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  ...هاي عمومي   شاغل در كتابخانهبررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران  

  
  

  
  

هاي عمومي  بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه
  هاي عمومي در مراكز استانها وابسته به نهاد كتابخانه

  

  ١دكتر نجال حريري
  ٢دکتر حسن اشرفي ريزي

  
  چكيده

هـاي   بخانـه ميزان رضايت شغلي کتابداران شـاغل در کتا هدف پژوهش حاضر، آگاهي از      
روش پـژوهش پيمايـشي تحليلـي و ابـزار     .  استهاي عمومي کشور  کتابخانه نهاد  وابسته به  عمومي

  نفـر از كتابـداران   ۵۴۲مورد استفاده، پرسشنامه و جامعه آماري مورد مطالعه نمونـه اي بـه تعـداد     
اي سـنجش   براي اجراي اين پژوهش، ابتدا مـدلي بـر        . هاي عمومي در مراكز استانهاست      كتابخانه

بـر    متغير طراحي شد و رضـايت شـغلي كتابـداران   ۲۷ بعد  و ۶رضايت شغلي كتابداران در قالب 
هـا، رضـايت    بر اساس يافته.  متغير محاسبه گرديد   ۲۷اساس مدل طراحي شده و با احتساب نمرات         
بعـاد  در رابطه با ابعاد رضـايت شـغلي، رضـايت از ا   . شغلي كتابداران از حد متوسط پايين تر است    

امكانات مادي و رفاهي، ثبات شغلي، خودشكوفايي و ماهيت شغل پايين تر از حد متوسط، و رفتـار         
 در اين پژوهش، تفـاوت معنـاداري بـين ميـانگين      . مدير و روابط متقابل باالتر از حد متوسط است        

هاي  تهياف. مشاهده نشد) کتابداري و غيرکتابداري( رشته تحصيلي بر حسبرضايت شغلي کتابداران 
پژوهش حاضر که نشانگر نارضايتي كتابداران از اکثر متغيرهاي شغلي است، ضرورت توجه مسئوالن 

  .هاي عمومي کشور را مطرح مي کند به بهبود شرايط کاري کتابداران کتابخانه
هاي عمـومي مراكـز      هاي عمومي، كتابخانه    رضايت شغلي، كتابداران کتابخانه   :ها  كليدواژه

  ضايت شغلياستانها، مدل ر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رانعضو هيئت علمي گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ته. ۱

 nadjlahariri@ hotmail.com 
  hassanashrafi81@yahoo.com                            .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد. ٢

mailto:hassanashrafi81@yahoo.com
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 مقدمه و بيان مسئله

 اجتمـاعي جوامـع   -ترين کانونهـاي فرهنگـي      هاي عمومي را مي توان از مهم        کتابخانه
هاي عمومي کـه قـشرهاي    با توجه به وسعت مخاطبان کتابخانه. پيشرفته امروز به شمار آورد   
هنگـي و  شوند، اين مراکز نقشي زيربنايي در توسعة اجتماعي، فر  مختلف جامعه را شامل مي    

ترين ارکان تحوالت بنيادي جوامـع بـه شـمار     اقتصادي جوامع بر عهده دارند و يکي از مهم      
امروزه، نقش اساسي نيروي انساني فعال و کارآمد در اين سازمانها نيز همانند ساير    . روند  مي
رســالت اجتمــاعي خطيــري کــه بــر عهــده  . هــاي اجتمــاعي بــر کــسي پوشــيده نيــست  نهــاد

ومي قرار دارد، توجه جدي به شرايط کاري نيـروي انـساني شـاغل در ايـن         هاي عم   کتابخانه
هـاي عمـومي و    ورود فناوريهاي جديد اطالعاتي بـه کتابخانـه  . کند ها را ايجاب مي     کتابخانه

العمـر،   مطرح شدن نقـش اساسـي ايـن مراکـز در توسـعه سـواد اطالعـاتي و آمـوزش مـادام          
در . هـاي عمـومي قـرار داده اسـت     غل در کتابخانهاي را فراروي کتابداران شا     چالشهاي تازه 

ها ناگزيرند عملکرد کاري خود را ارتقا بخـشند و     اين شرايط جديد، نيروي انساني کتابخانه     
  .به نيازهاي در حال تغيير مخاطبان اين مراکز پاسخ دهند

هاي کـاري ماننـد کارآمـدي در حرفـه،      پژوهشگران بر اين باورند كه بسياري از جنبه  
 پذيرنـد  وري، غيبت از محل کار، نرخ استعفا و تغيير شغل، از رضايت شغلي تأثير مـي  هبهر

و ميان نگـرش افـراد نـسبت بـه شـغل خـود و عملکـرد               ) ۱۹۹۹،  ٢ و مگرادي  ۱۹۸۶،  ١بارون(
ترين ابعاد ايـن نگـرش، رضـايت شـغلي اسـت       شغلي آنها رابطه وجود دارد که يکي از مهم    

بـه  . ي از رضايت شغلي در متون و منابع مطرح شـده اسـت         تعاريف متعدد ). ۱۹۹۲سيگينز،  (
شـود   رضايت شغلي واکنشي هيجاني است و از اين تصور ناشي مـي     ) ۱۹۷۶ (٣»الک«اعتقاد  

دهـد ارزشـهاي شـغلي سـازگار بـا         که شغل فرد موجب خشنودي او شده، به وي امکان مي          
يـا و دگرگـون     رضـايت شـغلي را تـصوري پو       ) ۱۹۸۵ (٤شـرر . نيازهاي خود را کـسب کنـد      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baron. 
2. Maghradi. 
3. Locke. 
4. Sherrer. 
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 ١»وگن و دان«. کند داند که نگرشها و انتظارهاي فرد از حرفه خود را منعکس مي     شونده مي 
دانند که فرد نسبت به حقوق، کار، فرصتهاي ارتقـا و   رضايت شغلي را احساسي مي    ) ۱۹۷۴(

رضـايت شـغلي گذشـته از وجـوه فکـري و      ) ۱۹۸۵ (٢»نانـدي «مدير خـود دارد و بـه اعتقـاد      
صرف نظر از تعدد تعاريفي . هاي احساسي و هيجاني تجارب فرد اشاره دارد  جنبه منطقي، به 

اند، همگـي بـر اهميـت و نقـش آن در زنـدگي             که پژوهشگران از رضايت شغلي ارائه داده      
   .اند فردي، اجتماعي و عملکرد شغلي تأکيد داشته

کنـد،   ياي کارکنـان ايفـا مـ    با توجه به نقشي که رضـايت شـغلي در عملکـرد حرفـه          
هـا   هاي عمومي از وجوه مختلف شغلي، به طور قطع اين کتابخانه     رضايت کارکنان کتابخانه  

از . دهد را در سازگاري با شرايط در حال دگرگوني امروز، در موقعيت مساعدتري قرار مي          
آنجا که با وجود نقش بالقوه اين مراکـز در توسـعه فرهنـگ اجتمـاعي، تـا کنـون در زمينـه          

هاي عمومي کشور پژوهش وسيعي انجـام نگرفتـه اسـت،         کتابداران کتابخانه رضايت شغلي   
هاي عمـومي وابـسته بـه نهـاد      اين پژوهش ميزان رضايت شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه 

هـاي ايـن    يافتـه . دهـد  هاي عمومي کشور را در سطح ملـي مـورد بررسـي قـرار مـي            کتابخانه
در مورد ميزان رضايت شغلي کتابـداران و عوامـل        تواند با تأمين اطالعات الزم        پژوهش مي 

هـاي موجـود در    رضايت يا عدم رضـايت شـغلي، موجبـات شـناخت مـشکالت و نارسـايي             
محيطهاي کاري کتابداران را فراهم آورد و در اين رهگـذر روشـنگر نکـاتي باشـد کـه در                   

ه توسـعة  هاي عمـومي و بـه تبـع آن را         صورت توجه مسئوالن، مسير بهبود خدمات کتابخانه      
  . فرهنگي و اجتماعي را در کشور هموارتر سازد

  
    هدف پژوهش

ــژوهش حاضــر، آگــاهي از   ــاغل در   هــدف پ ــداران ش ــزان رضــايت شــغلي کتاب مي
  . استهاي عمومي کشور  کتابخانهنهاد  وابسته بههاي عمومي کتابخانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vaughn and Dunn. 
2. Nandy. 
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 هاي پژوهش فرضيه

ــه  . ۱ ــاغل در کتابخان ــداران ش ــومي وا رضــايت شــغلي كتاب ــاد  هــاي عم ــه نه ــسته ب ب
هاي عمومي کشور در مراکز اسـتانها از بعـد امکانـات مـادي و رفـاهي شـغل خـود          کتابخانه

ثبـات شـغلي، رفتـار مـديريت، ارتبـاط متقابـل بـا همکـاران و مراجعـه                 (كمتر از ابعاد ديگر     
  .است) کنندگان، ماهيت شغل و خودشكوفايي

هاي عمـومي وابـسته بـه نهـاد      ميانگين رضايت شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه . ۲
کتابـداري و غيـر   (هاي عمومي کشور در مراکز استانها بـر حـسب رشـته تحـصيلي               کتابخانه
  .داراي تفاوت معناداري است) کتابداري

  
 پرسشهاي اساسي

مدل ارزيـابي مناسـب بـراي بررسـي ميـزان رضـايت شـغلي كتابـداران شـاغل در            . ۱
  هاي عمومي کشور در مراکز استانها كدام است؟ هاي وابسته به نهاد کتابخانه کتابخانه
هاي  هاي وابسته به نهاد کتابخانه ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در کتابخانه    . ۲

 عمومي کشور در مراکز استانها چقدراست؟

هاي  هاي وابسته به نهاد کتابخانه ميزان رضايت شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه    . ۳
   چقدر است؟ابعاد رضايت شغليز استانها بر حسب هر يک از عمومي کشور در مراک

  
  پيشينة پژوهش 

هـا،   اي کتابخانـه  بـا توجـه بـه اهميـت رضـايت شـغلي کتابـداران در عملکـرد حرفـه         
پژوهشهاي متعدد و وسيعي در اين زمينه در خارج از کشور انجام گرفته است كه عمدتاً بـه        

پژوهـشهاي انجـام گرفتـه در ايـران نيـز در      . شـوند   ميهاي دانشگاهي مربوط   جامعه كتابخانه 
هـاي   هاي عمومي بسيار محدود و انـدک بـوده اسـت و بـسياري از پـژوهش                 حوزه کتابخانه 

. هاي دانشگاهي و تخصصي است انجام شده، در رابطه  با رضايت شغلي كتابداران کتابخانه      
هـاي تخصـصي و    انـه از جمله اين پژوهشها، بررسي ميزان رضـايت شـغلي کتابـداران کتابخ            
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. انجـام شـده اسـت     ) ۱۳۷۹(» بـاقري «شهرستان کـرج اسـت کـه توسـط          ) دولتي(دانشگاهي  
 ميـزان رضـايت کتابـداران از امکانـات مـادي،          ي پژوهش فوق حاکي از اين بود که       ها يافته

رضـايت از مـديريت و پايگـاه    ، پايين تر از حد متوسـط  آموزشي و امنيت شغلي در سطحي
در محـيط کـار بـيش از حـد      وسط و رضايت از روابـط انـساني موجـود   مت اجتماعي در حد

هـاي مختلـف شـغلي، در سـطح      در مجموع ميزان رضايت كتابداران از جنبه  و متوسط است 
همچنين، در اين پژوهش بين ميزان رضايت شغلي و رشته تحصيلي و نوع كـار  . پاييني است 

 مشاهده گرديـد و بـا توجـه بـه ايـن      در بخش خدمات فني كتابخانه ارتباطي مثبت و معنادار    
بـر اسـاس سـاير    . ها رضايت كتابداران متخصص بيش از كتابداران غير متخـصص بـود             يافته
عالقه شخصي را انگيزة گرايش بـه  %) ٦١(ها، بيش از نيمي از افراد جامعة مورد مطالعه         يافته

 . اند حرفة كتابداري ذكر نموده

دانـشگاه   سي ميزان رضايت شغلي کتابداران به منظور برريپژوهش )۱۳۷۹(» يعباس«
و ابـزار   پيمايـشي   پـژوهش   روش . داد ثر بـر آن انجـام     ؤفردوسي مشهد و برخي از عوامل مـ       

بـين ميـزان   يافتـه هـاي پـژوهش    . گردآوري اطالعـات، پرسـشنامه و مـصاحبة گروهـي بـود      
 که از امکانـات  کتابداراني و کنند اي کار مي رضايت شغلي کتابداراني که با امکانات رايانه

 رضـايت شـغلي کتابـداران   همچنين،  . را نشان داد   دارا معن ي تفاوت ،کنند اي استفاده نمي   رايانه
کتابـداران   و ،رسـاني  هـاي داراي مـديران متخـصص کتابـداري و اطـالع             در کتابخانه  شاغل

تفـاوت  داراي رسـاني   هـاي فاقـد مـدير متخـصص کتابـداري و اطـالع       در کتابخانـه شـاغل  
مديريت  بين ميزان رضايت شغلي کتابداران و عملکردها،  بر اساس ساير يافته. بود داريامعن

  .مشاهده گرديد همبستگي قوي ،ها کتابخانه
رضـايت شـغلي کتابـداران کـانون پـرورش فکـري کودکـان و              ) ۱۳۷۹(» کيا  نفيسي«

ران مـورد   داد کتابدا نتايج حاصل از اين پژوهش نشان    . نوجوانان شهر تهران را بررسي نمود     
هـاي   کننـد و مـديريت کـانون و کتابخانـه     مطالعه در ارتباط با همکاران احساس رضايت مي    

هاي مديريتي و جلب رضـايت همکـاران و تـشويق آنهـا بـه همکـاري،                 آنها در اعمال شيوه   
در اين پژوهش، کتابـداران از ترفيعـات شـغلي و حقـوق دريـافتي      . اند عملکرد موفقي داشته 
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هـاي بـه کـارگيري     امـا در زمينـة شـکوفايي شـغلي و فـراهم بـودن زمينـه          رضايت نداشـتند،    
  .خالقيت و ابتکار، رضايت نسبي آنان فراهم شده بود

ــري« ــه  ) ۱۳۸۱(» حري ــاغل در کتابخان ــداران ش ــغلي کتاب ــزي   رضــايت ش ــاي مرک ه
هاي تابعـة وزارت علـوم تحقيقـات و     دانشگاه(هاي مستقر در مراکز استانهاي کشور   دانشگاه
 کتابدار ۷۳۰نمونه مورد بررسي، . را بررسي كرد) ري و واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي فناو

هـاي تابعـه    هـاي مرکـزي دانـشگاه    هاي مرکـزي دانـشگاه آزاد اسـالمي و کتابخانـه         کتابخانه
هـاي   بر اساس يافته. شد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واقع در مراکز استانها را شامل مي  

تر از حد متوسط بـود و   ي در هر دو جامعه مورد مقايسه، اندکي پايين     پژوهش، رضايت شغل  
  . داري بين رضايت شغلي کتابداران دو جامعه نشان نداد ها تفاوت معنا مقايسة ميانگين

در هر دو جامعة مورد بررسي، بيشترين ميزان رضايت کتابداران به متغير خـدمت بـه      
شد و تنها از بعد شرايط فيزيکـي    لي مربوط مي  جامعه و کمترين رضايت به متغير مزاياي شغ       

هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري، بـه نحـو             و رفاهي، رضايت کتابداران دانشگاه    
  .داري بيش از کتابداران دانشگاه آزاد اسالمي بود معنا

با هدف تعيـين ميـزان رضـايت شـغلي کتابـداران شـاغل در               ) ۱۳۸۲(» اشرفي ريزي «
عمومي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در استان اصفهان پژوهـشي            هاي    کتابخانه

هاي پژوهش حاکي از اين بود که ميزان رضايت کتابداران از امکانات مادي  يافته. انجام داد 
و رفاهي شغل، امنيت شغلي، قدرداني در قبال سعي و تالش، امکان ترقي بـه مراحـل بـاالتر        

سـاير  . نائيها و کـسب تخـصص بيـشتر، در سـطح پـايين اسـت              شغلي و موقعيتهاي توسعه توا    
ها نشان داد رضايت کتابـداران از مـديريت کتابخانـه و روابـط بـا همکـاران و مراجعـه                يافته

کنندگان و خالقيت و ابتکار عمل در سطح بـاال و رضـايت از موقعيـت و پايگـاه اجتمـاعي         
ستقل در محـيط کـاري و منطقـي    گيري مـ  حرفه کتابداري در جامعه، ارزشيابي کار، تصميم     
  .بودن وظايف محول شده در سطح متوسط است

چنان که اشاره شد، در خارج از کشور پژوهشهاي متعددي در مورد رضايت شغلي              
در ادامه به . شود  ميهاي دانشگاهي مربوط انجام شده است که بخش عمدة آنها به كتابخانه        



  
  ١١ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

رضايت شغلي ) ۲۰۰۱ (٢»ونيام« و ١»بي«. شود يبرخي از اين پژوهشها به طور مختصر اشاره م
كاركنان كتابخانه مارگارت تاچر دانشگاه موآي كنيا و تأثير خودكارسازي را بر آن مطالعه     

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد، به اعتقاد كتابـداران خودکارسـازي و اسـتفاده از       . نمودند
بخـش  هد و كار را آسان، سريع و لذتداي، كارايي شغل آنها را افزايش مي        امکانات رايانه 

بخشد و موجبات افزايش رضايت شغلي را نيز فـراهم        کرده، به شغل آنها منزلت بيشتري مي      
توان خدمات بيـشتر و بهتـري بـه كاركنـان       اي مي   در ضمن، با استفاده از نظام رايانه      . کند  مي

دانستند، دليل آن را   ميتعداد كمي از افراد كه خودكارسازي را موجب نارضايتي       . ارائه داد 
عالوه بر آن، بـه دليـل نبـود مهارتهـاي     . اجراي نادرست فرايند خودكارسازي عنوان نمودند  

ــان،     ــه مراجع ــال آن پاســخگويي ناصــحيح ب ــه دنب ــان و ب ــين كاركن ــاوري اطالعــات در ب فن
  . خودكارسازي نيز از ديدگاه کارکنان، عاملي براي نارضايتي شغلي كتابداران بوده است

هــا و شــرايط شــغلي آنهــا را در رضــايت شــغلي مــديران كتابخانــه) ۲۰۰۳ (٣»پــوزر«
نتايج حاصل از اين پـژوهش نـشان داد ملّيـت نقـش           . دانمارك و بريتانياي كبير مطالعه كرد     

ها حـاکي   ساير يافته. گيري داردمهمي در رابطه با عواملي مانند استرس و آزادي در تصميم          
هـاي   با مليـت ارتبـاط دارد و عـالوه بـر آن، مـديران كتابخانـه         از اين بود که رضايت شغلي     

هـاي عمـومي آن كـشور    دانشگاهي دانمارك رضايت بيـشتري نـسبت بـه مـديران كتابخانـه       
اي بين اندازة كتابخانـة محـل كـار و رضـايت شـغلي مـشاهده             در اين پژوهش، رابطه   . دارند
هـاي مـورد بررسـي و       ران کتابخانه ها، بين سطح رضايت شغلي مدي       بر اساس ساير يافته   . نشد

هـاي بريتانيـاي كبيـر        ميزان استرس، همبستگي بسيار قوي مشاهده گرديد و مديران كتابخانه         
  .استرس بيشتري نسبت به همكاران خود در دانمارك داشتند

هـاي دانـشگاهي مـصر،    رابطه بين رضـايت شـغلي و فرسـودگي شـغلي در كتابخانـه         
. صـورت گرفـت   ) ۲۰۰۴ (٥»كوسـتليوس « و   ٤»سيگيليستـ «موضوع پژوهشي بود كه توسـط       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bii. 
2. Wanyame. 
3. Pors. 
4.  Tsigilis. 
5.  Koustelios. 



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٢

 

هاي اين پژوهش نشان داد رضـايت شـغلي و فرسـودگي شـغلي، سـاختارهاي متفـاوتي          يافته
هـا همچنـين    يافتـه . هستند و بين رضايت شغلي و فرسـودگي شـغلي همبـستگي وجـود دارد              

صر انـدک  حاكي از اين بود که رضايت از وضعيت ارتقـا در بـين كتابـداران دانـشگاهي مـ           
  . شود است و طول زمان استخدام تنها عامل مهم در ترقي اين کتابداران شمرده مي

رابطه بين ارزشهاي كاري، رضايت شـغلي، تعهـد سـازماني و تمايـل             ) ۲۰۰۳ (١»برد«
سـازمانها شـامل سلـسله    . براي ترك سازمان در بين كتابداران اياالت متحده را مطالعه كـرد          

در ايـن   . اي بودنـد  اي و حرفـه   مانهاي مـستقل، سـازمانهاي رابطـه      مراتبي بوروكراتيك، سـاز   
تـرين ويژگـي    پژوهش تقريباً همه سازمانها بـه اسـتثناي سلـسله مراتبـي بوروكراتيـك، مهـم               

هــاي  تــرين ارزش در ســازمانامــا مهــم. دانــستندارزشــي را ارائــه خــدمات بــه مــشتريان مــي
. در رسيدن به هدفهاي كتابخانه بـود بوروكراتيك، حفظ و نگهداري ساختار به جاي تالش  

نتايج آزمون تحليل واريانس نشان داد عوامل شخصي بر متغيرهاي وابـسته رضـايت شـغلي،          
تعهد سازماني، و تمايل به ترك كار تأثيري ندارد؛ اما بين عوامل سازماني و رضايت شغلي، 

ايج كلـي ايـن پـژوهش    نت. اي معنادار وجود دارد  تعهد سازماني و تمايل به ترك كار، رابطه       
نشان داد كتابداران شاغل در سازمانهايي با مديريت مشاركتي، داراي فرصت براي پيشرفت           

  . و ارتباط بر اساس تواضع و اعتماد، از شغل خود رضايت بيشتري دارند
  

  گيري جامعه آماري و روش نمونه
ته بـه نهـاد   هاي عمومي وابـس  جامعة آماري اين پژوهش کتابداران شاغل در کتابخانه 

نظر از ميزان تحـصيالت آنهاسـت کـه         هاي عمومي کشور در مراکز استانها، صرف        کتابخانه
 كتابخانـه  ۲۴۲جامعه آماري شـامل کتابـداران      . مي تواند از زير ديپلم تا باالتر را شامل شود         

با توجه به وسعت جامعـه و نبـود امكـان بررسـي كـل جامعـه       . عمومي در مراكز استانهاست   
اي انتخـاب   اي انجـام گرفـت کـه بـه روش تـصادفي طبقـه       پژوهش بر روي نمونـه    پژوهش،  
 ۱۵۰ کتابخانـه مـستقر در مراکـز اسـتانهاي کـشور،      ۲۴۲بر اين اسـاس، ابتـدا از بـين       . گرديد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Burd. 



  
  ١٣ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

 نفر، نمونة پژوهش حاضر ۶۱۴ كتابخانه به تعداد ۱۵۰كتابخانه انتخاب و کلية كتابداران اين    
  .دهند  ميرا تشكيل

  
  وهش و ابزار گردآوري اطالعاتروش پژ

. و پيمايـشي انجـام گرفتـه اسـت    ) سندي(اي  پژوهش با استفاده از دو روش كتابخانه   
اي و بـراي بررسـي    براي ارائه مدل مناسب براي ارزيابي رضـايت شـغلي، از روش كتابخانـه       

ابـزار گـردآوري   . رضايت شغلي کتابداران از روش پيمايـشي تحليلـي اسـتفاده شـده اسـت              
اي است كه بر اساس مدل ارزيـابي ارائـه شـده در پـژوهش تهيـه شـده                 عات، پرسشنامه اطال
اين مدل حاصل مطالعة عميق مباني نظري نگرشـهاي شـغلي و رضـايت از كـار و نيـز        . است

ها و مدلهاي به كار رفتـه در پژوهـشهاي    بررسي آزمونهاي متعدد رضايت شغلي و پرسشنامه   
وري و محتوايي پرسشنامه از نظر متخصصان كتابـداري   روايي ص . معتبر رضايت شغلي است   

مـدل و پرسـشنامه برگرفتـه از آن بـا     . رساني و روانشناسي، بررسـي و تأئيـد گرديـد           و اطالع 
اجراي مطالعة مقدماتي نيز مورد بررسي و آزمون قرار گرفت؛ بـدين ترتيـب کـه عـالوه بـر           

س متغيرهاي رضايت شـغلي  که بر اسا)  پرسشنامه سؤال ۲۷(شاخص تفصيلي رضايت شغلي     
بـه طـور كلـي و    «مطرح شده در مدل تهيه شده بود، يک شاخص کلي نيز از تحليـل سـؤال       

به دست آمد و از اين شاخص کلـي  » روي هم رفته از شغل خود تا چه حد رضايت داريد؟          
پرسـشنامه برگرفتـه از مـدل در بـين  يـك      . براي کنترل صحت شاخص تفصيلي استفاده شد  

هـاي حاصـل از شـاخص تفـصيلي و      فـري از كتابـداران توزيـع و همبـستگي داده        ن ۳۰نمونه  
بود و با توجـه بـه اينکـه سـطح      % ۶۴۴ميزان همبستگي برابر با     . شاخص کلي محاسبه گرديد   

و ) شـاخص كلـي  ( بـود، فـرض اسـتقالل سـؤال كلـي      α%= ۰۵كمتـر از  ) ۰۰۰/۰(معنـاداري  
مطالعـه  ( نفـري  ۳۰رد نظر در نمونـة   رد و همبستگي مو   ) شاخص تفصيلي ( سؤال   ۲۷مجموع  
بر اين اساس، مدل طراحي شده براي بررسـي ميـزان رضـايت شـغلي        . پذيرفته شد ) مقدماتي

همچنـين، پايـايي ابـزار پـژوهش نيـز در طـي مطالعـه          .كتابداران مناسب تـشخيص داده شـد      
  .  تأييد گرديد  ۷۰/۹۲ آلفاي كرونباخ مقدماتي، با



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٤

 

  ها روش تجزيه و تحليل داده
اي تنظـيم    گزينه ۵پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر بر اساس طيف ليكرت           

، كم نمـره  ۳، متوسط نمره ۴، زياد نمره ۵شده است؛ بدين ترتيب که گزينة بسيار زياد نمره       
 ۱۳۵باالترين سطح رضايت شغلي در اين پژوهش نمـره  .  گرفته است ۱، و خيلي كم نمره      ۲
. اسـت  ) ۳نمـره   × الؤ سـ  ۲۷  (۸۱متوسط رضـايت شـغلي نمـره        و حد    ) ۵نمره  × الؤ س ۲۷(

حـد متوسـط   ) امكانات مـادي و رفـاهي شـغل    ( بعد است كه در بعد اول  ۶پرسشنامه داراي   
رفتار (، در بعد سوم ۹حد متوسط رضايت نمره ) ثبات شغلي (، در بعد دوم     ۱۲رضايت نمره   

روابط متقابل با همکاران و (چهارم ، در بعد ۱۲حد متوسط رضايت نمرة  ) مديريت كتابخانه 
حـد متوسـط   ) ماهيـت شـغل  (، در بعـد پـنجم  ۹حد متوسط رضايت نمـره      ) مراجعه کنندگان 

در .  اسـت ۱۸حد متوسط رضايت  نمـره  ) خود شكوفايي (، و در بعد ششم      ۲۱رضايت نمرة   
د  و حـ ۵ گزينه اي با بـاالترين نمـره   ۵ها بر اساس طيف ليکرت     مورد شاخص کلي نيز نمره    

 تجزيـه و  SPSSافـزار آمـاري    ها با اسـتفاده از نـرم        داده .  محاسبه شده است    ۳متوسط نمره   
ــژوهش،        ــورد اســتفاده در پ ــاري م ــده و آزمونهــاي آم ــل گردي ــون تحلي ، آزمــون tآزم

  . همبستگي پيرسون است و آزمون٢، آزمون ناپارامتري فريدمن١ اسميرنوف-کلموگروف
  

  هاي پژوهش  يافته
هـاي عمـومي     نفر از  كتابـداران شـاغل در كتابخانـه   ۶۱۴( مونه پژوهش  از تعداد كل ن   

هـا پاسـخ     نفر به پرسشنامه۵۴۲، )هاي عمومي كشور در مراکز استانها     وابسته به نهاد كتابخانه   
  .است% ۲۷/۸۸داده اند و نرخ پاسخگويي 

ل مدل ارزيابي مناسب براي بررسي ميزان رضايت شغلي كتابـداران شـاغ  . ۱پرسش اساسي 
هاي عمومي کشور در مراکز استانها كـدام       هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه       در کتابخانه 

 است؟

هـا و مـدلهاي رضـايت شـغلي      مدل رضايت شغلي كتابداران عمومي بـر اسـاس نظريـه          
در ايـن مـدل،   . تدوين گرديد و قبل از اجراي نهـايي مـورد بررسـي و آزمـون قـرار گرفـت           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kolmogorov- Smirnov. 
2. Friedman test. 



  
  ١٥ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

. عوامـل بيرونـي و عوامـل درونـي      : شود   مي ي به دو دسته تقسيم    عوامل مؤثر بر رضايت شغل    
 بعد امكانات مادي و رفاهي، ثبات شغلي، رفتار مدير، روابط متقابـل،  ۵عوامل بيروني شامل   

هر يـك از ايـن ابعـاد    . و خودشكوفايي است و عوامل دروني شامل بعد ماهيت شغلي است       
 سؤال پرسشنامه رضايت شغلي در ايـن  ۲۷راحي  شود كه مبناي ط      مي به تعدادي متغير تقسيم   

  .، نماي کلي مدل مورد استفاده در اين پژوهش را نشان مي دهد۱شکل . پژوهش است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مدل ارزيابي رضايت شغلي كتابداران.۱شكل
  

  
هاي وابـسته بـه        ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در کتابخانه       .۲پرسش اساسي 

  هاي عمومي کشور در مراکز استانها چقدراست؟ نهنهاد کتابخا
  
  
  

 تیرفتار مدیر
 

رضایت 
ونی  شغلی

 در
مل

عوا
 

 ماهیت شغل
عوامل بیرونی

 

 روابط متقابل  خودشکوفایی

 یامکانات مادي و رفاه ثبات شغلی



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٦

 

  هاي عمومي کشور در مراکز استانها هاي وابسته به نهاد کتابخانه رضايت شغلي كتابداران شاغل در کتابخانه. ۱جدول
 بي پاسخ بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

  رضايت       رديف
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد     متغير

انحراف  ميانگين
  معيار

۱ 
امكانات مادي 
  محيط کار

فضا و تجهيزات (
 ...)و 

۲۱ ۹/۳ ۹۵ ۵/۱۷ ۳۰۱ ۵/۵۵ ۷۷ ۲/۱۴ ۴۶ ۴/۸ ۲ ۴/۰ ۹۴/۲ ۹۰/۰ 

ميزان حقوق  ۲
 ۹۲/۰ ۴۱/۲ ۲/۰ ۱ ۶/۱۹ ۱۰۶ ۲/۲۹ ۱۵۸ ۰/۴۳ ۲۳۳ ۰/۷ ۳۸ ۱/۱ ۶ متناسب

 ۸۸/۰ ۶۹/۱ ۲/۰ ۱ ۸/۵۲ ۲۸۵ ۴/۳۰ ۱۶۵ ۵/۱۲ ۶۸ ۳/۳ ۱۸ ۹/۰ ۵ مزاياي شغلي ۳

هي
رفا

 و 
دي

 ما
ت
کانا

ام
  ۴ 

امكانات رفاهي 
 سرويس رفت و(

کودک  آمد، مهد
 ...)و

۰ ۰ ۳ ۶/۰ ۳۳ ۱/۶ ۹۱ ۸/۱۶ ۴۱۲ ۰/۷۶ ۳ ۶/۰ ۳۱/۱ ۶۱/۰ 

 ۱۲/۱ ۹۷/۲ ۴/۰ ۲ ۵/۱۲ ۶۸ ۲/۱۶ ۸۸ ۹/۴۱ ۲۲۷ ۴/۱۹ ۱۰۵ ۶/۹ ۵۲ امنيت شغلي ۵
 ۹۷/۰ ۰۷/۳ ۶/۰ ۳ ۶/۶ ۳۶ ۵/۱۵ ۸۴ ۶/۴۹ ۲۶۹ ۹/۱۹ ۱۰۸ ۷/۷ ۴۲ آينده شغلي ۶

لي
شغ

ت 
ثبا

  تثبيت وضعيت ۷  
 ۰۳/۱ ۹۰/۲ ۹/۷ ۴۳ ۰/۱۰ ۵۴ ۶/۱۸ ۱۰۱ ۷/۳۹ ۲۱۵ ۳/۱۸ ۹۹ ۵/۵ ۳۰ استخدام

طرفانه  رفتار بي ۸
 ۹۵/۰ ۹۴/۳ ۰ ۰ ۳/۳ ۱۸ ۸/۴ ۲۶ ۱/۱۸ ۹۸ ۳/۴۴ ۲۴۰ ۵/۲۹ ۱۶۰ مديريت

 در مشاركت ۹
 ۹۲/۰ ۸۷/۳ ۰ ۰ ۱/۳ ۱۷ ۹/۳ ۲۱ ۷/۲۴ ۱۳۴ ۳/۴۲ ۲۲۹ ۰/۲۶ ۱۴۱ گيريها تصميم

۱۰ 
ايجاد وابستگي 

به هدفهاي 
 سازماني

۱۱۶ ۴/۲۱ ۲۴۹ ۹/۴۵ ۱۳۳ ۵/۲۴ ۱۸ ۳/۳ ۲۶ ۸/۴ ۰ ۰ ۷۸/۳ ۹۵/۰ 

ت
يري

مد
ار 

رفت
  

تشويق به  ۱۱
 ۹۶/۰ ۸۰/۳ ۰ ۰ ۲/۴ ۲۳ ۸/۴ ۲۶ ۷/۲۲ ۱۲۳ ۴۵۶/ ۲۴۷ ۷/۲۲ ۱۲۳ ادامه كار

مشاركتهاي  ۱۲
 ۹۴/۰ ۸۷/۳ ۰ ۰ ۶/۲ ۱۴ ۲/۴ ۲۳ ۲/۲۴ ۱۳۱ ۱/۴۲ ۲۲۸ ۹/۲۶ ۱۴۶ كاري

روابط با  ۱۳
 ۸۴/۰ ۸۹/۳ ۰ ۰ ۳/۱ ۷ ۵/۳ ۱۹ ۴/۲۴ ۱۳۲ ۲/۴۷ ۲۵۶ ۶/۲۳ ۱۲۸ كنندگان مراجعه

بل
تقا
ط م

واب
ر

روابط دوستانه  ۱۴  
 ۰۰/۱ ۸۰/۳ ۰ ۰ ۵/۳ ۱۹ ۱/۸ ۴۴ ۲/۱۷ ۹۳ ۶/۴۷ ۲۵۸ ۶/۲۳ ۱۲۸ با همكاران

۱۵ 
رايط فيزيكي ش

مربوط به 
 ماهيت كار

۳۵ ۵/۶ ۸۸ ۲/۱۶ ۱۹۷ ۳/۳۶ ۱۳۱ ۲/۲۴ ۹۱ ۹/۱۶ ۰ ۰ ۷۲/۲ ۱۲/۱ 

 ۰۶/۱ ۸۵/۲ ۰ ۰ ۵/۱۲ ۶۹ ۶/۲۳ ۱۲۸ ۶/۳۵ ۱۹۳ ۸/۲۳ ۱۲۹ ۶/۴ ۲۵ تنوع كاري ۱۶
 ۰۷/۱ ۴۵/۲ ۰ ۰ ۹/۲۳ ۱۲۹ ۶/۲۶ ۱۴۴ ۹/۳۳ ۱۸۴ ۹/۱۲ ۷۰ ۸/۲ ۱۵ ارزشمندي شغل ۱۷
گيري  تصميم ۱۸

 ۰۳/۱ ۸۲/۲ ۰ ۰ ۸/۱۲ ۶۹ ۰/۲۲ ۱۱۹ ۰/۴۰ ۲۱۷ ۶/۲۱ ۱۱۷ ۷/۳ ۲۰ مستقل
 ۰۸/۱ ۲۱/۳ ۰ ۰ ۴/۱ ۵۱ ۸/۱۳ ۷۵ ۸/۳۲ ۱۷۸ ۷/۳۴ ۱۸۸ ۲/۹ ۵۰ كري فتحقق رشد ۱۹
 ۰۴/۱ ۵۱/۲ ۰ ۰ ۹/۱۹ ۱۰۸ ۷/۲۷ ۱۵۰ ۳/۳۷ ۲۰۲ ۸/۱۱ ۶۴ ۳/۳ ۱۸ پويايي شغل ۲۰

غل
ت ش

اهي
م

  

به كارگيري  ۲۱
 ۰۴/۱ ۱۷/۳ ۰ ۰ ۵/۸ ۴۶ ۸/۱۴ ۸۰ ۷/۳۶ ۱۹۹ ۳/۳۲ ۱۷۵ ۷/۸ ۴۲ ها توانايي

 ۹۹/۰ ۲۹/۲ ۰ ۰ ۶/۲۴ ۱۳۳ ۲/۳۵ ۱۹۱ ۲/۲۹ ۱۵۸ ۲/۹ ۵۰ ۸/۱ ۱۰ ارتقاي سازماني ۲۲
تطابق كار با  ۲۳

 ۹۷/۰ ۲۵/۳ ۰ ۰ ۳/۶ ۳۴ ۵/۱۲ ۶۸ ۹/۳۹ ۲۱۶ ۸/۳۳ ۱۸۳ ۶/۷ ۴۱ تخصص
 ۰۲/۱ ۹۹/۲ ۰ ۰ ۹/۱۰ ۵۹ ۹/۱۵ ۸۶ ۸/۴۲ ۲۳۲ ۵/۲۵ ۱۳۸ ۰/۵ ۲۷ وجود خالقيت ۲۴

يي
وفا

شک
ود

خ
  ۲۵ 

شركت در 
هاي  سمينار

 تخصصي
۱ ۲/۰ ۲۰ ۷/۳ ۷۶ ۰/۱۴ ۱۳۴ ۷/۲۴ ۳۱۱ ۳/۵۷ ۰ ۰ ۶۵/۱ ۸۷/۰ 



  
  ١٧ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

 بي پاسخ بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد
  رضايت       رديف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد     متغير
انحراف  ميانگين

  معيار

مباهات به  ۲۶
 ۹۴/۰ ۸۴/۱ ۰ ۰ ۴/۴۷ ۲۵۷ ۴/۲۶ ۱۴۳ ۰/۲۲ ۱۱۹ ۵/۳ ۱۹ ۷/۰ ۴ شغل كتابداري

هاي  آموزش ۲۷
 ۰۳/۱ ۹۶/۱ ۰ ۰ ۱/۴۴ ۲۳۹ ۳/۲۵ ۱۳۷ ۳/۲۲ ۱۲۱ ۰/۷ ۳۸ ۳/۱ ۷ ضمن خدمت

  ۳۶/۱۲=   انحراف معيار                     ۹۵/۷۷= يت شغلي ميانگين رضا
 ميزان رضايت شغلي كتابداران را بـر حـسب هـر يـک از متغيرهـاي رضـايت       ۱جدول  

 ۹۵/۷۷شـود، ميـانگين رضـايت شـغلي كتابـداران         چنانکه مـشاهده مـي    . دهد   مي شغلي نشان 
، رضـايت شـغلي   )۸۱(هش با توجه به حد متوسط ميانگين رضايت شغلي در اين پـژو     . است

  . تر است هاي عمومي از حد متوسط پايين کتابداران کتابخانه
دهد باالترين ميانگين به دست آمده به رفتـار    مي بررسي متغيرهاي رضايت شغلي نشان    

 مربوط است و پـس از آن متغيرهـاي روابـط بـا مراجعـه           ۹۴/۳طرفانه مديريت با ميانگين       بي
) ۸۷/۳(و مـشارکت هـاي کـاري    ) ۸۷/۳( در تصميم گيري ها      ، مشارکت  )۸۹/۳( كنندگان  
در بعـد امكانـات مـادي و    ) ۳۱/۱(كمترين ميانگين مربـوط بـه امكانـات رفـاهي         . قرار دارند 

و مزايـاي شـغلي   ) ۶۵/۱(متغيرهـاي شـرکت در سـمينارهاي تخصـصي        . رفاهي شـغل اسـت    
در کتابـداران موجـب    ، جنبه هاي شغلي ديگـري هـستند کـه بيـشترين نارضـايتي را                )۶۹/۱(

 متغيـر بـاالتر از حـد    ۹ متغير رضايت شغلي، تنهـا رضـايت از   ۲۷در مجموع، از بين  . اند  شده
چنانکه در بخش روش پژوهش و ابزار گردآوري اطالعـات اشـاره گرديـد،             .متوسط است 

ال ؤسـ (از شـاخص كلـي   ) ال پرسـشنامه ؤ سـ ۲۷(كنترل شاخص تفصيلي رضايت شغليبراي  
 نـشان  ۲ميزان رضايت شغلي کتابداران بر اساس شاخص کلي در جدول       . داستفاده ش ) كلي

  . داده شده است
   رضايت شغلي کتابداران بر اساس شاخص کلي.۲جدول 
 بسيار کم کم متوسط زياد بسيار زياد

 درصد درصد درصد درصد درصد
رضايت شغلي  ميانگين

  )شاخص کلي(
۲/۱۶ ۶/۳۰ ۸/۳۳ ۶/۱۱ ۶/۷ ۳۶/۳ 



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٨

 

شود كه ميـانگين رضـايت شـغلي      مي، مشاهده۲هاي مندرج در جدول      ه داده با توجه ب  
 ). ۳=متوســط ميــانگين(بــاالتر از حــد متوســط اســت ) ۳۶/۳(کتابــداران در شــاخص کلــي 

دهـد بـا ارزيـابي رضـايت شـغلي کتابـداران بـا اسـتفاده از          ها نشان مـي  مالحظه دقيق تر داده   
زياد و (در حد باالتر از متوسط  % ۰۸/۴۶ و     كتابداران در حد متوسط   % ۸/۳۳شاخص کلي،     

از كتابـداران در حـد   % ۲/۱۹رضـايت  . از شغل خـود اظهـار رضـايت کـرده انـد      ) بسيار زياد 
  .است) كم و بسيار كم(تر از متوسط  پايين

كنترل صحت شاخص تفصيلي با استفاده از شاخص كلي، از طريق آزمون همبـستگي            
  . منعکس شده است۳ر جدول پيرسون انجام شد که نتايج آزمون د

   همبستگي بين شاخص کلي و شاخص تفصيلي.۳جدول 
  سؤال۲۷مجموع  سؤال کلي  شاخصها

 ۵۱۰/۰ ۱  همبستگي پيرسون
  شاخص کلي

 ۰۰۰/۰   داري سطح معنا

 ۱ ۵۱۰/۰  همبستگي پيرسون
  شاخص تفصيلي

  ۰۰۰/۰  داري سطح معنا
  

ايت شغلي محاسبه شده بـر اسـاس   ، ميزان همبستگي بين ميانگين رض۳مطابق جدول   
و ميانگين رضايت شغلي محاسبه شده بر اساس شـاخص کلـي         )  سؤال ۲۷(شاخص تفصيلي   

به دست آمده کمتر از  ) ۰۰۰/۰( داري   بوده و سطح معنا۵۱۰/۰برابر ) سؤال کلي پرسشنامه  (
۰۵/۰ = α سـؤال رد شـده و   ۲۷بدين ترتيب، فرض اسـتقالل سـؤال کلـي و مجمـوع             .  است 
  .شود بستگي مورد نظر، پذيرفته ميهم

هـاي وابـسته بـه نهـاد      ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در کتابخانـه . ۳ پرسش اساسي 
هاي عمومي کشور در مراکز استانها بر حـسب هـر يـک از ابعـاد رضـايت شـغلي                      کتابخانه

  چقدراست؟
  

  



  
  ١٩ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل ابدارانكت شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

هاي عمومي  اد کتابخانههاي وابسته به نه رضايت شغلي كتابداران شاغل در کتابخانه. ۴جدول 
  کشور در مراکز استانها بر حسب ابعاد رضايت شغلي

انحراف   ميانگين  پاسخ بي  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد
  رديف  معيار

  رضايت           
  بعد

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد

۱  
امکانات مادي و 

  ۱۶/۲ ۳۵/۸ ۰۳/۰ ۲۲/۳۹ ۶۵/۲۲ ۲۷/۲۹ ۳/۷ ۴۷/۱  رفاهي

  ۴۰/۲  ۹۴/۸ ۹۶/۲ ۷/۹ ۷۶/۱۶ ۷۳/۴۳ ۲/۱۹ ۶/۷  ثبات شغلي  ۲
  ۱۸/۳  ۳۹/۱۵ - ۸۵/۳ ۲/۴ ۵/۲۲ ۵۲/۴۴ ۹/۲۴  رفتار مديريت  ۳
  ۲۱/۲  ۵۶/۱۱  - ۶/۲ ۲۶/۵ ۹۳/۲۱ ۶۳/۴۵ ۷/۲۴  روابط متقابل  ۴
  ۶۰/۴  ۷۳/۱۹  - ۷۸/۱۴ ۸۱/۲۱ ۰۸/۳۶ ۹/۲۱ ۵۴/۵  ماهيت شغل  ۵
  ۹۰/۳  ۹۸/۱۳  - ۷۶/۳۱ ۳۳/۲۳ ۳۶/۲۸ ۷۸/۱۳ ۷۶/۲  خودشکوفايي  ۶

  
هـاي    منعکس شده است، به يافته۴ گانه رضايت شغلي که در جدول      ۶بررسي ابعاد   

، ثبـات شـغلي   )۳۵/۸با ميانگين (در چهار بعد امكانات مادي و رفاهي شغل        : زير اشاره دارد  
) ۹۸/۱۳بـا ميـانگين   (، خودشـكوفايي    )۷۳/۱۹بـا ميـانگين     (، ماهيت شغلي    )۹۴/۸با ميانگين   (

 ۱۸، و ۲۱، ۹، ۱۲متوسط ميانگين ابعـاد فـوق بـه ترتيـب     (ميانگين كمتر از حد متوسط است    
بـا ميـانگين   (و روابـط متقابـل     ) ۳۹/۱۵با ميـانگين    ( رضايت از ابعاد رفتار مديريت       .)باشد  مي
  ).باشد  مي۹ و ۱۲متوسط ميانگين ابعاد فوق به ترتيب (باالتر از حد متوسط است ) ۵۶/۱۱
  
  هاي پژوهش مون فرضيهآز

رضايت شغلي کتابداران از بعد امکانات مـادي    « مبني بر اينکه     ۱  براي آزمون فرضيه  
هاي متغيرهـاي تـشکيل     ابتدا مجموع ميانگين  »  و رفاهي شغل خود کمتر از ابعاد ديگر است        

 بـه هـر   هاي مربـوط  براي مقايسه بين ابعاد، از نرمال بودن داده. دهنده هر بعد محاسبه گرديد    
با استفاده از آزمون کلموگروف ـ اسـميرنوف مـشاهده گرديـد      . شد بعد اطمينان حاصل مي

 α = ۰۵/۰داري کمتـر از   چون مقـدار سـطح معنـا   . (هاي هيچ کدام از ابعاد نرمال نيستند     داده
  ).است



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٠

 

   نتايج آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف.۵جدول 
 داري سطح معنا Zآمارة  ابعاد

 ۰۰۰/۰ ۳۶۶/۳ و رفاهيامکانات مادي 

 ۰۰۰/۰ ۵۰۵/۲ ثبات شغلي

 ۰۰۰/۰ ۴۹۱/۳ رفتار مديريت

 ۰۰۰/۰ ۴۴۰/۳ روابط متقابل

 ۰۱۱/۰ ۶۱۴/۱ ماهيت شغل

 ۰۰۰/۰ ۰۶۲/۲ خود شکوفايي

  
ها و به علت وابسته بودن ابعاد به يکديگر، از  به دليل رد شدن فرض نرمال بودن داده

  . شدآزمون ناپارامتري فريدمن استفاده 
   نتايج آزمون فريدمن.۶جدول
 ۴۹۲ تعداد

 ۳۴۴/۱۸۴۳ آمارة کاي اسکور

 ۵ درجه آزادي

 ۰۰۰/۰ داري سطح معنا

  
          کمتــر از) ۰۰۰/۰(داري  شــود، چــون ســطح معنــا  مــشاهده مــي۶چنانکــه در جــدول 

۰۵/۰ = α             عدها رد و فرض تفاوت رضايتمندي بين ابعاد پذيرفته  است، فرض يکسان بودن ب
بر اين اساس، كمترين فراواني مربوط بـه بعـد امكانـات مـادي و رفـاهي شـغل، بـه            . شود  مي

  .نسبت ابعاد ديگر است
 کتابـداران  ميـانگين رضـايت شـغلي   « پژوهش مبنـي بـر اينکـه         ۲براي آزمون فرضية    

هاي عمومي کشور در مراکـز اسـتانها     کتابخانه نهادوابسته بهعمومي  هاي    شاغل در کتابخانه  
ابتــدا ميــانگين رضــايت شــغلي » اســتداري  ا تفــاوت معنــ حــسب رشــته تحــصيلي دارايبـر 

، و )۷جـدول  (کتابداران داراي مدرک کتابداري و غيرکتابداري جداگانه محاسـبه گرديـد        



  
  ٢١ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

 مـورد آزمـون قـرار    ۰۵/۰ در سـطح معنـاداري   t فرضيه يادشده بـا اسـتفاده از آزمـون         سپس
  .داده شده است نشان ۸گرفت که نتايج حاصل در جدول 

  
شاخصهاي ميانگين و انحراف معيار رضايت شغلي کتابداران بر حسب رشته تحصيلي . ۷جدول

  )کتابداري و غير کتابداري(
  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  رشته تحصيلي
  ۶۱/۱۲  ۹۲/۷۸  ۲۴۹  كتابداري
  ۰۶/۱۲  ۱۲/۷۷  ۲۴۳  غير كتابداري

  
   تحصيلي شغلي کتابداران بر حسب رشته براي مقايسه رضايت t نتايج آزمون .۸جدول 

  t ۶۲۵/۱آمارة 
  ۱۰۵/۰  داري سطح معنا

  
           بيــشتر از) ۱۰۵/۰(داري  شــود، چــون ســطح معنــا  مالحظــه مــي۸چنانکــه در جــدول 

۰۵/۰ = α  است، فرض يکسان بودن ميانگين رضايت شغلي در بين کتابداران داراي مدرک 
شـود؛ بـدين معنـا کـه رضـايت        و فرضية پـژوهش رد مـي  کتابداري و غير کتابداري پذيرفته 

  . شغلي کتابداران داراي مدرک کتابداري و غيرکتابداري، تفاوت معناداري ندارد
  

  گيري بحث و نتيجه
هـاي عمـومي    رضايت شغلي کتابداران کتابخانـه هاي پژوهش نشان داد ميانگين   يافته

 در برخـي پژوهـشهاي محـدود ماننـد     .کشور در مراکز استانها پايين تر از حد متوسط اسـت        
هـاي عمـومي نـشان داده        نيز رضايت شغلي نسبتاً اندک کتابـداران کتابخانـه        ) ۱۳۸۲(اشرفي  

هاي پژوهش حاضر، نتايج پيشين را در سطحي وسيع تـر و در مـورد ميـانگين      يافته. شده بود 
در ) ۱۳۸۱(هش حريـري هاي پـژو  مقايسة اين نتايج با يافته. كند تمامي مراکز استانها تأييد مي  

هاي دانشگاهي در مراکز استانهاي کشور که در آن پژوهش، رضايت شغلي   جامعه کتابخانه 
گيـري را حاصـل    کتابداران بسيار نزديک به حد متوسط بود، با رعايـت احتيـاط ايـن نتيجـه             



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٢

 

هـاي عمـومي کـشور رضـايت شـغلي حتـي کمتـري         کند که احتماالً کتابداران کتابخانـه   مي
گيري البته بـا توجـه بـه شـرايط          اين نتيجه . هاي دانشگاهي دارند    کتابداران کتابخانه نسبت به   

هـاي دانـشگاهي    هاي عمومي کشور در مقايسه بـا کتابخانـه         متفاوت مديريت کالن کتابخانه   
» پورز«عالوه بر اين، در خارج از ايران نيز برخي پژوهشها مانند    . امري نامحتمل نخواهد بود   

هـاي عمـومي    هاي دانشگاهي نسبت به کتابخانـه       شغلي بيشتر در کتابخانه    به رضايت ) ۲۰۰۳(
  .اند اشاره کرده

ها مطرح گرديد، ميانگين حاصل از تحليل سؤال کلي انتهـاي           چنانکه در بخش يافته   
پرسشنامه که رضايت شغلي را به صورت روي هم رفتـه و در يـک شـاخص کلـي بررسـي               

هاي پژوهشهاي پيشين نيـز   توجه به يافته. متوسط بود يعني اندکي بيش از حد ۳۶/۳شود،    مي
دهد رضايت شغلي در صورت سنجش با شـاخص کلـي، معمـوالً انـدکي بـيش از                نشان مي 

تواند اين امر باشد که افراد در نگـاه کلـي    آيد که دليل آن مي    شاخص تفصيلي به دست مي    
در اين پـژوهش،  . کنند ميکننده توجه    به حرفة مورد اشتغال خود، کمتر به جزئيات ناراضي        

چنانکه اشاره شد، با آزمون همبستگي ميان شاخص تفصيلي و کلي، اعتبار شاخص تفصيلي  
ابتدا در مطالعة مقدماتي و سپس در مرحله اصلي اجراي پژوهش بررسي گرديـد کـه نتـايج           
آزمون در هر دو بررسي، مؤيد همبستگي مثبت اين دو شـاخص و قابليـت اعتمـاد شـاخص            

  .  بودتفصيلي
مطالعه نتايج پژوهش در رابطه با ابعاد رضايت شغلي حاکي از اين است که رضايت    

 پايين تر از حد متوسط، يعني ميانگين ۳۵/۸از بعد امكانات مادي و رفاهي شغل، با ميانگين      
هـا از نظـر امكانـات مـادي ماننـد       اين نارضايتي نـشان دهنـدة كاسـتيهاي كتابخانـه         .  است ۱۲

، ميـزان حقـوق و مزايـاي    ...)نور، تهويه، تجهيـزات بهداشـتي و   (ي محيط كار   شرايط فيزيك 
اسـت كـه ايـن    ...) مانند سرويس رفـت و آمـد و مهـد کـودک و     (شغلي و امكانات رفاهي    

. طلبـد  ها توجه جدي از سوي مسؤوالن را در جهت بهبود امکانات مادي و رفـاهي مـي       يافته
هـاي   هـاي پـژوهش، نارضـايتي کتابـداران کتابخانـه      نکته حايز اهميت اينکه، بر اساس يافتـه      

بـدين ترتيـب،   . عمومي از امکانات مـادي و رفـاهي شـغل خـود بـيش از سـاير ابعـاد اسـت                     



  
  ٢٣ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي ضايتر ميزان بررسي ____________

  

هـاي عمـومي کـشور، بـه طـور       رسيدگي مسئوالن به شرايط مادي و رفاهي کار در کتابخانه   
 امکانات مادي به قطع سبب افزايش رضايت شغلي کتابداران خواهد شد و از آنجا که بهبود

توان اميدوار بود کـه در   تر است، مي  لحاظ اصولي از شرايط معنوي محيطهاي کاري راحت       
هـاي عمـومي بـه     صورت توجه مسئوالن به شرايط مادي حرفه، رضايت کتابداران کتابخانـه       

  .اي افزايش يابد نحو قابل مالحظه
تـر از   ، اندکي پايين۹۴/۸ن از نظر بعد ثبات شغلي، رضايت شغلي کتابداران با ميانگي  

امنيـت شـغلي بـا    (با مالحظه دقيق متغيرهاي مطرح شده در ايـن بعـد   . است)  ۹(حد متوسط  
) ۹۰/۲ و تثبيـت وضـعيت اسـتخدام بـا ميـانگين           ۰۷/۳، آينده شغلي با ميانگين      ۹۷/۲ميانگين  

منيـت  هاي عمومي در شغل خـود احـساس ثبـات و ا         شود كه كتابداران كتابخانه     مشاهده مي 
از . كنند و رضايت آنها از امكانات تأمين آينده خـود نيـز در حـد متوسـط اسـت                 كافي نمي 

آنجا که بدون احساس ثبات و امنيت شغلي، انتظار ارائه خدمات مطلوب واقع بينانه نخواهد        
هاي عمـومي كـشور بـه انجـام اقـدامهاي           ها بويژه نهاد كتابخانه     بود، توجه مديريت كتابخانه   

  . بهبود شرايط كاري از نظر ثبات شغلي ضرورت داردالزم جهت 
 بررسي رضايت شغلي بر حسب بعـد رفتـار مـديريت كتابخانـه بـا كتابـداران، نـشان                   

مالحظـه  . بـاالتر اسـت  ) ۱۲(، از حـد متوسـط      ۳۹/۱۵دهد رضايت از اين بعد با ميـانگين           مي
ــي     ــار ب ــي رفت ــد، يعن ــن بع ــاي اي ــك از متغيره ــر ي ــانگين ه ــد  مي ــه م ــشاركت در طرفان ير، م

گيري، ايجاد وابستگي به هدفهاي سازماني و تشويق به ادامة كار که همگي ميـانگين    تصميم
باالتر از حد متوسط دارند، نـشان دهنـدة رضـايت نـسبي كتابـداران از بعـد رفتـار مـديريت                  

 هـاي عمـومي، نـسبت بـه كتابـداران بـا       رسد رفتار مديران كتابخانه   مي به نظر . کتابخانه است 
طرفانـه اسـت و آنهـا را     گيري در مسائل مختلف مديريتي، نسبتاً بي    وجود قدرت كم تصميم   

 دهند و به ادامه كار و وابستگي به هدفهاي سازماني تـشويق   ميدر مسائل مديريتي مشاركت  
هـاي تخصـصي شـهر تهـران نيـز       در کتابخانه) ۱۳۷۴(هاي پژوهش دري منش     يافته. كنند  مي

رضـايت از مـديريت    . داران از برخورد اخالقي مـدير بـا کارکنـان بـود           نشانگر رضايت کتاب  
تواند در رضـايت از سـاير متغيرهـاي     بخشي است که مي هاي عمومي البته نکته اميد     کتابخانه



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٤

 

نيـز  ) ۲۰۰۳(» بـرد «هـاي پـژوهش    اي داشـته باشـد؛ چنانکـه يافتـه          شغلي نيز اثر تقويت کننده    
ي كه در سازمانهايي با مديريت مـشاركتي و ارتبـاط بـر    نشانگر اين واقعيت بود که كتابداران 

افزون بـر ايـن، در   . كنند، از شغل خود رضايت بيشتري دارنداساس تواضع و اعتماد كار مي   
نيـز همبـستگي    ) ۱۹۹۷ (٢»لکـي و بـرت    «و  ) ۱۹۹۴ (١»پورتر«پژوهشهاي متعدد ديگري مانند     

گيريهاي مديريتي، مـورد تأکيـد    مثبت رضايت شغلي و مشارکت دادن کتابداران در تصميم     
 همبستگي قوي بين ميزان رضايت شغلي کتابـداران  بهنيز ) ۱۳۷۹(قرار گرفته است و عباسي   

  .اشاره کرده است ،ها مديريت کتابخانه و عملکرد
دهـد رضـايت بـيش از حـد       هاي مربوط به رفتار مديريت نشان مي        بررسي دقيق يافته  

مي از رفتار مديريت کتابخانه، با نتايج پژوهش حريـري    هاي عمو   متوسط کتابداران کتابخانه  
هاي دانشگاهي در مراکز استانهاي کشور، که در آن رضـايت از     در جامعه کتابخانه  ) ۱۳۸۱(

تفسير منطقي اين تفـاوت شـايد در     . تر از حد متوسط بود، مغايرت دارد        رفتار مديريت پايين  
هـاي دانـشگاهي بـا      مقايـسه بـا کتابخانـه     هـاي عمـومي در      اين امر باشد که مديران کتابخانـه      

احتمال بيشتري به حوزه کتابداري وابستگي دارند و احتمال بيشتري دارد که خود نيز مدتها            
هاي دانـشگاهي،   به عنوان کتابدار در کتابخانه به کار پرداخته باشند، حال آنکه در کتابخانه          

 نـامرتبط و بـدون هـيچ گونـه     حضور افراد در پست مديريت کتابخانه با تخصـصهاي کـامالً   
. آشنايي با محيط کاري کتابخانـه و شـرايط کـاري کتابـداران، امـري بـسيار محتمـل اسـت                   

هاي دانشگاهي خارج از ايران  گفتني است، که در برخي پژوهشهاي انجام شده در کتابخانه     
از آن جملـه مـي تـوان بـه     . نيز رضايت از رفتار مديريت در سطح پايين گزارش شده اسـت         

هاي دانشگاهي نيجريـه اشـاره کـرد کـه بـر اسـاس                در کتابخانه ) ۱۹۹۲ (٣»نکرووم«پژوهش  
  .اند هاي اين مطالعه، کتابداران بيشترين نارضايتي را از مديريت ابراز داشته يافته

 ، بـاالتر از حـد   ۵۶/۱۱رضايت شـغلي كتابـداران از بعـد روابـط متقابـل بـا ميـانگين          
دهـد    مـي  متغير رضـايت شـغلي، نـشان   ۲۷هاي مربوط به     فتهبررسي يا .   است  ۹متوسط يعني   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Porter. 
2. Lekie and Brett.  
3. Nkereuwem.  



  
  ٢٥ / ... عمومي هاي كتابخانه در شاغل كتابداران شغلي رضايت ميزان بررسي ____________

  

در بعـد   ) ۸۹/۳(يکي از باالترين ميانگينهاي به دست آمده، به روابط بـا مراجعـه كننـدگان               
روابــط بــا مراجعــه کننــدگان، متغيــري اســت کــه در جامعــه . روابــط متقابــل مربــوط اســت

بخـش حرفـة کتابـداري بـه شـمار       هاي دانشگاهي کشور نيز بيشترين جنبـة رضـايت     کتابخانه
كننـدگان،   در اين بعد، عالوه بـر متغيـر روابـط متقابـل بـا مراجعـه           ). ۱۳۸۱حريري،  (رود    مي

هاي عمومي از متغيرهاي مشاركتهاي كاري و روابط دوستانه با همكاران      کتابداران کتابخانه 
 هـا نـشان   ايـن يافتـه  . انـد  نيز رضايت باالتر از حد متوسط و نزديك به حد زيـاد ابـراز داشـته           

دهد روابط متقابل در جامعة مورد بررسي نسبتاً مطلوب بوده، فضاي مناسـب سـازماني و             مي
دهـد كـه بتواننـد      بـه كتابـداران مـي   آرامش حاصل از نبود تنشهاي محيطي، ايـن فرصـت را      

ه بـا  در رابطـ . ظرفيت بالقوه خود را در ارائه خدمات بهتر و بيشتر به مراجعان به کـار گيرنـد          
هاي دانشگاهي کشور نيز  بعد روابط متقابل، ذکر اين نکته الزم است که در جامعه کتابخانه          

رضايت از روابط انساني مانند پژوهش حاضـر، بـيش از حـد متوسـط گـزارش شـده اسـت                   
، )۱۳۷۹(» نفيـسي کيـا   «عالوه بـر آن، در برخـي پژوهـشهاي ديگـر ماننـد              ). ۱۳۸۱حريري،  (
و در برخـي پژوهـشهاي اجـرا شـده در خـارج از       ) ۱۳۸۲(» في ريزي اشر«و  ) ۱۳۷۸(» باقري«

. نيـز نتـايج مـشابهي مـشاهده گرديـده اسـت      ) ۱۹۹۷(» لکـي و بـرت  «ايران از جمله پژوهش     
هـا ـ اعـم از     ها و رضايت کتابداران از روابط متقابـل در محـيط کتابخانـه    همخواني اين يافته

اي است که به طور قطع اثرهـاي مطلـوبي در    عمومي و دانشگاهي ـ نکتة بسيار اميدوارکننده 
  .ارائه خدمات کتابداري خواهد داشت

) ۷۳/۱۹(از نظـر بعـد ماهيــت شـغل كتابـداري، ميــانگين رضـايت شـغلي کتابــداران       
در اين بعد، متغيرهاي شرايط فيزيكي .  است ۲۱تر از حد متوسط يعني        نشانگر رضايت پايين  

، ارزشـمندي شـغل بـا    ۸۵/۲، تنوع كاري بـا ميـانگين      ۷۲/۲مربوط به ماهيت كار  با ميانگين        
، ۵۱/۲ و پويـايي شـغل بـا ميـانگين     ۸۲/۲، تصميم گيـري مـستقل بـا ميـانگين            ۴۵/۲ميانگين  

 و بـه  ۲۱/۳نشانگر رضايت شغلي زير متوسـط و متغيرهـاي تحقـق رشـد فكـري بـا ميـانگين           
  . از حد متوسط استدهندة رضايت بيش  ، نشان۱۷/۳ها با ميانگين  كارگيري توانايي
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شود كه شرايط فيزيکـي وابـسته بـه ماهيـت        مي ها، چنين استنباط    با توجه به اين يافته    
توانـد   مـي ) مانند سرپا بودن، بلند کردن اشياي سـنگين و خـستگي چـشمي     (حرفه کتابداري   

باعث نارضايتي کتابداران شود و اين امر يک بار ديگر توجه مـسئوالن را بـه جبـران مـادي               
عـالوه  . کنـد  اند، جلب مي هاي کاري که کتابداران همواره به آنها اشاره داشته          دشواري اين

هـاي   هـاي پـژوهش، حرفـه كتابـداري از ديـدگاه کتابـداران کتابخانـه            بر آن، بر اساس يافته    
بخـشي نـدارد و بـه تـصور کتابـداران در ايـن        عمومي به لحاظ ماهوي تنوع کـاري رضـايت      

نکته مهمي که در رابطه بـا ايـن   . ي مستقل چندان امکان پذير نيست  گير  حرفه، ماهيتاً تصميم  
بعد به بررسي بيشتري نياز دارد، نارضـايتي کتابـداران در رابطـه بـا متغيـر ارزشـمندي شـغل                

رسد حرفه کتابداري نه تنها در بـين عامـه مـردم  جايگـاه واقعـي و شايـسته           به نظر مي  . است
. خود کتابداران نيز به لحاظ ماهوي ارزش شاياني نداردخود را پيدا نكرده است، از ديدگاه 

اعتقاد نداشتن . ها جاي تأمل و بررسي دارد هاي پژوهش بيش از ساير يافته اين بخش از يافته 
به ارزشمندي کار براي شاغالن، امري است که با دربرداشتن اثرهاي نامطلوب روانشناختي، 

 را تحـت تـأثير قـرار دهـد و عـالوه بـر ايجـاد             اي  تواند کليه جوانب ارائه خدمات حرفـه        مي
اي را نيـز کـاهش    ناخشنودي از اشتغال به حرفة مربوط، انگيزة ادامه کـار و پيـشرفت حرفـه              

بحث ديرينه برخوردار نبودن حرفة کتابداري از منزلتي که به حـق شايـسته آن اسـت،            . دهد
واقعيت انکارناپذير . ودش  در حيطه رضايت شغلي کتابداران نيز به نحوي پر رنگ مطرح مي           

رود عوامـل ناراضـي    اين است که در صورت باور شاغالن به ارزشمندي شـغل، انتظـار مـي            
کنندة مختلف، اثرهاي مخرب کمتري بر جاي بگذارند و با وجود عوامل نارضايتي بيروني،     
حرفة مورد اشتغال به لحاظ ماهوي موجبات خشنودي درونـي شـاغالن را فـراهم آورد؛ امـا       

ر حرفه مورد اشتغال، حتي از منظر شاغالن آن حرفـه نيـز ارزش و منزلـت کـافي نداشـته            اگ
تـري نمـود    باشد، اثرهاي منفي کاستيهاي مادي و معنوي محيطهاي کـاري بـه نحـو پررنـگ       

هـا، حرفـة كتابـداري از ديـدگاه      کوتاه اينکـه، بـر اسـاس ايـن بخـش از يافتـه         . خواهد يافت 
ي کشور به لحاظ ماهوي از تنـوع، پويـايي و ارزشـمندي الزم         هاي عموم   کتابداران کتابخانه 

ها را در حد مطلوب فـراهم   برخوردار نيست و امكان تحقق رشد فكري و استفاده از توانايي   
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اي است که توجه مسئوالن حـوزة کتابـداري را         هاي نگران کننده    ها نشانه   اين يافته . کند  نمي
ي کارآمد در جهت شناساندن ارزش ماهوي رشته      به هم انديشي و اتخاذ تدابير و راهکارها       

بويژه در مقاطع اوليه آموزش کتابداري و اطالع رساني در مراکز آموزشي مختلـف، جلـب         
  .کند مي

دهد ميـانگين    ميبررسي رضايت شغلي كتابداران بر حسب بعد خود شكوفايي نشان  
 دقيق متغيرهـاي مربـوط بـه     مالحظة. است) ۱۸(پايين تر از حد متوسط      ) ۹۸/۱۳(اين بعد نيز    

بعد خودشکوفايي حاکي از اين است که بـه جـز متغيـر تطـابق كـار بـا تخـصص، ميـانگين                      
ارتقاي سازماني، وجود خالقيت، شركت در همايشهاي تخصصي، (رضايت از ساير متغيرها 

نکته مهم . كمتر از حد متوسط است) مباهات به شغل کتابداري و آموزشهاي ضمن خدمت     
ه بـا خودشـكوفايي ايـن اسـت كـه كاركنـان، زمـاني فـضاي سـازماني را برازنـده و              در رابط 
هـر انـدازه   . يابند كه امکان رشد و شـکوفايي فـردي را بـراي آنـان فـراهم آورد            مي مطلوب

امكان ابداع و استفاده از تواناييهاي شخصي بـراي كتابـداران بيـشتر باشـد، بـه همـان انـدازه           
وجود امكانات الزم بـراي رشـد و   . ر آنها بيشتر خواهد بودرضايت و رغبت نسبت به كار د      

هاي آموزشي،  ارگاهكپيشرفت كتابداران در رابطه با شغل، مانند آموزشهاي ضمن خدمت،        
بـه  (هـاي عمـومي      امكان شركت در همايشهاي تخصصي بويژه خـاص كتابـداران كتابخانـه           

از ... ارتقـاي سـازماني و   ) ار دارنـد دليل اينكه با افراد با ويژگيها و نيازهاي مختلف سر و كـ      
کوتاه اينكـه، آمـوزش   . شود عوامل مؤثر بر رضايت شغلي و خودشكوفايي افراد شمرده مي         

هـاي علمـي و    تخصصي و مرتبط با كار به عنوان عاملي مـؤثر و تكميلـي در كنـار اندوختـه              
ف ديگـر،  تحصيلي براي بازدة کاري كتابداران از يك طرف و امكان ارتقاي شـغلي از طـر     

  ).۸۲، ۱۳۸۲اشرفي ريزي، (آورد   ميشرايط مساعدتري براي خودشكوفايي، فراهم
هـاي پـژوهش نيازمنـد بحـث و بررسـي اسـت،              نکتة ديگري کـه در رابطـه بـا يافتـه          

 رضـايت  تفـاوت معنـادار بـين ميـانگين     پژوهش مبني بر وجـود  ۲هاي مربوط به فرضيه       يافته
هاي عمـومي کـشور        کتابخانه نهاد  به وابستهعمومي  هاي   شغلي کتابداران شاغل در کتابخانه    

هـا مطـرح گرديـد،      چنانکه در بخـش يافتـه     .  رشته تحصيلي است    بر حسب  در مراکز استانها  



  
  ۱شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٨

 

دار در ميانگين رضايت شغلي کتابداران با تحصيالت  آزمون فرضيه فوق، وجود تفاوت معنا    
و ) ۱۳۷۸(هـاي  بـاقري     نتـايج بـا يافتـه   اين. کتابداري و غيرکتابداري را مورد تأييد قرار نداد 

در مـورد کتابـداران   ) ۱۳۸۱(همخـواني نـدارد، امـا بـا پـژوهش حريـري        ) ۱۳۷۸(محمدزاده  
اين نتيجه گيـري و نبـود تفـاوت       . هاي دانشگاهي مراکز استانهاي کشور همسوست       کتابخانه

اي متفاوتي را دار در رضايت شغلي دانش آموختگان كتابداري و غيركتابداري، تفسيره      معنا
در يک نگاه خوشبينانه شايد بتوان اين امر را ناشي از اين دانست که  فضاي          . کند  مطرح مي 

ها ـ اعم از عمومي و دانشگاهي ـ امکـان بـروز تفاوتهـاي ناشـي از تخـصص         کاري کتابخانه
کند و به همين سـبب   رساني فراهم نمي    آموختگان کتابداري و اطالع     اي را براي دانش     حرفه

اي از آن برخوردارنـد،   آموختگـان کتابـداري بـه نحـو شايـسته      تخصص کتابداري که دانش  
کنـد کـه    تر، اين تفسير را مطـرح مـي     اما نگاه واقع بينانه   . يابد  مجال نمود و تظاهر واقعي نمي     

شـوند در   آموختگان نظام آموزشي موجود کتابداري و اطالع رساني، موفق نمي         شايد دانش 
ي کتابـداري، تخصـصي شـاخص کـسب نماينـد چنانكـه آنهـا را بـه نحـو           ا  زمينة کار حرفـه   

ها  به هر صورت، اين يافته!  ها متمايز نمايد    محسوسي از ساير شاغالن غيرمتخصص کتابخانه     
عالوه بر اهميتي که در زمينـة رضـايت شـغلي کتابـداران دارد، اشـاراتي ضـمني بـه مـسائل                   

طالع رساني داشته، سؤالهايي اساسـي را مطـرح      تري در حوزة کتابداري و ا       تر و بنيادي    کلي
  .  تري نيازمند است کند که به غور و بررسي عميق مي
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