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  چکیده 
شـغلی کتابـداران شـاغل در    رضـایت  بـا  رابطـه پـنج عامـل بـزرگ شخصـیتی      بـه تعیـین   حاضر پژوهش هدف:

 پردازد.  دانشگاه علوم پزشکی ایران میهاي  کتابخانه
دو پرسشـنامه   هـا  داده ابزار گردآوريتحلیلی بود.  -پژوهش حاضر پیمایشی، از نوع توصیفی روش پژوهش:

هـاي    نفـر از کتابـداران شـاغل در کتابخانـه     75بـین   1395بـود کـه در سـال     شغلی  پنج عامل بزرگ شخصیتی و رضایت
نفر تمایل بـه پاسـخگویی    66که فقط  شد توزیعدند که به روش سرشماري انتخاب شده بودانشگاه علوم پزشکی ایران 

 .تحلیل شد 23 نسخه SPSS افزار نرمها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در   داشتند. داده
ـا       گرایـی و روان  یت دو عامـل تجربـه  پنج عامل بـزرگ شخصـ  از بین  :ها  یافته ) 42/41و  31/41رنجورخـویی (بـه ترتیـب ب

ـا     ها را کسب کردند. ) بیشترین میانگین84/49گرایی (با   کمترین و وجدان ـار، سرپرسـت، ارتق میان ابعاد رضایت شغلی تمامی ابعاد ک
ـا کمتـر از حـد          3و همکاران با میانگین باالتر از  از حد متوسط باالتر و تنها رضایت شـغلی کتابـداران در بعـد پرداخـت حقـوق و مزای

ـار، عامـل      رنجورخویی در ابعاد کار و سرپرست، عامل برون داد عامل روان ها نشان  یافته متوسط ذکر شده بودند. گرایـی در بعـد همک
ـاء، عامـل تجربـه     پذیري در بعد کار، عامل وجدان توافق ـاط مثبـت و معنـی       گرایی در ابعاد کار و ارتق ـاء ارتب داري  گرایـی در بعـد ارتق

  یافت. رجورخویی کتابداران افزایش میدارند. با افزایش سطح تحصیالت و سابقه شغلی میزان روان
کننـده قـوي بـراي     بینـی یـک پـیش   عنـوان  بـه توانسـت   ی پنج عامل بزرگ شخصیت میطورکل به گیري:  نتیجه

توانـد در گـزینش    هاي شخصیتی مهم افراد می پرداختن به ویژگی رو نیازا رضایت شغلی کتابداران پزشکی عمل کند.
 هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد. هاي پزشکی و تصدي سمت کتابخانهها براي شغل کتابداري در  آن

 هاي شخصیتی، رضایت شغلی، کتابداران، دانشگاه علوم پزشکی ایران ویژگی ها:  واژه  کلید

   
                                                                                                                   

 .24/02/1396؛ تاریخ پذیرش مقاله: 19/12/1395تاریخ ارسال مقاله:  *
  hamed.aghajani.k@gmail.com   دانشگاه علوم پزشکی ایرانکتابداري و اطالع رسانی پزشکی   . کارشناسی ارشد1

  lnemati@yahoo.com  . استادیار گروه کتابداري و اطالع رسانی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران  2
  (نویسنده مسئول) دانشگاه علوم پزشکی ایران. کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی3

  forouzanashoori@gmail.com   



   
  
  

 

 76 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 6 یاپیپ شماره ،1396 بهار ـ اول شماره سوم، سال 
 

  

  

  

  

  مقدمه
 يو ارائه خدمات در جوامع بشر دیتول ندیدر فرا یانسان يروین تیامروزه، نقش و اهم

از قدرت بازو و کـار   یانسان يروینقش ن .است  شده  شناختهامل وع نیتر مهمیکی از  عنوان به
در عصر حاضـر  . است تغییریافته است، دیعامل تول ترین مهمبه دانش و مهارت که  یکیمکان
رشـد  بلکـه تحـوالت و    ،دیـ آ یتوسـعه بـه شـمار نمـ     یاصـل  عامـل عنـوان   به یمنابع مال گرید

در  ياقتصـاد  يهـا  آن توسـعه نظـام   تبـع  بـه ها و  سازمان يسبب ارتقا یانسان يروین يور بهره
  ).1387عمادزاده، ( دشون یجهان م

 دارنـد.  عهـده  بـر نقش اصلی را در تربیت و رشد نیروي انسانی  ها  در این میان دانشگاه
یکـی از  هـاي دانشـگاهی،    عنـوان قلـب تپنـده محـیط     رسـانی بـه   هـا و مراکـز اطـالع     کتابخانه

روز نقـش   و اشاعه اطالعـات بـه   سازمان دادن، آوري ستند که با جمعمفیدترین واحدهایی ه
هـاي    ورود فنـاوري  یاز طرفـ  ،)1365(فتـاحی،   مهمی را در تربیـت نیروهـاي انسـانی دارنـد    

شـدن نقـش اساسـی ایـن مراکـز در توسـعه سـواد         هـا و مطـرح   اطالعاتی بـه کتابخانـه   جدید
هـاي   و چالشرسالت اجتماعی و  )1387 اشرفی و حریري،العمر ( اطالعاتی و آموزش مادام

جـاب  یهـا را ا  نیـروي انسـانی شـاغل در آن   ، توجه جدي بـه شـرایط کـاري    ها  پیش روي آن
موفقیت هـر سـازمان بـه تـالش و رضـایت کارکنـان آن سـازمان        باید توجه داشت  کند. می

ــه  ــتگی دارد، ب ــی  نحــوي بس ــه م ــرو     ک ــان درگ ــارت کارکن ــاال و مه ــه ب ــت روحی ــوان گف ت
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هـاي کـاري ماننـد     . بسـیاري از جنبـه  )1992، 2(فـرنچ و هیسـرود   آنـان اسـت   1شغلی  رضایت
وري، غیبت از محل کـار، نـرخ اسـتعفا و تغییـر شـغل، از رضـایت        کارآمدي در حرفه، بهره

و میان نگرش افراد نسبت بـه شـغل خـود و عملکـرد      )1999، 3(مغربیپذیرند شغلی تأثیر می
 شـغلی اسـت    ترین ابعاد ایـن نگـرش، رضـایت    د که یکی از مهمها رابطه وجود دار شغلی آن
، اما شده است تعاریف متعددي از رضایت شغلی در متون و منابع مطرح). 1992، 4(سینگس

شغلی رضایتی اسـت بـه مفهـوم لـذت روحـی ناشـی از ارضـاي نیازهـا،           رضایتطور کلی  به
. )1992رنچ و هیســرود، (فــ آورد تمــایالت و امیــدي کــه فــرد از کــار خــود بــه دســت مــی 

همگـی بـر اهمیـت و نقـش     انجام شده است که  هاي متعدد در حوزه رضایت شغلی پژوهش
  ).1387(اشرفی و حریري،  اند آن در زندگی فردي، اجتماعی و عملکرد شغلی تأکید داشته

دهنـد دارد.   نوع شخصیت افراد نقـش مهمـی را در رضـایت از شـغلی کـه انجـام مـی       
 در مدل پـنج عـاملی شخصـیت تبیـین نمـود     توان  ار و تجارب آدمی را میهاي مهم رفت جنبه

در روانشناسی امروز، توافق شایان توجهی درباره توصیف شخصـیت بـر   ). 1990، 5(دیگمان
ــرون    ــزرگ شخصــیت شــامل ب ــا صــفت ب ــنج عامــل ی ــق ،6گرایــی  اســاس پ ــذیري  تواف ، 7پ

؛ کاسـتا و  1985، 11(بـالگ  دارد وجود 10گرایی  و تجربه 9رنجورخویی  ، روان8گرایی  وجدان
رضـایت یـا    هاي خاص هریک از پنج عامل بزرگ شخصیت باعث ویژگی .)1995، 12مکرا

شـغلی    گـرا سـطح بـاالتري از رضـایت     افراد برونشود؛  ها می نارضایتی شغلی هرکدام از آن
یت دارند و درنتیجه احساس رضا همکاران خود رادارند زیرا تعامالت بین فردي زیادتري با

                                                                                                                   
1 Job-Satisfaction 
2 Ferench & hisrod 
3 Maghrabi 
4 Siggins 
5 Digman 
6 Extroversion 
7 Agreeableness 
8 Conscientiousness 
9 Neuroticism 
10 Openness 
11 Blagg 
12 Costa & MaCrae 
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پذیر تمایـل دارنـد    ). افراد توافق2012و دیگران،  1(وانگ دارند بیشتري نسبت به شغل خود
خلق هسـتند. ایـن افـراد همـاهنگی و روابـط بـین فـردي         آرام باشند، همکاري کنند و خوش

گرا مـنظم،   وجداندهد. افراد  ها را افزایش می بیشتري با دیگران دارند که رضایت شغلی آن
، ایـن  )2012، 2(بلـومر و دورینـگ   دهـی شـده هسـتند    ل و با رفتارهاي سازمانبا دقت، مسئو

افراد بازدهی کاري بیشتري دارند زیرا تالش و زمان بیشتري را صرف وظایف کـاري خـود   
. )2014، 3(کـیم و چانـگ   ها نیـز زیـادتر اسـت    شغلی آن  کنند و درنتیجه احتمال رضایت می

پـذیر و باوجـدان، افـراد روان رنجورخـو رضـایت      گرا، توافـق   هاي برون  برخالف شخصیت
اغلـب  نیـز  گرا  . تجارب مربوط به افراد تجربه)2013و دیگران،  4(ژائی شغلی کمتري دارند

(وانـگ و   شود شود و به هر دو صورت منفی و مثبت تفسیر می شغلی مربوط نمی  به رضایت 
طـور   عامل بـزرگ شخصـیت بـه   گرا، پنج  استثناي افراد تجربه . درمجموع به)2012دیگران، 

  ).1392شغلی افراد مرتبط است (حریري و محمد پور،   توجهی به رضایت قابل
ها، براي انتخاب نیروي انسانی، معیارهاي معمول  ها همچون کتابخانه در اغلب سازمان

هـاي    که بـه ویژگـی   شود، درحالی به کار گرفته می ها آنمنظور استخدام  به افراد در گزینش
رضـایت شـغلی در    ).1395(اسدنیا و دیگران،  شود تی و روانی افراد توجه کافی نمیشخصی
هاي دانشگاهی پزشکی یکی از عوامـل اصـلی در اداره نیـروي      ها خصوصاً کتابخانه  کتابخانه

سـو موجـب ارائـه بهتـر      ) زیـرا از یـک  1393هـا اسـت (پـاپی و دیگـران،      انسانی این سازمان
) و از سوي دیگر با توجه 1395نه خواهد شد، (اسدنیا و دیگران، خدمات به کاربران کتابخا

پیشـبرد اهـداف   مین و برقراري دسترسی به اطالعات منجر به به نقش حیاتی این مراکز در تأ
حریـري و محمـد   ؛ 1389(حریـري و بطالنـی،    شـود  مـی آموزش و پژوهش حوزه سـالمت  

). بــا توجــه بــه مــوارد 1395ن، اســدنیا و دیگــرا ؛1392 حریــري و محمــد پــور، ؛1391پــور،
ایـن   فنّاورانـه رسـانی و تغییـرات مـداوم      هاي خـاص مشـاغل اطـالع     با ویژگی ذکرشده و نیز

                                                                                                                   
1 Blumer & Doring 
2 Blumer & Doring 
3 Kim & Chung 
4 Zhai & other 
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گـردد   مـی ازپـیش آشـکار    نیاز به شناخت ابعاد شخصیتی سازگار با ایـن شـغل بـیش    ،عرصه
ان عنـو  ها با محوریت پنج عامل بزرگ شخصیت به حجم انبوهی از پژوهش). 1999(مغربی، 
شـغلی در    رضـایت  ازجملـه  کننده در رابطـه بـا متغیرهـاي مختلـف     ساز، پیشایند و تعیین زمینه

 .است  شده  مشاغل مختلف انجام

بـه  ) 2015( 1کایـال و داس بررسی متون خارج از کشور نشـان داد کـه تنهـا پـژوهش     
بررسـی رابطـه   بـه  نفر از کارکنان کتابخانه دانشگاه کلکته  100 میان ،پیمایشی تحلیلیروش 
بـین   هـا نشـان داد    اسـت. یافتـه   هاي شخصیتی و عملکـرد شـغلی کتابـداران پرداختـه      ویژگی

داري وجـود    هاي شخصـیتی تفـاوت معنـی     شغلی و عامل  جنسیت و دوره خدمت در رضایت
 د.ی کارکنـان کتابخانـه نفـوذ قـوي دار    شـغل   دارد. پنج عامل بـزرگ شخصـیت در رضـایت    

صـورت جداگانـه    هـاي شخصـیتی بـه     رزمینه عملکرد شـغلی و ویژگـی  هایی دیگر د  پژوهش
بـه  ) 2016( 2و یلدریم ،گولمز شود. یلدریم،  ها اشاره می  است که به برخی از آن  انجام گرفته

 داري  درونی ارتبـاط معنـی    گرایی با رضایت  گرایی و وجدان  بین تجربهاین نتیجه رسیدند که 
مري جانسـی و  . داردگرایی با رضایت بیرونی ارتباط منفی وجود   گرایی و تجربه  و بین برون
رنجورخـویی بیشـترین تـأثیر را بـر رضـایت شـغلی دارد.         ) یافتند کـه روان 2017( 3عنباژگان

کـیم و چونـگ    .داردشـغلی    گرایی تـأثیر مثبـت بـر رضـایت     گرایی تأثیر منفی و تجربه  برون
داري با رضایت   رابطه معنیرنجورخویی   یري و روانپذ  گرایی، توافق  که برونیافتند ) 2014(

گرایـی زیـاد     شغلی در افرادي با برون  هاي اجتماعی باعث افزایش رضایت  د. شبکهشغلی دار
گرایی بـر    ) به این نتیجه رسیدند که برون2013ژائی و دیگران ( .شود  پذیري کم می  و توافق

گرایـی نیـز بـر سـالمت       گرایی و وجـدان  برون رنجورخویی،  شغلی و سه عامل روان  رضایت 
کـه کارکنـان در ابعـاد    بـه ایـن نتیجـه رسـید     ) 2012( 4کاپـاگودا  بود. تأثیرگذارذهنی افراد 

رنجورخـویی    دار و روان  گرایـی رابطـه مثبـت و معنـی      پـذیري و وجـدان    گرایی، توافـق   برون

                                                                                                                   
1 Kayal and Das 
2 Yildirim, Gulmezb, &Yildirim 
3 Mary Jansi  & Anbazhagan 
4 Kappagoda 
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 نشـان داد ) 2002( 1هلر و مونت شغلی داشتند. جودگ،  داري با رضایت  ارتباط منفی و معنی
ــه  رنجــور  روان ــا رضــایت شــغلی   خــویی بیشــترین و تجرب و  گرایــی کمتــرین همبســتگی را ب
  .شغلی همبستگی مثبت دارد  رضایت رنجورخویی با  گرایی و روان گرایی، وجدان  برون

هاي شخصیتی و عوامـل دخیـل در رضـایت      هایی که درزمینه رابطه ویژگی  از پژوهش
 ) بـه 1395تـوان بـه پـژوهش اسـدنیا و دیگـران (      است می  ی در داخل کشور انجام گرفتهشغل

 گرایی برونو روش پیمایشی اشاره کرد. نتایج نشان داد بین عملکرد شغلی و وجدان گرایی 
مـورد بررسـی   دو دانشـگاه  در اما بین عملکـرد شـغلی کتابـداران     ؛رابطه مستقیم وجود دارد

رنجورخـویی   و روان وجـدان گرایـی  داري وجود نداشت. همچنین، متغیرهـاي   تفاوت معنی
بررسـی ارتبـاط بـین     ) در1392پـژوهش کـاظمی (   قوي عملکرد شغلی بودنـد.  هاي بین پیش

هاي عمومی و دانشـگاهی شـهر     کتابداران شاغل در کتابخانه 150و شادي  عوامل شخصیتی
پـذیري بـدون     شادي کتابداران بـا مؤلفـه تجربـه   شان داد ناصفهان به روش پیمایشی تحلیلی، 

پـذیري ارتبـاط مسـتقیم و بـا       گرایـی و انعطـاف    پذیري، برون  هاي مسئولیت  ارتباط و با مؤلفه
هـاي    رنجورخویی ارتباط معکوس دارد. همچنین بین شادي کتابـداران بـا مؤلفـه     مؤلفه روان

رك تحصـیلی، رشــته تحصـیلی، نــوع   سـن، جنسـیت، تأهــل، مـد    ازجملــهشـناختی   جمعیـت 
داري  آمـد ارتبـاط معنـی   کتابخانه، نوع مسئولیت، محل خدمت، سـابقه خـدمت و میـزان در   

  مشاهده نشد.
اسـت.    هـا نیـز در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه        هاي داخلی دیگري در سـایر رشـته    پژوهش
هـاي شخصـیتی     یکه بین ویژگـ  به این نتیجه رسیدند) 1393( و کرمی  بخش   موالیی، یزدان

از  دارد.رابطه معناداري وجـود  پذیري   گرایی، توافق  گرایی، وجدان  خویی، برون  رنجور  روان
طـاهري و  )، 1391هـاي حریـري و محمـدپور (     توان به پژوهش  هاي مرتبط می  سایر پژوهش

  اشاره کرد.) 1391دیگران (
بینی  عنوان یک پیش دهند که پنج عامل بزرگ شخصیت به تحقیقات موجود نشان می

ــغلی عمــل مــی   ــراي رضــایت ش ــوي ب ــده ق ــد کنن ــی و دیگــران،  کن شناســایی  ).2013(ژائ
                                                                                                                   
1 Judge, Heller, & Mount 
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توانـد در گـزینش    هاي مختلف و ارتباط هرشخصیت با ابعـاد رضـایت شـغلی مـی     شخصیت
هـا داراي اهمیـت باشـد.     هاي مختلف به آن افراد براي مشاغل مختلف و اختصاص مسئولیت

هـاي   رسانی که دائماً بـا فنـاوري   ویژه مشاغل اطالع اي مشاغل امروز بهه رو با پیچیدگی ازاین
هـاي سـازگار بـا ایـن شـغل و داراي رضـایت        خورده، شناخت شخصیت روز اطالعاتی گره

رغـم نفـوذ قـوي پـنج عامـل        علـی  شغلی در ابعاد مختلف از اهمیت باالیی برخوردار اسـت. 
بررسی ارتباط بین ایـن  ) 2015(کایال و داس، شغلی کتابداران   بزرگ شخصیت در رضایت

رو پـژوهش حاضـر    ، ازایـن اسـت  نبودههاي پزشکی چندان موردتوجه   دو عامل در کتابخانه
و رضـایت   هـاي دموگرافیـک    ویژگـی به ارتباط پنج عامـل بـزرگ شخصـیت بـا     قصد دارد 

اند  ژوهش عبارتهاي پ  دانشگاه علوم پزشکی ایران بپردازد. فرضیه کتابداران پزشکیشغلی 
علـوم پزشـکی ایـران بـا      دانشـگاه میان پنج عامل بزرگ شخصیت کتابداران پزشـکی  . 1از: 

 دموگرافیـک  هـاي  ویژگـی  میـان . 2 .داري وجـود دارد  هـا ارتبـاط معنـی    رضایت شـغلی آن 
 رضـایت  و شخصـیتی  بـزرگ  عامـل  پـنج  کتابداران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بـا 

  دارد. وجود داري نیمع ارتباط شغلی آنان

  پژوهششناسی   روش
هست. جامعه آمـاري شـامل کلیـه     تحلیلی -، از نوع توصیفیکاربرديپژوهش حاضر 

است که بـه روش سرشـماري    هاي دانشگاه علوم پزشکی ایران کتابداران شاغل در کتابخانه
میـزان  هـاي دموگرافیـک (جنسـیت،      اي کـه در سـه بخـش ویژگـی      و با استفاده از پرسشنامه

پـذیري،   گرایـی، توافـق    تحصیالت، سابقه کاري، رشته تحصیلی)، ابعاد شخصیتی نئو (بـرون 
) 1992، 1(پاترسـون  JDIشـغلی    رنجورخویی) و رضایت  گرایی و روان  گرایی، وجدان تجربه

مـورد پـایش قـرا     اسـت،  شـده  (کار، سرپرست، حقوق ماهانـه، ارتقـاء و همکـاران) تـدوین    
شـود (اسـدنیا    نامیده می NEO-FFIپژوهش، از فرم کوتاه پرسشنامه نئوکه  . در ایناند گرفته

گیـري هرکـدام از     سـؤال اسـت، اسـتفاده شـد و بـراي انـدازه       60) و شامل 1395و دیگران، 
                                                                                                                   
1 Patterson 
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گـذاري ایـن پرسشـنامه بـر روي مقیـاس        پرسش اختصاص یافت. نمره 12عوامل شخصیت، 
. اسـت متفـاوت   "کامالً مخالفم"تا  "امالً موافقمک"که از  گیرد  میاي انجام   گزینه 5لیکرت 

آمـده بـه روش آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن قسـمت از پرسشـنامه در          دسـت  ضریب پایایی به
  بود. 80/0پژوهش حاضر، برابر با 
بعــد کــار، سرپرســت، همکــار، ارتقــا و  5ســؤال در  25شــغلی نیــز بــا   بخــش رضــایت

. شد(خیلی زیاد) سنجیده  5(خیلی کم) تا  1ي از ا  درجه 5وسیله مقیاس لیکرت   پرداخت به
آمـده بـه روش آلفـاي کرونبـاخ بـراي ایـن قسـمت از پرسشـنامه در          دسـت  ضریب پایایی به

هـا در ایـن    تـرین پرسشـنامه   هاي مـذبور از رایـج   پرسشنامهبود.  94/0پژوهش حاضر، برابر با 
توسط اسـاتید مربوطـه تأییـد     هاي متعدد استفاده شده و روایی آن زمینه بوده که در پژوهش

هـاي دانشـگاه علـوم      نفـر از کتابـداران شـاغل در کتابخانـه     75هـا بـین     پرسشنامهشده است. 
نفـر تمایـل بـه     66صـورت حضـوري پخـش شـد کـه فقـط        بـه  1395پزشکی ایران در سال 

هـاي از روش آمـاري توصـیفی (فراوانـی، درصـد        پاسخگویی را داشتند. بـراي تحلیـل داده  
آمـار اسـتنباطی (هیـومن     نی، میانگین، انحراف استاندارد و حـداقل و حـداکثر نمـره) و   فراوا

ها با استفاده از   گام) استفاده شد و داده به ویتنی، همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام
  مورد تحلیل قرار گرفتند. 23نسخه  1افزار آماري اس پی اس اس نرم

  ي پژوهشها  یافته
نفر کتابدار این دانشگاه که حاضر بـه همکـاري شـدند     66 داد از مجموعنشان ها   یافته

هـا   درصـد از آن  2/72ها مرد بودند که  درصد) آن 6/13نفر ( 9درصد) زن و  4/86نفر ( 57
  هاي بیمارستانی فعالیت داشتند. درصد در کتابخانه 8/27هاي دانشگاهی و   در کتابخانه

) در درصـد  3/27نفـر (  18رسـانی،    ري و اطـالع درصد) در رشته کتابدا 5/48نفر ( 32
) تحصـیالت غیـر کتابـداري    درصـد  2/24نفر ( 16رسانی پزشکی و   رشته کتابداري و اطالع

دیـپلم،   ) فـوق درصـد  1/9نفر ( 6ها با مدرك دیپلم،  درصد) از آن 2/18نفر ( 12داشتند که 
                                                                                                                   
1 SPSS 
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 3نفـر (  2ارشـد و تنهـا   درصد) کارشناسی  9/37نفر ( 25درصد) کارشناسی،  8/31نفر ( 21
  درصد) با مدرك دکتري مشغول به کار بودند.

گرایـی و   دو عامل تجربـه  موردمطالعههاي  یت در نمونهپنج عامل بزرگ شخصاز بین 
بیشـترین   84/49گرایـی بـا     کمترین و وجدان 42/41و  31/41 با به ترتیبرنجورخویی   روان

پـذیري بـا     ازنظر عامل توافـق افراد مورد بررسی  دها نشان دا یافته ها را کسب کردند. میانگین
 67/4گرایـی بـا انحـراف معیـار      ازنظر وجـدان  بوده، ولی بسیار شبیه هم 97/2انحراف معیار 

  ).1تفاوت را داشتند (جدول  بیشترین

 یرانا یدانشگاه علوم پزشک پزشکی کتابداران. اطالعات کلی مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت 1 جدول

  بیشترین  کمترین  معیار انحراف  میانگین  
  50  30  29/4  42/41  رنجورخوییروان

  51 35  61/3  22/43 گراییبرون
  51 36  97/2  31/44 پذیريتوافق
  58 37  67/4  84/49  گراییوجدان
  49 35  6/3  31/41  گراییتجربه

  
ابعـاد   ،در میان ابعاد رضایت شـغلی  نشان داد رضایت شغلی کتابدارانها در مورد  یافته

و تنهـا رضـایت   انـد   نمـره) داشـته   5(از  3 بیشـتر از کار، سرپرست، ارتقا و همکاران میانگین 
متوسـط ذکـر شـده بـود      و حـد  3شغلی کتابداران در بعد پرداخت حقوق و مزایـا کمتـر از   

  .)2(جدول 
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  یرانا یدانشگاه علوم پزشکپزشکی ان کتابدار. اطالعات کلی مربوط به ابعاد رضایت شغلی 2 جدول
 انحراف معیار  میانگین  ابعاد

 89/0  84/3  کار

 07/1  76/3  سرپرست

 12/1  14/3  ارتقا

 96/0  94/3  همکار

 08/1  77/2  پرداخت

  
فرضیه اول: میان پنج عامل بـزرگ شخصـیت بـا رضـایت شـغلی کتابـداران پزشـکی        

  وجود دارد.داري  دانشگاه علوم پزشکی ایران ارتباط معنی
ــه رنجورخــویی در ابعــاد کــار و سرپرســت، عامــل   کــه عامــل روانهــا نشــان داد   یافت

گرایی در ابعاد کار   وجدانعامل بعد کار، پذیري در  گرایی در بعد همکار، عامل توافق برون
داري دارند.  گرایی در بعد ارتقاء با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی و ارتقاء، عامل تجربه

صورت  افزایش ویژگی مربوط به شخصیت، بعد مربوطه از رضایت شغلی در کتابداران بهبا 
ن عامـل  دار، بـی  یابد. عالوه بر ضـرایب همبسـتگی معنـی    داري افزایش می طور معنی به خطی
ــرون ــه  همبســتگی منفــیرنجورخــویی و ارتقــا   گرایــی و بعــد پرداخــت و روان ب نزدیــک ب
  .)3داري وجود دارد (جدول  معنی
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پزشکی  انکتابدارو پنج عامل بزرگ شخصیت  یشغل یترضاابعاد مختلف  نتایج تحلیل همبستگی :3 جدول
 یرانا یدانشگاه علوم پزشک

  پرداخت  ارتقاء  همکار   سرپرست  کار  

  097/0  -085/0  133/0  268/0  301/0  ضریب همبستگی  رنجورخویی  روان
  43/0  5/0  286/0  029/0  014/0  داري معنی

  -23/0  054/0  29/0  195/0  117/0  ضریب همبستگی  گرایی برون
  055/0  67/0  018/0  116/0  34/0  داري معنی

  132/0  239/0  094/0  132/0  49/0  ضریب همبستگی  پذیري  توافق
  0292/0  054/0  454/0  289/0  001/0  داري معنی

  204/0  25/0  148/0  237/0  275/0  ضریب همبستگی  گرایی  وجدان
  101/0  043/0  236/0  055/0  025/0  داري معنی

  128/0  398/0  079/0  037/0  073/0  ضریب همبستگی  گرایی  تجربه
  304/0  001/0  531/0  76/0  56/0  داري معنی

  
پذیري تنها عـاملی از شخصـیت اسـت کـه       توافقنتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد 

گـذارد، دو   داري مـی  کتابـداران تـأثیر معنـی   شغلی از بعـد کـار     داري بر رضایت طور معنی به
تـوجهی دارنـد، اگرچـه میـزان      گرایی نیز تأثیر مثبـت قابـل    رنجورخویی و وجدان عامل روان

در بررسی تأثیر عوامل مختلـف  . دار نیست شغلی از بعد کار معنی  تأثیر این عوامل بر رضایت
یـک از عوامـل    هـیچ  کـار بعـد هم شخصیتی بر رضایت شغلی کتابداران از بعد سرپرسـت و  

در بررسـی عوامـل مختلـف    نداشـتند. همچنـین   داري بر رضایت شغلی  شخصیتی تأثیر معنی
گرایـی کتابـداران اسـت کـه       شخصیتی کتابداران از بعد ارتقاء مشاهده شد که تنهـا وجـدان  

داري را بر رضـایت شـغلی آنـان نـدارد از بـین عوامـل شخصـیتی دو عامـل روان          تأثیر معنی
ارتبـاط  گرایـی   ، در مقابـل توافـق پـذیري و تجربـه    تـأثیر منفـی  گرایـی   ویی و برونرنجورخ
خـویی و    رنجـور   عوامل رواندارند. کتابداران  از بعد ارتقاء شغلی  با ارتقاي رضایت  مستقیمی
د در مقابـل وجـدان   ت پرداخـت دارنـ  گرایی ارتباط منفی با میزان رضایت شغلی از بابـ   برون
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پذیري بـر رضـایت شـغلی      دارد. همچنین تأثیر توافقبا بعد پرداخت   یمیگرایی ارتباط مستق
  ).3(جدول  داري است و خیلی نزدیک به معنی توجه قابل در این بعد کتابداران

 رضـایت  و شخصـیتی  بـزرگ  عامـل  پنج با دموگرافیک هاي ویژگی فرضیه دوم: میان
  دارد. وجود داري معنی شغلی کتابداران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ارتباط

ــیتی   ــاد شخص ــرون   در ابع ــر ب ــرد و زن ازنظ ــداران م ــه   کتاب ــی، تجرب گرایــی و   گرای
پــذیري   رنجورخــویی و توافــق  روان ازنظــر داري داشــتند امــا گرایــی اخــتالف معنــی  وجــدان

  دار نبود.  اختالف معنی
ن در سـه  تـوان گفـت کتابـدارا     با توجه به اختالف اندك مـی  تحصیلیدر حوزه رشته 

با  رنجورخویی  ازنظر روانکتابداري، کتابداري پزشکی و با تحصیالت غیر کتابداري، رشته 
کتابداران با تحصیالت در رشـته   میانگین گرایی  برون باهم تفاوتی ندارند. ازنظر 41میانگین 

) کمتـر از دو گـروه دیگـر    94/41) بیشـتر از همـه و کتابـداران پزشـکی (    96/43کتابداري (
بیشـترین   75/44در بعد توافق پذیري کتابداران با تحصیالت غیر کتابداري با میانگین . است

گرایـی    پذیري را داشتند. در بعـد وجـدان    کمترین میزان توافق 88/43و کتابداران پزشکی با 
) 27/48) بیشـترین و کتابـداران پزشـکی (   62/51نیز کتابداران با تحصیالت غیر کتابـداري ( 

گرایــی در کتابــداران بــا تحصــیالت  ین را کســب کــرده بودنــد. بعــد تجربــهکمتــرین میــانگ
) 84/40( ) و در کتابداران بـا تحصـیالت کتابـداري کمتـرین    06/42غیرکتابداري بیشترین (

  میانگین را کسب کرده بود.
ین و کتابداران با مـدرك  کمتر )5/38( دیپلم کتابداران با مدرك فوقازنظر مدرك، 

را داشــتند. کتابــداران بــا  رنجورخــویی  بیشــترین روان )03/41و دکتــري ( ارشــد  کارشناســی
کمتـرین میـانگین    )25/42( بیشترین و کتابداران با مدرك دیـپلم  )5/45( دیپلم مدرك فوق

و  )46( دیـپلم بیشـترین   پذیري کتابداران با مـدرك فـوق    گرایی را داشتند. ازنظر توافق  برون
را داشـتند. ازنظـر    ین میـانگین کمتر) 44/43ارشد و دکتري (  ن با مدرك کارشناسیکتابدارا
ین و کتابـداران بـا مـدرك    بیشـتر  )5/53( دیـپلم  گرایی نیز کتابداران با مدرك فـوق   وجدان

ازنظـر  نهایتـاً  گرایی را داشـتند.    کمترین میانگین وجدان )14/48( ارشد و دکتري  کارشناسی
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بیشـترین و   )81/42( ارشـد و دکتـري    رشناسـی رایـی کتابـداران بـا مـدرك کا    گ  عامل تجربه
  گرایی را داشتند.  کمترین میانگین تجربه )52/39( کتابداران با مدرك کارشناسی

سـال و بیشـتر    15 تـا  10سال، بین  10میزان سابقه کاري که به سه دسته کمتر از ازنظر 
 سـال  15تـا   10کتابداران باسابقه کـار بـین    بندي شده بودند، نتایج نشان داد سال طبقه 15از 

سـال بـا اخـتالف     10و کمتـر از  سال  15بیشتر از کتابداران با سابقه کار بیشترین و  )17/43(
کتابـداران   ،برونگرایـی در بعـد  رنجورخـویی را داشـتند.     روان) 40( کمترین میانگین اندك

و سـال   15اران باسابقه کار بیشـتر از  بیشترین و کتابد )17/45( سال 15تا  10باسابقه کار بین 
گرایـی را داشـتند. میـانگین     بـرون  )42( کمترین میـانگین  سال با اختالف اندك 10کمتر از 
در بیشــترین و  )64/51ســال ( 15تـا   10 متوســطگرایــی در کتابــداران باسـابقه کــار    وجـدان 

گرایـی   ازنظـر تجربـه  . ) میـزان بـود  26/48سـال کمتـرین (   10سابقه کار کمتر از کتابداران با
 تـا  10 بـین و کتابداران باسابقه کـار  ) بیشترین 56/42( سال 15کتابداران باسابقه کار بیش از 

گرایـی را نشـان    تجربـه  )40( کمترین میـانگین  سال با اختالف اندك 10و کمتر از سال  15
  دادند.

  گیري: بحث و نتیجه
کتابـداران   یشـغل  تیبـا رضـا   یترابطـه پـنج عامـل بـزرگ شخصـ     در مطالعه حاضـر  
ــوم پزشــک  ــوردا یدانشــگاه عل ــران م ــرار گرفــت.  ی ــاغل در   بررســی ق ــداران ش بیشــتر کتاب

درصـد   50هاي دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران زن بودنـد کـه از ایـن میـان حـدود           کتابخانه
ــارغ ــالع  ف ــداري و اط ــته کتاب ــارغ  التحصــیل رش ــانی و ف ــداري و   رس ــته کتاب التحصــیالن رش
درصـد کتابـداران ایـن     25هـاي غیـر مـرتبط هرکـدام حـدود       و رشـته  رسانی پزشکی  اطالع

ارشـد    شدند. بیشتر کتابـداران داراي مـدرك کارشناسـی و کارشناسـی     دانشگاه را شامل می
 بودند.

رنجورخویی کمتـرین    گرایی و روان یت دو عامل تجربهپنج عامل بزرگ شخصاز بین 
رضـایت شـغلی    مطالعه کسـب کردنـد.   اد موردها را در افر گرایی بیشترین میانگین  و وجدان
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بیشتر از حـد متوسـط بـود.     6/3طورکلی با میانگین  کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران به
تنها رضایت شغلی کتابـداران در بعـد پرداخـت حقـوق و مزایـا      در میان ابعاد رضایت شغلی 

سط مسئوالن مربوطـه  حد متوسط ذکر شده بود که جاي بررسی و توجه بیشتري توکمتر از 
  دارد.

شـغلی در بعـد   و رضـایت  میـان ایـن بعـد شخصـیتی     گرایـی،  ازنظر بعد شخصیتی برون
 ؛توجهی مشـاهده شـد   در بعد پرداخت و ارتقا همبستگی منفی قابل همکار همبستگی قوي و

گرایـی شخصـیت در کتابـداران، میـزان رضـایت       توان گفت که با افزایش بـرون  بنابراین می
گرایـی   میانگین عامل برون یابد. از پرداخت و ارتقاء کاهش می همکاران افزایش وشغلی از 

زنـان  دار و بـراي مـردان بیشـتر از     واحـد معنـی   3شخصیت مردان و زنان با اخـتالف حـدود   
کمتـر و  یی براي کتابداران پزشکی گرا هاي تحصیلی امتیاز برون  همچنین در بین رشته است.

دیـپلم   . کتابداران با مدرك فـوق بودبیشتر از همه  رشته کتابداري یالت درکتابداران با تحص
سـال بـا اختالفـی     15گرایی را داشتند. کتابداران باسابقه کار بیشـتر از    بیشترین میانگین برون

گرایی را داشتند. در پژوهش یلدریم و گولمز و یلـدریم   اندك کمترین میانگین امتیاز برون
) بـه ایـن   1395شغلی داشـت. اسـدنیا و دیگـران (   منفی بر رضایتگرایی تأثیر ) برون2016(

داري وجـود دارد. ژائـی و   گرایی رابطـه معنـی   نتیجه رسیدند که میان عملکرد شغلی و برون
شـغلی    مستقیم بـر رضـایت    تأثیرگرایی داراي   که برون ند) به این نتیجه رسید2013دیگران (

 ؛) اسـت 1393( بخش و کرمـی    ج پژوهش موالیی، یزدانراستا با نتای  است. نتایج همچنین هم
هــاي   ) در پــژوهش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عامــل 1393امــا طــاهري و دیگــران (

شـغلی بـا یکـدیگر    ابعاد همکاران، برقراري ارتباط، فرآیند و ماهیت رضـایت گرایی و   برون
شـغلی بـر رضـایت شـغلی اثـر مثبـت       گرایی از طریق فشار روانی   ارتباط مثبتی دارند و برون

پذیري ارتباط مستقیمی دارند.  گرایی و انعطاف ) نیز بیان نمود که برون1392دارد. کاظمی (
در حالـت کلـی   . ند) نیز به همین نتیجه رسـید 2013ژائی و دیگران ( )2014کیم و چونگ (

گـذار بـر   فاکتورهـاي شخصـیتی اثر   تـرین  مهـم گرایـی، یکـی از   توان گفت عامـل بـرون    می
گرایی یکی از عوامل محسوس بـر رضـایت    شغلی است. در پژوهش حاضر نیز برون  رضایت
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گرایی یکی از  . باید در نظر داشت که عامل برونشد لی در کتابداران پزشکی نشان دادهشغ
گرایـی و برقـراري ارتبـاط     عوامل اثرگذار در ارائه خدمات این رشته تحصیلی است و برون

آموزش داده شود  خوبی بهبایست  هاي کتابداري می یلی تمامی گرایشتحصمؤثر در دوران 
هـاي   زیرا ارائه خدمت و برقراري ارتباط با کـاربران و درك نکـات روانشناسـی از ویژگـی    

  اصلی شاغلین این رشته است.
داري و بـا   کار و ارتقاء ارتبـاط مثبـت و معنـی   با ابعاد رضایت شغلی در  گرایی  وجدان
با   گرایی ارتباط مستقیمی  وجدانهمچنین . داشتتوجهی  همبستگی منفی قابل بعد سرپرست

تـوان گفـت بـا افـزایش بعـد شخصـیتی        رو مـی  . ازایـن بعد پرداخت رضـایت شـغلی داشـت   
گرایی در کتابداران، ازنظر پرداخت، کار و ارتقاء رضـایت شـغلی افـزایش داشـته و      وجدان

. بیشـترین  بـود گرایی مردان بیشتر از زنان   جدانویابد.  ازنظر رضایت از سرپرست کاهش می
تفاوت مردان و زنان در این عامـل شخصـیتی مشـاهده شـد. کتابـداران در رشـته کتابـداري        

ها بیشـترین میـانگین    گرایی و کتابداران در سایر رشته پزشکی کمترین میانگین امتیاز وجدان
ارشـد و    ابداران با مدرك کارشناسـی ین و کتدیپلم بیشتر را داشتند. کتابداران با مدرك فوق
 15تـا   10متوسـط ( گرایی را داشتند. کتابداران باسابقه کار   دکتري کمترین میانگین وجدان

گرایـی را    سال کمتـرین میـانگین وجـدان    10سال) بیشترین و کتابداران باسابقه کار کمتر از 
مستقیم  تأثیرگرایی داراي   ان) به این نتیجه رسید که وجد2013نشان دادند. ژائی و دیگران (

 ابعـاد  ي  رابطـه  کـه  ) به این نتیجـه رسـیدند  1393شغلی دارد. طاهري و دیگران (  بر رضایت 

تـوان گفـت کـه      مـی  طـورکلی  بـه دار بـود.    گرایـی مسـتقیم و معنـی     وجدان با شغلی  رضایت 
گرایی در پژوهش حاضر نیز یکی از مؤثرترین عوامل شخصـیتی بـر رضـایت شـغلی       وجدان

گرایـی    در میان کتابداران پزشکی با افزایش مدرك تحصـیلی وجـدان   ها نشان داد یافتهبود. 
کاهش یافته و نیزکتابداران پزشـکی بـا تحصـیالت کتابـداري پزشـکی و سـپس کتابـداري        

کـه  ان پزشکی با تحصـیالت غیـر کتابـداري داشـتند     گرایی کمتري نسبت به کتابدار  وجدان
 کند.  بیشتري را طلب می بررسی این امر

تـرین ضـریب    پذیري، این عامل در بعد رضـایت از کـار قـوي     در بعد شخصیتی توافق
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ــق  5/0همبســتگی (حــدود  ــره تواف ــزایش نم ــا اف ــره    ) را داشــت. ب ــداران نم ــذیري در کتاب پ
پـذیري بـا بعـد      یافـت. توافـق   داري افـزایش مـی   طور معنی نیز به شغلی از بعد همکار  رضایت

پـذیر   توان گفت که کتابـداران توافـق   احتماالً میتوجهی داشت.  ارتقاء همبستگی منفی قابل
انـد.   ازنظر کار و همکاران رضایت بیشتري داشـته امـا از ارتقـاء شـغلی خـود ناراضـی بـوده       

تفـاوتی ندارنـد. کتابـداران در رشـته      کتابداران مرد و زن ازنظر ایـن عامـل شخصـیت بـاهم    
هـا بیشـترین میـانگین     در سـایر رشـته  بـا تحصـیالت   کتابداري پزشکی کمترین و کتابـداران  

ین و کتابـداران بـا مـدرك    دیـپلم بیشـتر   پذیري را داشتند. کتابـداران بـا مـدرك فـوق     توافق
ن از کـاهش  ارشد و دکتري کمترین میـانگین توافـق پـذیري را داشـتند کـه نشـا        کارشناسی

هـا داشـت. کـیم و چونـگ      توافق پذیري کتابداران پزشکی با افزایش مدرك تحصـیلی آن 
پذیري داراي رابطـه    که مدل پنج عامل بزرگ شخصیت توافق ند) به این نتیجه رسید2014(

پـذیري تـأثیر محسوسـی در     نیـز توافـق  شغلی است. در پژوهش حاضر   داري با رضایت معنی
پذیري کتابداران پزشـکی بـا     کم شدن میزان توافقان پزشکی داشت. رضایت شغلی کتابدار

هاي مرتبط (کتابداري پزشکی و کتابداري)   افزایش مدرك تحصیلی و نیز تحصیل در رشته
پذیري کتابـداران پزشـکی بـا افـزایش       تواند نشانه کاهش توافق  نکته حائز اهمیتی بود که می

هاي بیشـتري را    که بررسی تر نظرات باشد  مال مستقلها از رشته و خدمات آن و اع دانش آن
  نیاز دارد.

شـغلی    بـا ارتقـاي رضـایت     ارتباط مسـتقیمی  این عاملگرایی،   در بعد شخصیتی تجربه 
در  65/0کتابداران داشت و هر واحد افزایش در نمرات این بعـد شخصـیتی باعـث افـزایش     

گـرا از میـزان    بـه عبـارتی کتابـداران تجربـه     ،کتابداران شـد  ءشغلی از بعد ارتقا  نمره رضایت
خصـیت میـان مـردان و زنـان     . میانگین ایـن بعـد ش  ارتقاء شغلی خود رضایت بیشتري داشتند

داري بیشـتر از   طـور معنـی   گرایی کتابداران مرد بـه  توان گفت که تجربه دار است و می معنی
ته کتابـداري و بیشـترین   گرایـی بـراي کتابـداران در رشـ     . کمترین میانگین تجربـه استزنان 

هاي تحصیلی مشاهده شد. هـر چـه مـدرك تحصـیلی      میانگین براي کتابداران در سایر رشته
کتابداران باسابقه کـار بـیش   ؛ شود گرایی کمتر می کتابداران بیشتر شود، میانگین نمره تجربه
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گرایـی را   بـه سال کمترین میانگین تجر 15تا  10سال بیشترین و کتابداران باسابقه کار  15از 
خود به این نتیجـه رسـیدند کـه بـین      پژوهشدر  )2016. یلدریم و گولمز و یلدریم (داشتند
) 1393داري، وجود داشت. طاهري و دیگـران (   گرایی با رضایت درونی ارتباط معنی  تجربه

و گرایـی، مسـتقیم     تجربـه    عامـل  بـا  شـغلی   رضـایت  ابعاد ي  رابطه کهرسیدند نیز به این نتیجه 
شـغلی بـود.     گرایی یکـی از عوامـل مهـم رضـایت      دار بود. در پژوهش حاضر نیز تجربه  معنی

گرایی بـا افـزایش مـدرك تحصـیلی، سـابقه کـار و نیـز تحصـیل در           کاهش تمایل به تجربه
هـاي   تواند نشانه کاهش تمایل به کسـب تجربـه    هاي مرتبط با کتابداري پزشکی نیز می  رشته
  هاي مرتبط با این رشته باشد.  شکی با افزایش دانش و تجربهکتابداران پز جدید

رنجورخــویی در ابعــاد کــار و   رنجورخــویی، عامــل روان  درزمینــه بعــد شخصــیتی روان
) را داشـت. همچنـین ایـن عامـل بـا میـزان       5/0ترین ضریب همبستگی (حـدود  سرپرست، قوي

کتابـداران در سـه رشـته ازنظـر     و  رضایت شغلی از بابت پرداخت و ارتقا ارتباط منفـی داشـت  
دیپلم کمتـرین و کتابـداران بـا     رنجورخویی باهم تفاوتی ندارند. کتابداران با مدرك فوق  روان

را داشتند. کتابداران پزشـکی باسـابقه کـار     رنجورخویی  ارشد بیشترین روان  مدرك کارشناسی
ســال کمتــرین میــانگین  10ســال بیشــترین و کتابــداران باســابقه کــار کمتــر از   15تــا  10بــین 
) بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در مـدل پـنج        2014رنجورخویی را داشتند. کیم و چونگ (  روان

شغلی اسـت. ژائـی     داري با رضایت رنجورخویی داراي رابطه معنی  عامل بزرگ شخصیت روان
أثیر طـورکلی نتـایج تحقیقـات مختلـف بیـانگر تـ       ) نیز به این نتیجه رسیدند. به2013و دیگران (
شغلی بود که این مـورد در تحقیـق فعلـی نیـز تأییـد گردیـد.         رجورخویی با رضایت  منفی روان

کـاري    هـا و نیـز سـابقه    رنجورخویی کتابداران پزشـکی بـا افـزایش مـدرك تحصـیلی آن       روان
یافت و شاید دلیل آن این باشد که با افزایش تحصیالت و سابقه کاري توقـع افـراد     افزایش می

  دهد.  ها را بیشتر آزار می پیوندد آن رفته و وقایعی که اطراف فرد به وقوع میباال 

  پیشنهادهاي اجرایی:
 مسائل شود سعی پرداخت، رضایت بعد از کتابداران رضایت سطح بودن پایین به توجه با -

  .گیرد قرار توجه مورد بیشتر پزشکی کتابداران مزایاي و حقوق به مربوط
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 یـا  امانـت  میـز  مسـئول  مانند هایی پست ژهیو به کتابداري هاي پست براي افراد گزینش در -
 و شـود  استفاده برونگرا افراد از دارد وجود مراجعان با بیشتر ارتباط به نیاز که مرجع کتابدار

 و پزشـکی  رسـانی   اطالع و کتابداري رشته درسی چهارچوب در صحیح ارتباط برقراري نیز
  .گردد تدریس یخوب به خدمت ضمن هاي آموزش نیز
 شـغلی  ارتقـاء  و پرداخـت  بـه  مربـوط  مسـائل  گرا  برون افراد ژهیو به کتابداران تمامی براي -

  .گیرد قرار توجه مورد بیشتر
 شـغلی  ارتقـاء  و کار پرداخت، شرایط که مواردي در ژهیو به گرا وجدان افراد کارگیري به -

 سطح داشت توجه باید. گردد می توصیه بیشتر نیست، فراهم پزشکی کتابداران براي مناسبی
 پزشـکی  کتابـداري  بـا  مـرتبط  هـاي  رشـته  نیـز  و تحصـیلی  مـدرك  افزایش با گرایی وجدان
  .طلبد می را بیشتري هاي  بررسی امر این که یابد می کاهش

 هسـت  افـراد  از زیـادي  تعداد همکاري به نیاز که مواردي در پذیر توافق افراد کارگیري به -
  .داشت مستقیم ارتباط همکاران از رضایت با پذیري توافق زیرا شود، می توصیه

 میـزان  افـراد  سـابقه  و تحصـیالت  میـزان  افـزایش  بـا  داشـت  توجـه  بایـد  افراد گزینش در -
 سرپرسـت  از هـا  آن رضایت در ژهیو به مورد این که یابد می افزایش ها آن رنجورخویی  روان
  .بود خواهد اثرگذار محوله کار و
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