaria,.A., Koustelios,A., and Tsiglis, N. 
2 Oraman 
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تواند در بهبود رونـد   براي افزایش میزان این رضایت می تأثیر به سزایی دارد و هرگونه اقدام
کنیم کـه در بیشـتر    اي آنان نقش داشته باشد. همچنین مشاهده می هاي حرفه کاري و فعالیت

کتابخانه ها نیز از این مسـأله جـدا نخواهنـد بـود . نارضـایتی       مشاغل نارضایتی وجود دارد و
شود و بدلیل بعد فرهنگی شغل کتابـداري و تعـامالت    بیشتر در ابعاد مادي و رفاهی دیده می

منـدي در روابـط بـین همکـاران و فضـاي سـازمان و همچنـین دیـد مثبـت           انسانی ، رضایت
هـاي صـاحبنظرانی کـه در ایـن      ر طبق گفتـه خورد. ب ها به چشم می اجتماع نسبت به کتابخانه
توان به این نتیجه رسید که انسان ها هیچگاه به رضایت کامل نمیرسـند   بخش بررسی شد می

  و آنان با برطرف شدن یک نیاز تمایل به دستیابی به خواسته دیگري را دنبال میکنند.  

  روش پژوهش:
اسـتاندارد مینـه سـوتا در     سشـنامه پر  است و اطالعـات از طریـق   تحلیلی- روش پژوهش پیمایشی

در سـمت  کتابداران شاغل در کتابخانه ملـی  .جامعه پژوهش شامل گردآوري شد 1393نیمه دوم 
کـل افـراد بـا سـمت      ،هـاي کتابخانـه ملـی    میباشد. با توجه به دادهکتابدار و هیات علمی کتابخانه 

م نمونه مـی شـد، ولـی چـون     نفر حج 169بود. با توجه به جدول مورگان نفر  303کتابدار شامل 
نفر را شامل میشد، و دستیابی به مدیران رده باال عمـالً دشـوار    194کتابداران وهیأت علمی شاغل 
نفر مذکور را دربر گرفت.با مراجعه به افـراد جامعـه پـژوهش     194بود ، لذا جامعه آماري تحقیق 

%) 70پرسشـنامه(  119ها نیـز تعـداد   و در محل کار آنها پرسشنامه ها توزیع شد.  از میان پرسشنامه 
  که بصورت صحیح پاسخ داده شده بودند در پژوهش مورد استناد قرار گرفت.

پرسشــنامه هــا در مراحــل اولیــه جهــت روایــی توســط افــراد هیئــت علمــی و دکتــري  
محتـوایی آن تاییـد شـد. از    -کتابداري  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و روایی صـوري 

نامه مینه سوتا استاندارد می باشد و در پژوهشهاي مختلف مـورد اسـتفاده   آنجاییکه که پرسش
قرار گرفته است، پایایی آن نیز تایید شده است. پایایی پرسشنامه حاضر نیز از طریـق آلفـاي   

محاسبه شد که ضـریب بـاال و    0.9کرونباخ و با استفاده از نرم افزار اس.پی. اس.اس برابر با 
  قابل قبولی است.
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 نیـ ا.  اسـت  کاررفتـه ه بـ  پـژوهش  سـواالت  بهیی پاسخگوي برا سوال 27 با امهپرسشن
  : شدندي بند دستهی شغل تیرضاي ارهایمع براساس گروه 6 در سواالت
  یورفاهي ماد امکانات درباره 4-1 پرسش .1
 یشغل وثبات تیامن درباره  7-5 پرسش .2
 رانیمدي استهایرفتاروس درباره 11-8 پرسش .3
 یانسان وروابطي کار متقابل ابطرو درباره 14-12 پرسش .4
 يفرد رشد وی شغل تیماه درباره 21-15 پرسش .5
  آموزش ویی خودشکوفا درباره 27-22 پرسش .6

  :زیر نیز مورد نظر بودی  فرع سوال سه به پاسخ
  .ندربرخورداي شتریبی شغل تیرضا از باالتری لیتکم التیتحص با افراد .1
 .برخوردارندي الترباي مندتیرضا از شتریب خدمت باسابقه افراد .2
  .دارندي شتریب تیرضا خود ازشغلي کتابدار التیتحص با افراد .3

هاي توزیع فراوانی) و همچنین  در این پژوهش از آمار توصیفی (رسم نمودارو جدول
تحلیل واریانس یک طرفه یـا   F هاي اساسی از آمار استنباطی و آزمون براي پاسخ به پرسش

  استفاده شد.  tیرسون و آزمون ، ضریب همبستگی پ(ANOVA)آنووا

  هاي پژوهش پاسخ به پرسش
کارکنان کتابخانه ملی تا چه میزان از امکانات مادي رفاهی و بهداشـتی محـل کـار خـود     . 1

  رضایت دارند؟

  اي براي تعیین میزان رضایت از امکانات مادي رفاهی و بهداشتی محل کارنمونه تک tمون آز -1جدول 
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دهد که بین میانگین محاسبه شده از میزان رضایت امکانات مادي یم نشانجدول باال 
داري  انگین نظـري پرسشـنامه) تفـاوت معنـی    ، میـ 12شـده ( ) و میانگین مقایسه 9.62فاهی (ر

کـه کتابـداران    مشـخص اسـت  ار است د منفی و معنی tوجود دارد. با توجه به این که مقدار 
کتابخانه ملی به طور معنی داري در حد کم از امکانات مادي، رفاهی و بهداشتی محل کـار  

  .خود رضایت دارند
ــ. 2 ــه مل ــا چــه کتابــداران کتابخان میــزان از امکانــات آموزشــی، ارتقــاي علمــی و  ی ت
 هاي الزم براي ابراز ابتکار و خالقیت خود رضایت دارند؟ زمینه

  اي براي تعیین میزان رضایت از ماهیت شغل کتابداريمونهتک ن tزمون آ -2جدول 
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 تفاوت معنی دار است 000. 118 3.779- 21 4.779 19.34  119  شغلی

دهد که بین میانگین محاسبه شده از میزان رضـایت ماهیـت   یم نشاندر جدول باال  tمقدار 
ــداري ( ــده ( 19.34شــغل کتاب ــانگین مقایســه ش ــاوت   21) و می ــنامه) تف ــانگین نظــري پرسش ، می

دهـد کـه   نشـان مـی   ،و معنـی دار اسـت   منفـی  tتوجه به این کـه مقـدار    داري وجود دارد. با معنی
  کتابداران کتابخانه ملی به طور معنی داري در حد کم از ماهیت شغلی خود رضایت دارند.

هـاي مـدیریتی بخـش     ها و سیاست نه ملی تا چه میزان از خط مشیکتابداران کتابخا. 3
 خود رضایت دارند؟

  براي تعیین میزان رضایت از رفتار ارشد مدیران ايتک نمونه tآزمون  -3جدول 
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) 9.23ز میزان رضایت رفتار مدیران ارشد (بین میانگین محاسبه شده اtمقدار به باتوجه
، میانگین نظري پرسشـنامه) تفـاوت معنـی داري وجـود دارد. بـا       12و میانگین مقایسه شده (

دهد که کتابداران کتابخانه ملـی بـه   منفی و معنی دار است  نشان می tتوجه به این که مقدار 
  ارند.طور معنی داري در حد کم از رفتار مدیران ارشد  رضایت د

کتابداران کتابخانه ملی تا چه میزان از روابط انسانی موجـود در محـیط کـار خـود     . 5
 رضایت دارند؟

 اي براي تعیین میزان رضایت از روابط متقابل کاري در کتابخانهونهتک نم tمون آز -4جدول 
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 تفاوت معنی دار است 000. 118 8.743 9 1.908 10.53  119

دهـد کـه بـین میـانگین محاسـبه شـده از میـزان رضـایت          یم نشان شده محاسبه tمقدار
، میانگین نظـري پرسشـنامه) تفـاوت     9) و میانگین مقایسه شده (10.53روابط متقابل کاري(

دهـد کـه   دار است  نشان می مثبت و معنی tدارد. با توجه به این که مقدار معنی داري وجود 
داري در حـد زیـاد از روابـط متقابـل کـاري در محـیط        بداران کتابخانه ملی به طور معنیکتا

  کتابخانه رضایت دارند.
کتابداران کتابخانه ملی تا چـه میـزان از امنیـت شـغلی موجـود در محـیط کارشـان        . 6

 رضایت دارند؟

  اي براي تعیین میزان رضایت از ثبات شغلینمونهتک  tآزمون  -5جدول 
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 تفاوت معنی دار است 000. 118 5.790- 9 1.963 7.96  119  ثبات شغلی
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دهد که بـین میـانگین محاسـبه شـده از میـزان      یم نشان) -5.790( شده محاسبه tمقدار
، میانگین نظـري پرسشـنامه) تفـاوت     9) و میانگین مقایسه شده (7.96رضایت  ثبات شغلی (

دهـد کـه   دار است نشـان مـی   منفی و معنی tداري وجود دارد. با توجه به این که مقدار  معنی
  ت شغلی خود رضایت دارند.کتابداران کتابخانه ملی به طور معنی داري در حد کم از ثبا

  

 خود شکوفایی تا چه میزان در کتابداران کتابخانه ملی وجود دارد؟. 7

  براي تعیین میزان وجود خودشکوفایی در شغل کتابداري ايتک نمونه tون آزم -6جدول 

  
دهد که بین میانگین محاسبه شده از میـزان رضـایت   یم نشان) -2.349( شده محاسبه tمقدار

داري وجود دارد. با توجه به این کـه   ن ارشد و میانگین مقایسه شده تفاوت معنیرفتار مدیرا
داري  بداران کتابخانه ملی به طـور معنـی  دهد که کتادار است  نشان می منفی و معنی tمقدار 

  در حد کم از میزان خودشکوفایی در شغل کتابداري  رضایت دارند.
 

  آیا بین میزان سابقه خدمت و میزان رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟. 8

آزمون همبستگی براي تعیین رابطه بین سابقه و رضایت شغلی -7جدول   

 رضایتشغلی هسابق 

 سابقه
 *204.- 1 مقدار همبستگی
 027.  سطح معنی داري

 117 117 تعداد

 رضایتشغلی
 1 *204.- مقدار همبستگی
  027. سطح معنی داري

 119 117 تعداد
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 تفاوت معنی دار است 020. 118 2.349- 18 4.293 17.08  119  شکوفایی
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معنی دار اسـت   0.05با توجه به این که مقدار همبستگی محاسبه شده در سطح آلفاي 
بـا توجـه بـه ایـن کـه مقـدار        .حاظ امـاري رابطـه وجـود دارد   دهد بین دو متغیر از لنشان می

یعنی به طور معنی داري با افـزایش   ،همبستگی منفی است رابطه بین دو متغیر معکوس است
  د.بسابقه میزان رضایت شغلی کاهش می یا

  
  آیا میزان رضایت شغلی در بین مقاطع تحصیلی تفاوت وجود دارد؟. 9

آزمون آنالیزواریانس انجام شده است.براي تعیین معنی داري تفاوت   

آزمون انالیز واریانس یک راهه براي بررسی وجود تفاوت در میزان رضایت شغلی مقاطع تحصیلی -8جدول   

 
مجموع 
 مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
سطح معنی داري    F  مجذورات

 sigیا 
 556.287 3  1668.860  بین گروه ها

 192.604 114  21956.903 درون گروه ها 039. 2.888
  117  23625.763 جمع

  
معنی دار است.  0.05) در سطح آلفاي 2.888محاسبه شده ( fبا توجه به این که مقدار 

تفاوت میـانگین   ،بنابراین دار است و نیواریانس انجام شده مع دهد که آزمون انالیزنشان می
یین تفاوت بین مقـاطع آزمـون   دار است. براي تع ت شغلی در بین مقاطع تحصیلی معنیرضای

  تعقیبی توکی انجام شده است که در جدول بعدي آورده شده است.

آزمون تعقیبی توکی براي تعیین تفاوت در مقاطع تحصیلی -9جدول   
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سطح معنی   میانگین تعداد 
 sigداري  یا 

  نتیجه

  کاردانی
 تفاوت معنی دار نیست 1.000 4.658  439.  کارشناسی
 تفاوت معنی دار نیست 731. 4.558  *4.706- شدکارشناسی ار
 تفاوت معنی دار است 018. 10.668  *23.909- دکتري

 کارشناسی
 تفاوت معنی دار نیست 1.000 4.658  439.-  کاردانی

 تفاوت معنی دار نیست 240. 2.730  5.144- کارشناسی ارشد
 تفاوت معنی دار است 037. 10.024  *24.348- دکتري

ی کارشناس
 ارشد

 تفاوت معنی دار نیست 731. 4.558  4.706  کاردانی
 تفاوت معنی دار نیست 240. 2.730  5.144 کارشناسی
 تفاوت معنی دار نیست 224. 9.978  19.203- دکتري

 دکتري
 تفاوت معنی دار است 018. 10.668  *23.909  کاردانی
 تفاوت معنی دار است 037. 10.024  *24.348 کارشناسی

 تفاوت معنی دار نیست 224. 9.978  19.203 شناسی ارشدکار

گـان مقطـع دکتـري بـا     د شـود تفـاوت بـین دارنـ    مـی  خصبا توجه به جدول فوق مشـ 
دار است. یعنی افراد داراي مدرك دکتري به  دارندگان مدرك کاردانی و کارشناسی معنی

 ت دارند.طور معنی داري نسبت به مقاطع کاردانی و کارشناسی از شغل خود رضای
هـاي   ههاي کتابداري بـا تحصـیل کـرد    هآیا بین میزان رضایت شغلی تحصیل کرد. 10

  غیر کتابداري تفاوتی وجود دارد؟

  مستقل براي تعیین تفاوت رضایت شغلی بین دارندگان تحصیالت کتابداري و غیر کتابداري tزمون آ-10جدول 

x4 انحراف   میانگین تعداد
درجه   tمقدار  استاندارد

  يآزاد

سطح 
معنی 
دري 

sig/ 

  نتیجه

رضایت 
  شغلی

 047. 14.954 73.52  94  داريبکتا
 تفاوت معنی دار نیست 963. 114

 2.342 10.987 73.36  22 غیرکتابداري

محاسبه شده نشان می دهد از نظر آماري هیچ تفاوتی بین رضایت شغلی افـراد   tمقدار
غیرکتابـداري دارنـد وجـود نـدارد و      داراي مدرك کتابداري هستند با افرادي که مـدارك 

  ها با هم برابر است. میزان رضایت شغلی آن
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  بحث و نتیجه گیري
 کتابـداران ي ناخشـنود  وي خشنود عوامل دادن نشان جهت در بودی حاضرکوشش پژوهش

 کتابخانـه  کارکنـان  تیوضعابتدا  .دیگرد نهیزم نیدرای جینتا منجربه که رانیای مل کتابخانه
 کتابـداران ي منـد تیرضـا  تیوضـع قـرار گرفتـه اسـت: بـر اسـاس نتـایج،        مورد بحـث ی مل

 قـراردارد ی نییپـا  درحد ها گرکتابخانهیهماننددی شغل تیوامن وثباتی ورفاهي ماد طیازشرا
 ا،یـ ؛کا1388 ،یفتـاح  ؛1384،يتهـور  ؛1380کهـن، ي هـا  رادریافتـه  جینتـا  نیـ ا ریـ نظ توانیم. 

  .کرد مشاهده زین 1999ره،یسپ ؛1994
 احتمـال  و کارکنـان  بـه  شـتر یب اراتیـ اختي اعطا که داد نشان  2011اورامان،ي ها افتهی
ــان عیــترف  محســوب مثبــت عوامــل ازی شــغل تیرضــا در هــایریگ میتصــم در شــرکت و آن
ی ابیـ ارز کم هایریگ میتصم در مشارکت و ارتقا نحوه از تیرضا حاضر پژوهش در.شود یم

 و شـود  ینمـ  اسـتفاده  کارمندان توان تمام از نهکتابخا در که آنست مفهوم به نیا. است شده
 بـه ی نگـاه  بـا . است حاکم کاري فضا بر هنوز کارکنان به گرا یرسم کردیرو ای ینیماش دید
 در انسـانها  تیـ خالق که میشو یم متوجه سازمان در گرای رسم یا گرای شکل کردیرو هینظر
  .داشت نخواهدی فرهنگ یمکاني برای خوب جهینت که شود یم نابود هاطیمح گونه نیا

 روابـط  از افـراد  تیرضـا  وآن هسـت  زیـ نی خـوب  خبـر  ازی حاک پژوهش نیا جینتا اما
ي هـا  یافتـه  در مطلـب  نیـ ا. اسـت  همکـاران  بـا  مشـارکت  و تعامـل  و کـار  طیمحـ  دری انسان
 چشـم  بـه  زین ؛1378 زاده، محمد ؛1380کهن، ؛1381،يریحر ؛ 2004ا،یتوگ ؛1384،يتهور
 آرامـش  و تیامن او به کند تیمیصم وی دوست احساس فرد کار طیمح در که نیا. خوردیم

  .کند رتریپذ تحمل اوي برا را کار فشار که بخشدیم خاطر
 ارکمیبسی شغلء ارتقا ونیت ام زانیم ارشد رانیرفتارمد به نسبت کارکنان تیرضااما، 
، هسـتند  واجـه م بودجـه  کمبـود  بـا  هـا ماسـازمان  کشور مثلیی درکشورها آنجاکه از و است
 و رانیمــد رفتــار درمــوردی ولــ. کــرد رادركي مــاد لیازمســای تینارضــا مســاله تــوان یمــ

 کتابـداران همچنـین   .داردی بستگ آن کردن اداره نحوه و خودسازمان به مسئله عملکردآنان
 منزلـت  از افـراد  پـژوهش  نیـ درا. داشـتند  درسـازمان یی خودشـکوفا  ازمواردی کم تیرضا
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 خود نیا دیشا و بودندی ارراضیبس سازمان وجه از اما ،داشتندی کم تیرضا حرفهی اجتماع
 ازمراکـز ی یکـ  بعنـوان ی ملـ  کتابخانـه  تیموقع به باتوجه کتابداران که نیاي برا باشدی عامل
 نامناسـب  طیشرا گرید وي ماد طیشرا وجود با و کنند ت مباها آن درکشوربهی فرهنگ مهم
 کـه ی وامکانـات  ایـ مزا از افراد. همچنین بمانند سازمان در تا دارند لیتما شد اشاره آنها به که
  .ندارندی چندان تیرضا شودیم فراهم آناني برای کیزیف لحاظ از

 وی انسـان  روابـط  دربعـد  تنهـا ی شغل تیرضا بعد حاضردرشش پژوهش جینتا براساس
 ایـ  و تیرضـا  عـدم  مـوارد  هیـ بق در و شـود  یم دهیدي مندتیرضا سازمانی اجتماع گاهیجا
ی ملـ  درکتابخانـه  کـه  است نیا نشاندهنده مطلب نیا لذا خورد،یم چشم به متوسط تیرضا
 آن بـه  نیولئمسـ  و رانیمـد  دیـ با داردکـه  وجـود ی مشـابه  مشکالت ها گرکتابخانهیردینظ زین

  . باشند راداشته الزم توجه
یمـ  درکـار  وسکونی یکنواخت رابه آنان دردرازمدت ن کارمندا بهي ابزار صرفاً نگاه
ی امیـ پوی طـ یرامح کتابخانـه  کـه  رانگاناتـان ی الینظرش براساس کتابخانه تیباماه نیرساندوا

 ررابردانشیتـاث  نیشـتر یب بکارباشندکه مشغولیی طهایددرمحیبا که يافراد. نامددرتضاداست
  .هستندي شتریب سزاوارتوجه خواهدداشت جامعه وفرهنگ

 گذشـته ي هـا ازسال کهد یرس جهینت  نیا به نیشیپي ها پژوهشی بررس بااین پژوهش،  
 امـده یبوجودنی ملـ  کتابخانـه  کارکنـان  تیوضـع  دربهبـود ی رچندانییتغزمان انجام تحقیق  تا

 چشم به تیریازمدي تمندیرضا زانیم 1388 سال دوره کیدر و پژوهش دریک وتنها است
 هستند دعالقمن شیکارخو به هنوزهم ،ادیز مشکالت به باتوجه کتابداران که نیا. خورد یم
ي فضا بر حاکم دوستانهی انسان روابط و سازمان وجه کتابخانه،ی فرهنگ طیمح به توان یم را
 تیرضـا  جلـب  بـا  دررابطـه ي اریبسـ  نکـات  بـه  رانیمـد  اسـت  الزم پـس . دانست مرتبط آن

  .کنند توجه کتابداران

  پیشنهادهاي کاربردي
  :  کند تایج ،پیشنهادات ذیل را ارائه میتحقیق بر اساس ن

  کار طیمحی رفاه وامکاناتی کیزیف طیشرا بهبود -
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یمـ  انجـام  کـه ي کـار  زانیم و افراد تخصصبا توجه به  عادالنه و متناسب حقوق به توجه -
 دهند

 ی  شغل ثبات وی استخدام طیشرا بهبود -
 آنان زشیانگ جهت سازماني هايریگ میدرتصمکتابداران  مشارکت -
 افراد ردعملک قیدقی ابیارز و پرتالش کارکنان قیتشو -
 بردارند گام سازمان اهداف شبردیپ تادرجهت زهیپرانگ و مشتاقي رویني ریبکارگ -
 افراد لیتحص ادامهي برا مناسب طیشرا درنظرگرفتن -
 افراد تخصص با متناسبي  نارهایسم وی آموزشي ها دورهي برگزار -
 زنـان  را انـه کتابخ ن شـترکارمندا یب کـه  نیا به باتوجه زناني ازهایبان متناسب طیشرا بهبود -
 دهندیم لیتشک

 کـرده  آگاه خود حساس نقش از را کارکنان تا حرفه بزرگان حضور بای جلساتي برگزار -
 شوند دلگرم شیخو حرفه به و
 و ،هسـتند  احترام قابل و ارزشمند سازماني برا که کنند احساس دیبا افراد که نیا درانتها -
ی جلساتي برگزار و دوستانهی طیمح رمستلزمام نیا .شود داده پاسخ آناني ازهاین به دیبا لذا

 .است سازمان توسط پاسخ و پرسش جهت
   



   
  
 

 

 يجمهور یکتابداران سازمان اسناد و کتابخانه مل یشغل تیرضا زانیم یبررس
 169رانیا یاسالم

  یآزاده فتاح ینیرحسیدکتر زهره م

  منابع 
فصـلنامه پـژوهش و   ). رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی  دانش آموخته خارج از کشوردر ایران. 1382(ته، ح آراس .1
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