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Abstract 

Purpose: Voluntary activities in public libraries is a very important and expanding topic; so 

that many librarians are exploring new ways to use and retain volunteers. The main purpose of 

this study was to determine the effective factors on preservation and maintenance of volunteer 

working in libraries affiliated with Astan Quds Razavi. 

Methodology: This applied research was conducted by survey method. The statistical 

population includes 200 volunteers working in the libraries of Astan Quds Razavi, which with 

the Cochran's formula, 131 people were determined as the sample size. A simple random 

sampling method was used to select the sample size of the research. The data collection tool is 

a researcher-made questionnaire. The model used in tool design is a three-branch model that 

has three main components: structural factors, behavioral factors and underlying damages. The 

validity of the tool was done with the opinion of information science and knowledge experts 

and librarians with voluntaries staff and the internal coordination of the questionnaire items 

with Cronbach's alpha coefficient was confirmed. 

Findings: Research findings showed that among the sub-components related to structural 

factors, the sub-component of organizational structure had a higher priority and at the end was 

the service compensation system. Among the components of the behavioral factors, the sub-

component of the motivational system had more priority for the volunteers, and then the 

organizational culture and the characteristics of the managers had the next priorities. From 

volunteers's point of view, behavioral factors are more important than the other two factors, 

and from this approach, structural factors are ranked last. It was also found that there is a 

positive and significant relationship between all sub-components related to structural factors 
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and behavioral factors. Also, a positive and significant relationship was observed between the 

three investigated factors. 

Conclusion: The impact and relationship of all organizational factors on the maintenance of 

volunteers, shows that the relevant managers should have a comprehensive view on the issue 

of management of volunteer forces to be able to use their maximum capacity in Astan Quds 

libraries. In the organizational structure, attention should be paid to the determination of their 

position and role, while removing the strict rules on the employment of volunteer's forces. The 

incentive system also plays an important role in attracting and keeping volunteers, which 

should be taken into consideration. In order to attract and retain volunteers, managers should 

take measures to strengthen the sense of belonging among volunteers and optimize their 

capacities; otherwise, the human force that can be effective in reducing the various costs of the 

organization will stop volunteering after some time. 

Keywords: Volunteer, Preservation and Maintenance, Three branch model, Structural factors, 

Behavioral factors, Contextual factors, Astan Quds Razavi libraries 
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 چکیده

وابسته به  هایپژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر برحفظ و نگهداشت خادمیاران مشغول به فعالیت در کتابخانه :هدف

 آستان قدس رضوی صورت گرفته است. 

لیت در خادمیار مشغول به فعا 200صورت گرفت. جامعه آماری شامل  همبستگیاین پژوهش کاربردی به روش : شناسیروش

به عنوان حجم  نفر 131فرمول کوکران تعداد گیری تصادفی ساده و با روش نمونهکه با  های آستان قدس رضوی استکتابخانه

لم اطالعات و ع ر متخصصانروایی ابزار با نظ. ای محقق ساخته استپرسشنامه ،ی اطالعاترابزار گردآو .نمونه تعیین شدند

با ضریب آلفای  های پرسشنامهنی گویهوهماهنگی در های دارای نیروی خادمیار صورت گرفت وشناسی و مدیران کتابخانهدانش

 . شدکرونباخ تایید 

-ای و زیرمولفهزمینه هر سه مولفه اصلی مورد مطالعه یعنی عوامل ساختاری، رفتاری، وهای پژوهش نشان داد که : یافتههایافته

یگر اهمیت دارند داز دیدگاه داوطلبان، عوامل رفتاری بیش از دو عامل  های آنان در حفظ و نگهداشت خادمیاران موثر هستند.

و همچنین  اصلی ولفهمهای فرعی مربوط به هر بین مولفه همچنین .گیرندو از این رویکرد، عوامل ساختاری در رتبه آخر قرار می

 معناداری وجود دارد. مثبت و ولفه اصلی رابطه سه مخود بین 

مربوطه باید  دهد که مدیرانتاثیر و ارتباط تمامی عوامل سازمانی بر حفظ و نگهداشت خادمیاران، نشان می :گیرینتیجه

های کتابخانهنان در دیدگاهی جامع نسبت به مساله مدیریت نیروهای خادمیار داشته باشند تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آ

د، پس از مدتی های مختلف سازمان موثر باشتواند در کاهش هزینهدر غیر این صورت نیرویی که می آستان قدس فراهم گردد.

            شود.دامه فعالیت داوطلبانه منصرف میاز ا

  

ای، زمینه عواملعوامل ساختاری، عوامل رفتاری، ، مدل سه شاخگیخادمیاران، حفظ و نگهداشت،  داوطلبان،ها: کلیدواژه

 آستان قدس رضوی. هایکتابخانه

 

 مقدمه و بیان مساله 

تر توسط یک فرد، گروه یا ای گستردهارائه خدمات با انتخاب یا اراده آزاد به نفع جامعه»به  1مفهوم داوطلبی

های اشاره دارد. در دهه« یا نفع مالی داشته باشد شود، بدون اینکه لزوماً داوطلب انتظار قدردانیمؤسسه اطالق می

( و 2011، 2گذشته، دولت به سهم و نقش حیاتی داوطلبان برای ساختن یک جامعه قوی و منسجم پی برده است )وو

های ، فعالیت. در واقعهای داوطلبانه مشارکت داشته باشندافراد جامعه نیز به دالیل مختلف تمایل دارند تا در فعالیت

داوطلبان ها و هم برای داوطلبان مزایایی را به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه تواند هم برای سازمانداوطلبانه می

 کنندیها کمک متر کردن بودجه مربوط به کارکنان تمام وقت به سازمانو سبک نیاز قوان یناش نهیبا کاهش هز
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های مختلف، حس خوبی را به دست آورند و احساس کسب مهارت توانند ضمن. داوطلبان نیز می(2011، 1)پائولین

کاسلدن،  )  کننده خود با جامعه محلی، پیوندهایی را ایجاد میبتر هستند که به نوکنند که بخشی از یک جامعه گسترده

  (2015، 2پیکارد و مک لئود

ها و خدمات خود اجتماعی فعالیتهای مالی از یک سو و ماهیت هایی که به دلیل محدودیتسازمان از جمله

توانند هم به ها میرسانی هستند. کتابخانهها و مراکز اطالعتواند از ظرفیت نیروهای داوطلب استفاده کند، کتابخانهمی

ها طیف های داوطلبانه در کتابخانهبرنامه .ها عمل کننددهنده داوطلبان و کار آنعنوان ذینفع و هم به عنوان سازمان

کمک به کاربرانی که نیاز  یا ها از کارهای پایه و اولیه کتابخانه )جابجایی کتاب -های داوطلبیوسیع و مهمی از فعالیت

رای های تخصصی با افراد داهای کامپیوتر، فعالیتهای زبان، دورههای تخصصی )دورهبه کمک دارند( گرفته تا فعالیت

شود، ها انجام شود و انجام نیز میتواند در همه انواع کتابخانهدهد. اگر چه کار داوطلبانه میرا پوشش می -معلولیت( 

عالوه بر این،  های عمومی بیشترین ظرفیت استفاده )و نیاز( به کمک داوطلبان را دارند.طور خاص کتابخانهلیکن به

بیشتر از هر نوع کتابخانه دیگری به ارائه خدمات به طیف وسیعی از مردم های عمومی )از لحاظ نظری( کتابخانه

توانند تنها مکانی ها میویژه در مورد شهرهای کوچک، کتابخانهپردازند، بنابراین بیشترین تأثیر بالقوه را نیز دارند. بهمی

نگاهی به پیشینه داوطلبی (. 2020، 3)کونستانیسکو، دانکیو، هایمانا کنندباشند که فرصت داوطلب شدن را فراهم می

های داوطلبانه مفهومی جدید شناسی نیز فعالیتدر حوزه علم اطالعات و دانشدهد که ها نیز نشان میدر کتابخانه

های های داوطلبانه در کتابخانهفعالیت( و 2008، 4شود )نیکول و جانسونهای عمومی محسوب نمیبرای کتابخانه

ها، شورای موزهای که باشد؛ به گونهر مهم  است که با سرعت زیاد نیز در حال گسترش میعمومی موضوعی بسیا

مورد توجه  اذعان نموده و آن راهای عمومی در استفاده از داوطلبان مزایای کتابخانه( به 2011ها و آرشیوها )کتابخانه

های قانونی، ها باید عالوه بر بررسیبدون هزینه مالی نیست، آن هاکتابخانههای داوطلبانه برای البته فعالیت دهد.قرار 

 جذب، انتخاب و آموزش مناسبی داشته باشند تا از حفظ کیفیت و جلوگیری از اشتباهات اطمینان حاصل کنند
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بت از این رو، اتخاذ راهبردهایی در جهت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی فعال که هزینه گزافی با (.2012)آنستیک، 

یروهای داوطلب نیز از این ن .استهر سازمانی های جذب، توسعه و آموزش به سازمان تحمیل نموده است، از دغدغه

 قاعده مستثنی نیستند و باید برای حفظ و نگهداشت آنان اقدامات موثری از سوی سازمان صورت پذیرد.

هدف از حفظ و نگهداری نیروی انسانی را ضمانت تداوم همکاری نیروها با سازمان و  (1394) 1آرمسترانگ

برای مدیریت نیروهای داوطلب و حفظ آنان الگوهای متعددی )همانند: الگوی داند. ها میدر نتیجه کاهش هزینه

( ارائه شده 0122، 4؛ و الگوی دپویس2012، 3؛ الگوی چرخه مدیریت داوطلبان کیپ2006، 2همکاران کاکسی و

است که هر کدام ابعاد مختلفی را در بردارند که نقطه مشترک در بین تمام این الگوها، مساله حفظ و نگهداری نیروهای 

از سوی دیگر، در حوزه  .که این موضع نشان از اهمیت مقوله حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب دارد داوطلب است

( و تمرکز بیشتر بر انگیزه داوطلبان است 2010، 5وجود دارد )لینچ و اسمیتمدیریت نیروهای داوطلب کمبود پژوهش 

 جذب و حفظ داوطلبانزمینه مباحث مدیریتی و عوامل موثر بر در دهد که مرور نوشتار نشان می ها.تا بر مدیریت آن

و همکاران،  6)هارو معلم های مختلف صورت گرفته است؛ از جمله در زمینه نیروهای داوطلبهایی در حوزهپژوهش

ادراکات داوطلبان از بندی (، دسته2009، 7فریرا، پرونکا، و پرونکا) تاثیر عوامل مدیریتی بر کار داوطلبان(، 2005

مدیریت داوطلب و تمایل داوطلبان به ادامه  (، رابطه بین2011،  8یات کارهای داوطلبانه )وارنر، نولند، و گرینتجرب

های متعددی در هایی صورت گرفته است. در داخل کشور نیز پژوهش(، پژوهش2020، 9)چو، وونگ، و چیو مشارکت

های های داوطلبانه صورت گرفته است که بیشتر پیرامون سازمانهای مدیریتی و حفظ و نگهداشت فعالیتمورد جنبه

، شهری و همکارانپوالدی ری ؛ 1388، صادقی نیک ، وعلمداری ،آهن رهنوردهالل احمر ) :داوطلب محور همانند

؛ 1392، فیضی ، ومنتظری ،اندام؛ 1393ی، نیحسی، و احسان، انیکوزه چ ی،فریکالته سهای ورزشی )؛ (، انجام1392
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ها و مراکز بهداشتی (، بیمارستان1396، نظریان ، واکبری ،موسوی، 1396، زادهخسروی، و شاه منصوری، حقدادی

( 1397ی، و روحان ،یدگلیب یرمضان، 1395راد، ی خیریه )مارگیر و بیگیها(، و سازمان1395)فروزنده و همکاران، 

های صورت در یکی از معدود پژوهش .رسانی از این جنبه کمتر مورد مطالعه قرار گرفته استبوده است و مراکز اطالع

شناسایی عوامل  ( به1400)ها، مرجانی، زارعی و بیات های داوطلبانه در کتابخانهگرفته در داخل کشور پیرامون فعالیت

موانع جذب پرداختند که در بخشی از این پژوهش  های ایرانهای داوطلبانه در کتابخانههای مؤثر بر فعالیتو مؤلفه

سازی های اخیر حرکتی به سمت رسمیرسد که در سالاگرچه به نظر می مورد بررسی قرار گرفت.نیروهای داوطلب 

( اما با این 2010نقل در: لینچ و اسمیت،  1999 ،داوطلبانه بیشتر شده است )کانینگهام مدیریت کردنتر ایو حرفه

وجود هنوز با مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد مختلف مدیریت این گروه از نیروی انسانی در 

 ها بررسی شود. سازمان

های مردم نهاد محسوب دیریتی در سازمانهای مهم ممقوله حفظ و نگهداری نیروهای داوطلب از حوزه

انگیزه های صورت گفته در زمینه حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب نشان داده است که داشتن پژوهششود. می

(، تطابق داوطلبان با 2016و همکاران،  1کننده همیشگی )نیکوالسو حضور یک هماهنگشرح وظایف، مناسب، و 

(، قدرشناسی مناسب و داشتن مدیر واحد 2004، 2گزینش مناسب داوطلبان )هاگر وظایف در نظرگرفته شده آنان،

و همکاران،  4و پاسخگو بودن به داوطلبان )فیلیپس ،احترام مداوم های آموزشی، وبرنامه(، و 2008، 3و پین )ماچین

ربوط به محیط دورنی ( از جمله عوامل موثر بر حفظ نیروهای داوطلب در یک سازمان است. عواملی که برخی م2002

( معتقد است پدیده سازمان 1377) اهرنجانی میرزاییکند. سازمان است و برخی به محیط خارج از آن ارتباط پیدا می

ای بررسی و تجزیه و تحلیل نمود. عوامل توان در قالب سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری و زمینهو مدیریت را می

سازد مانند ساختار روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را میساختاری در برگیرنده مجموعه 

سازمانی و قوانین و مقرارت است. منظور از عوامل رفتاری، کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی که محتوای سازمان را 
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شامل محیط و شرایط بیرونی  ایانجام عوامل زمینهردهد همانند: انگیزش، روحیه کار، و رضایت شغلی. ستشکیل می

است که سبب ساز عوامل ساختاری و رفتاری هستند. این سه دسته عوامل در قالب مدل سه شاخگی تدوین شده اند. 

ای است که ای به گونهمدل به سه شاخگی آن است که ارتباط بین عوامل ساختار، رفتاری و زمینهعلت نامگذاری این 

موضوع  .(1377)میرزایی اهرنجانی،  تواند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیردنمی هیچ پدیده یا رویداد سازمانی

تواند به عنوان یک پدیده سازمانی در این مدل مورد مطالعه قرار گبرد تا نقش حفظ و نگهداشت داوطلبان نیز می

     هریک از این عوامل به درستی مورد مطالعه قرار گیرد. 

های جهان اسالم است که به دلیل قرار گرفتن در رضوی یکی از بزرگترین کتابخانهکتابخانه آستان قدس 

کنار مرقد هشتمین امام شیعیان، همواره مورد توجه شیعیان جهان بوده است و افراد زیادی از سراسر جهان بنا به 

ها و مرکز اسناد آستان قدس ها، موزهکتابخانهسازمان اند. دالیل معنوی تمایل به همکاری داوطلبانه با این سازمان بوده

کتاب و کتابخوانی نموده است و درحال حاضر  )داوطلبان( اقدام به فعالیت در حوزه خادمیاران 1397رضوی از سال 

مند به حوزۀ تخصصی کتاب و کتابخوانی، مشغول به خدمت در کانون استانی در کشور است که افراد عالقه 31دارای 

ای، تحصیلی، (. حجم زیاد متقاضیان و تنوع حرفه1399 )وب سایت کتابخانه آستان قدس رضوی، ها هستندناین کانو

هایی روبرو شود. عالوه بر این داشتن و ... سبب شده است تا این سازمان در زمینه مدیریت نیروهای داوطلب با چالش

رداختن به موضوعات مدیریتی مربوط به داوطلبان در سابقه اندک در زمینه استفاده از داوطلبان سبب شده است تا پ

از این رو، نظر به اهمیت مقوله حفظ و نگهداشت نیروهای  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مورد توجه قرار گیرد.

های آستان قدس رضوی سودمند باشند و همچنین خال پژوهشی موجود توانند برای سازمان کتابخانهداوطلب که می

زمینه، و وجود عوامل مختلف موثر بر حفظ و نگهداشت داوطلبان سبب شد تا مساله اساسی پژوهش حاضر در این 

های آستان قدس رضوی باشد و در این نامشخص بودن عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب در کتابخانه

اشت داوطلبان بر اساس مدل سه شاخگی، بندی عوامل موثر بر حفظ و نگهدراستا تالش شود تا ضمن تعیین و اولویت

 این مدل نیز مورد توجه قرار گیرد.وجود رابطه بین عوامل سه گانه 

 روش شناسی پژوهش



 

 

صورت  همبستگیبه روش  شود،محسوب میهای کاربردی پژوهش حاضر که از نظر هدف در زمره پژوهش

آستان قدس رضوی  های وابسته بهخادمیار مشغول به فعالیت در کتابخانه 200گرفته است. جامعه پژوهش شامل 

گیری تصادفی ساده، نفر تعیین گردید که با روش نمونه 131به تعداد   1است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران

های آن بر ای محقق ساخته است که بسیاری از گویههش، پرسشنامهنمونه مورد نظر انتخاب گردید. ابزار گردآوری پژو

ها هایی که قبل از اجرای پژوهش با برخی از خادمیاران صورت گرفته بود، استخراج گردید و سایر گویهمبنای مصاحبه

 7ختی )پرسشنامه نهایی عالوه بر بخش جمعیت شنا( در پرسشنامه آورده شد. 1396نیز بر اساس پژوهش شاهانی )

 عوامل، و زیرمولفه( 4گویه در  20) ، رفتاریزیرمولفه( 5گویه در  24) مولفه اصلی: عوامل ساختاری 3گویه(، دارای 

شناسی و با نظر متخصصان حوزه علم اطالعات و دانش ابزار پژوهشروایی صوری و محتوایی . استگویه(  9)ای زمینه

آستان قدس رضوی که با خادمیاران در ارتباط مستمر بودند، مورد بازبینی و در نهایت تایید  همچنین مدیران کتابخانه

های پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت. تایید پایایی و هماهنگی درونی گویه قرار گرفت.

های ن توزیع و گردآوری شد و ضرایب مولفهنفر از خادمیارا 30در این راستا، پیش از اجرای پژوهش، پرسشنامه بین 

و ضریب آلفای  مورد تایید قرار گرفتپایایی ، های مورد مطالعهدر تمامی مولفه مختلف آن مورد محاسبه شد که

در راستای  که نشان از پایایی بسیار مطلوب پرسشنامه پژوهش دارد.شد  /928کرونباخ کل پرسشنامه نیز برابر با 

برای بررسی نحوه توزیع  2اسمیرنوف-کولموگروفپژوهش و از آنجایی که نتایج اجرای آزمون های بررسی پرسش

ها از بود، بنابراین داده 000/0های اصلی و فرعی برابر با آلفای های مروبط به متغیرهای پژوهش در تمامی مولفهداده

های پژوهش استفاده شده های ناپارامتریک برای بررسی پرسشتوزیع نرمال برخوردار نبودند و به همین دلیل از آزمون

 است. 

 های پژوهشیافته

های پیش از پرداختن به سواالت پژوهش به منظور ارائه درک بهتری از جامعه مورد پژوهش برخی از یافته

% از خادمیاران زن بودند. همچنین 74شناختی نشان داد که های بخش جمعیتجمعیت شناختی ارائه خواهد شد. یافته

                                                           
1  Cochran 
2  Kolmogorov–Smirnov test 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqufzQj834AhWOi_0HHSKSBNMQFnoECBgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.irantahgig.ir%2F%3Fp%3D4561&usg=AOvVaw1LEZg4QQeQf59D3HtWEEhY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqufzQj834AhWOi_0HHSKSBNMQFnoECBgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.irantahgig.ir%2F%3Fp%3D4561&usg=AOvVaw1LEZg4QQeQf59D3HtWEEhY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqufzQj834AhWOi_0HHSKSBNMQFnoECBgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.irantahgig.ir%2F%3Fp%3D4561&usg=AOvVaw1LEZg4QQeQf59D3HtWEEhY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqufzQj834AhWOi_0HHSKSBNMQFnoECBgQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.irantahgig.ir%2F%3Fp%3D4561&usg=AOvVaw1LEZg4QQeQf59D3HtWEEhY


 

 

درصد از جامعه مورد مطالعه  73داشتند. سال(  6/27)میانگین سال سن  40درصد از خادمیاران کمتر از  63بینش از 

های تحصیلی غیر درصد از خادمیاران در رشته 97دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی )کارشناسی تا دکتری( بودند و 

سال سابقه  3درصد پاسخگویان کمتر از  72حدود  شناسی، دانش آموخته بودند. همچنیناز علم اطالعات و دانش

درصد از خادمیاران نیز ساکن شهر مشهد بودند. آخرین یافته جمعیت شناختی نیز  90خادمیاری داشتند و حدود 

درصد( در جایی مشغول به  52درصد بازنشسته و مابقی ) 10، هستنددرصد خادمیاران شاغل  38بیانگر آن بود که 

 کار نیستند.

 ترین عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت داوطلبان کدامند؟: مهم1ل پژوهش سوا

ترین عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت داوطلبان از آزمون فردیمن استفاده شد تا رتبه در راستای تعیین مهم

ه ترتیب زیرمولفه های ب 2و  1در جداول هر یک از متغیرها در بین سایر متغیرهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. 

الزم به ذکر  اند.سه مولفه اصلی مورد آزمون قرار گرفتههر  3مربوط به عوامل ساختاری، و عوامل رفتاری و در جدول 

های مربوط به هر مولفه فرعی و اصلی نیز صورت گرفته است که به است که آزمون فریدمن در مورد تک تک گویه

گیری پژوهش به برخی از آن در این بخش صرف نظر شده است و در بحث و نتیجه دلیل طوالنی شدن جداول از ارائه

 . ه استهای مربوط به آن اشاره شدترین یافتهمهم

  های فرعی مربوط به عوامل ساختاریبندی مولفه. نتایج اجرای آزمون فریدمن برای رتبه1جدول 

 آلفا درجه آزادی میانگین رتبه مولفه فرعی ردیف

 43/4 ساختار سازمانی 1

4 000/. 

 63/3 نظام مدیریت عملکرد 2

 4/3 نظام توسعه آموزش 3

 6/1 نظام جبران خدمات 4

 9/1 طراحی وظایف 5



 

 

ین اساس از های فرعی وجود دارد که بر ابندی مولفه. است، امکان رتبه/000با توجه به سطح معناداری که برابر با    

ساختار سازمانی از های فرعی مربوط به مولفه اصلی عوامل ساختاری، مولفه فرعی در بین مولفه دیدگاه خادمیاران

 اولویت باالتری برخوردار است و در انتها نیز نظام جبران خدمات قرار دارد.

  های فرعی مربوط به عوامل رفتاری. نتایج اجرای آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه2جدول  

 آلفا درجه آزادی میانگین رتبه فرعیمولفه  ردیف

 57/2 فرهنگ سازمانی 1

3 000/. 
 98/3 سیستم انگیزشی 2

 44/2 های مدیرانویژگی 3

 01/1 سبک رهبری 4

 ی عوامل رفتاری،هاتوان دریافت که مولفه فرعی سیستم انگیزشی در بین سایر مولفهمی 2های جدول با توجه به یافته

 های مدیران قرار دارند. اولویت بیشتری برای خادمیاران دارد و پس از آن فرهنگ سازمانی و ویژگی

 اصلی سه گانه نتایج اجرای آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل  .3جدول 

 آلفا درجه آزادی میانگین رتبه اصلیمولفه  ردیف

 1 عوامل ساختاری 1

 78/2 عوامل رفتاری 2 ./000 2

 22/2 ایزمینه عوامل 3

توان دریافت که از دیدگاه خادمیاران عوامل رفتاری نسبت به دو عامل دیگر می 3های جدول شماره با نگاهی به یافته

 است و عوامل ساختاری در رتبه آخر قرار دارد.دارای اهمیت بیشتری 

ای و نگهداشت داوطلبان رابطه ای در حفظ: آیا بین عوامل ساختاری، رفتاری، و زمینه2سوال پژوهش 

 وجود دارد؟



 

 

، نخست وجود رابطه بین زیرمولفه 1و با استفاده از آزمون اسپیرمن دو دامنه برای پاسخگویی به این پرسش پژوهش

برررسی شد  ای( و سپس وجود رابطه بین سه مولفه اصلیهای مربوط به هر مولفه اصلی )دو مولفه ساختاری و زمینه

 آن در جدول زیر ارائه شده است. هایکه یافته

 های فرعی عوامل ساختاری. نتایج اجرای آزمون اسپیرمن برای سنجش وجود رابطه بین مولفه4جدول 
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 ساختار سازمانی

 /447 /529 /584 /662 1 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000/ 000 (sigمعناداری ) سطح

 128 128 127 127 127 (Nحجم نمونه )

نظام مدیریت 

 عملکرد

 /582 /509 /624 1 /662 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 128 131 130 130 130 (Nحجم نمونه )

نظام توسعه 

 آموزش

 /585 /586 1 /624 /584 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 127 130 130 130 129 (Nحجم نمونه )

نظام جبران 

 خدمات

 /630 1 /586 /509 /529 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 127 130 130 130 129 (Nحجم نمونه )

 طراحی وظایف

 1 /630 /585 /528 /447 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 127 130 129 129 130 (Nحجم نمونه )

                                                           
1  Spearman (two-Tailed) 



 

 

 000/0های فرعی برابر با از آنجایی که سطح معناداری آزمون بررسی رابطه بین مولفههای جدول باال، با توجه به یافته 

 های فرعی مربوط به عوامل ساختاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین تمامی مولفهتوان دریافت که است، می

 رفتاریهای فرعی عوامل . نتایج اجرای آزمون اسپیرمن برای سنجش وجود رابطه بین مولفه5 جدول 
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 فرهنگ سازمانی

 /629 /726 /683 1 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 127 126 125 127 (Nحجم نمونه )

 سیستم انگیزشی

 /706 /760 1 /683 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 126 130 129 130 (Nحجم نمونه )

 ویژگی های مدیران

 /765 1 /760 /726 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 125 129 129 129 (Nحجم نمونه )

 سبک رهبری

 1 /765 /706 /629 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 127 130 129 131 (Nحجم نمونه )

رابطه مثبت و معناداری وجود  رفتاریهای فرعی مربوط به عوامل های جدول باال، بین تمامی مولفهبا توجه به یافته

 دارد.

 های اصلی پژوهشنتایج اجرای آزمون اسپیرمن برای سنجش وجود رابطه بین مولفه .6 جدول



 

 

 ایزمینه عوامل رفتاریعوامل  عوامل ساختاری 

 عوامل ساختاری

 /789 /639 1 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 126 121 121 (Nحجم نمونه )

 عوامل رفتاری

 /728 1 /639 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 121 126 122 (Nحجم نمونه )

 ایزمینه عوامل

 1 /728 /789 ضریب همبستگی

 /000/ 000/ 000 (sigسطح معناداری )

 121 122 125 (Nحجم نمونه )

بیانگر آن است که بین عوامل سه گانه مورد بررسی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود  7های مربوط به جدول یافته

 دارد. 

 گیریبحث و نتیجه

های آستان ترین عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب کتابخانهپژوهش حاضر با هدف تعیین مهم

های فرعی مربوط به عوامل ساختاری، مولفهنخستین یافته پژوهش نشان داد که در بین قدس رضوی صورت گرفت. 

این یافته  مولفه فرعی ساختار سازمانی از اولویت باالتری برخوردار است و در انتها نیز نظام جبران خدمات قرار دارد.

ی نشان از آن دارد که داوطلبان بیشتر نیاز به آن دارند که در ساختار سازمانی ضمن رفع قوانین سختگیرانه در بکارگیر

های ها و دستورالعملنیروهای خادمیار، نسبت به تعیین جایگاه و نقش آنان توجه شود و برای این منظور نیز آیین نامه

ای در خصوص خادمیاران جلوگیری شود. یافته مهم دیگر که باید مورد توجه برخورد سلیقهمشخصی تدوین گردد تا از 

ران خدمات به شکل مادی ارزش و اعتبار چندانی ندارد که شاید دلیل نظام جبقرار گیرد آن است که برای خادمیاران 

اصلی آن ارزش معنوی فعالیتی است که داوطلبان در آستان قدس رضوی و به دلیل وجود بارگاه امام هشتم شیعیان 



 

 

و مذهبی ن یافته رسیدند که باید از ظرفیت فرهنگی ( نیز به ای1397ی )و روحان ،یدگلیب یرمضان کنند.احساس می

یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که نظام مدیریت  ه خاصی داشت.جنیروهای داوطلب نهایت استفاده نمود و به آن تو

تواند باشد که افراد تمایل دارند تا عملکرد عملکرد نیز برای داوطلبان دارای اهمیت  است. دلیل این یافته نیز این می

فته و به آن اهمیت داده شود که این خود نیروی محرکی است برای ادامه فعالیت آنان توسط مدیران مورد توجه قرار گر

و تالش برای بهبود عملکرد آنان در آینده. در واقع مدیریت عملکرد داوطلبان به آنان حس به رسمیت شناخته شدن 

ن انتساب عملکردهای باالتری( نیز در پژوهش خود به همین مساله پی بردند که  2020دهد. چو و همکاران )را می

بندی کلی در خصوص اولین یافته پژوهش باید در یک جمعاست.  مدیریت مثبت مربوط به پاداش و رسمیت شناختن

و  حقدادی بیان داشت که مسایل مدیریتی نقش مهمی در حفظ و نگهداشت داوطلبان دارد. موضوعی که در پژوهش

بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری  خص شد که( نیز مورد تاکید قرار گرفت و مش1396همکاران )

 داوطلبان، ارتباط آماری معناداری وجود دارد.

های فرعی مربوط به عوامل رفتاری نشان داد که مولفه فرعی دیگر یافته پژوهش در مورد رتبه بندی مولفه

ری برای خادمیاران دارد و پس از آن فرهنگ های عوامل رفتاری، اولویت بیشتسیستم انگیزشی در بین سایر مولفه

های مدیران قرار دارند. این یافته پژوهش که سیستم انگیزشی نقش مهمی در جذب و نگهداشت سازمانی و ویژگی

؛ و 2020؛ چو و همکاران، 2005و همکاران،  1های صورت گرفته همانند )هاروداوطلبان دارد با بسیاری از پژوهش

کرد دارای همخوانی است. شاید بتوان چنین استنباط  (1395، بیگی راد ومارگیر، ؛ 1393همکاران، ی و فریکالته س

های آنان مورد توجه قرار گیرد و بدین وسیله احساس ارزشمند بودن کنند و که خادمیاران تمایل دارند تا فعالیت

های درونی افراد توجه این راستا باید هم به انگیزهبتوانند انگیزه الزم برای ادامه فعالیت های خود را داشته باشند. در 

های بیرونی. به عبارتی مدیران باید ضمن توجه به عواملی که سبب ایجاد انگیزه بیرونی برای شود و هم به انگیزه

این  ( نیز در پژوهش خود به1400های درونی آنان بپردازند. مرجانی و همکاران )گردد، به تقویت انگیزهخادمیاران می

 های داوطلبانههای ایران شناسایی انگیزه فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانهفعالیتنکته اذعان نمودند که برای تداوم 
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همچنین فرهنگ سازمانی نیز دومین عامل پراهمیت در بین عوامل موثر است. جذب و حفظ نیروهای داوطلب  در

اهمیت است که سبب ایجاد همدلی بین کارکنان رسمی و نیروهای رفتاری بود. فرهنگ سازمانی از آن جهت دارای 

( 2010سازد. لینچ و اسمتی )داوطلب شده و زمینه ایجاد فضای کاری مناسب برای نیروهای داوطلب را فراهم می

نارضایتی تواند منجر به افزایش استرس و بگیر و کارکنان داوطلب میمعتقد هستند که روابط ضعیف بین کارکنان حقوق

های شخصیتی، عدم ارتباط با داوطلبان، عدم توافق بر سر در هر دو طرف شود. استفاده از داوطلبان به دلیل درگیری

تواند باعث استرس نحوه برخورد با موقعیت های خاص، و نگرش منفی داوطلبان نسبت به کارکنان حقوق بگیر، می

این باید به این موضوع توجه خاصی داشت و فرهنگ سازمانی و بنابرمضاعفی برای کارمندان رسمی سازمان شود. 

  تقویت آن باید از رویکردهای اصلی مدیران باشد.

ای و ساختاری دارای در این پژوهش مشخص شد که عوامل رفتاری نسبت به دو عامل دیگر یعنی زمینه

انی و سایر عوامل رفتاری دارد که اهمیت بیشتری است. این یافته نشان از اهمیت سیستم انگیزشی، فرهنگ سازم

( 1396و همکاران ) حقدادیها پیوند بزنند. این یافته با پژوهش شود تا داوطلبان ادامه فعالیت خود را به آنسبب می

که بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان، دارای همخوانی است؛ چرا که آنان نیز دریافتند 

فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مشارکت  نیز (1395) بیگی راد ومارگیر، . ی معناداری وجود داردارتباط آمار

توان چنین می ،دانستند. بنابراینبر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب موثر را و کار تیمی و وظایف مدیریت و رهبری 

شوند اما عدم توجه به مسایل سمی سازمان محسوب نمیاستنباط نمود که اگر چه نیروهای داوطلب جزئی از کارکنان ر

مدیران باید دست  ،گردد. از این روی آنان از سازمان شده و در نهایت منجر به جدایی آنان میرمدیریتی آنان سبب دو

عوامل همچنین  ها را بهینه سازد.های آنحس تعلق را در بین داوطلبان تقویت کند و ظرفیتبه اقداماتی بزنند تا 

شود که تر میای نیز در حفظ و نگهداشت داوطلبان دارای اهمیت هستند. اهمیت این عوامل از آنجا پر رنگزمینه

ساز عوامل ساختاری و رفتاری هستند. داوطلبان نیاز دارند تا در جامعه به شامل محیط و شرایط بیرونی است و سبب

های داوطلبانه آنان از سوی دیگران دیده د و بدانند که فعالیتها ارج نهاده شورسمیت شناخته شده و به کار آن

شناختی و عوامل تأثیرگذار اجتماعی به باورهای شخصی و روان( نیز به نقش 1400مرجانی و همکاران )شود. می



 

 

را عامل  رسمیت شناختن( نیز 2020، تاکید دارند. چو و همکاران )های داوطلبانهگر بر فعالیتعنوان عوامل مداخله

 دانند.های داوطلبانه میمهمی در فعالیت

ود دارد، بلکه رابطه معناداری وج ،دیگر یافته پژوهش نشان داد که نه تنها بین سه عامل اصلی مورد مطالعه

ستنباط نمود که توان چنین اهای مربوط به هریک از  عوامل مورد بررسی نیز رابطه وجود دارد. میحتی بین زیرمولفه

ای مختلف هحفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب امری تک بعدی نیست بلکه موضوعی است که دارای ابعاد و مولفهاین 

وص باید توسط ها توجه نمود و رویکردی جامع در این خصاست و باید در حوزه مدیریت نیروهای داوطلب به تمامی آن

نیز دریافتند  (1400رت پذیرد. مرجانی و همکاران )مدیران اتخاذ گردد تا هدف نهایی یعنی حفظ نیروهای داوطلب صو

ها توجه نمود. نکته متعددی است که باید به همه آنهای ایران متأثر از عوامل های داوطلبانه در کتابخانهفعالیت که

دهنده ناین نشا ای نیز با دو عامل دیگر دارای رابطه مثبت و معناداری است کهقابل توجه این است که عوامل زمینه

مایند؛ اگر چه نآن است که مدیران حتی باید به محیط پیرامون سازمان و شرایط حاکم بر آن نیز تسلط داشته و توجه 

قش آنان را در نتوانند با اقدامات مناسب در برخی از موارد این عوامل تحت کنترل سازمان نیستند، اما مدیران می

اند و دریافتند ادهموضوع را مورد تایید قرار د این( نیز 1397ی )و روحان ،یدگلیب یرمضانسازمان خود تعدیل نمایند. 

دیگری  و موسسات قابل کنترل توسطوجود دارد: یکی عوامل عوامل  نوع دوکه در مقوله مدیریت نیروهای داوطلب 

 آنان است که باید به هر دو توجه شود.موارد خارج از کنترل و اختیار 

اتکای بیش از حد به داوطلبان برای ارائه خدمات کتابخانه  (2015کاسلدن و همکاران ) به طور کلی، اگر چه

که استانداردهای کاری کاهش ای، این احتمال وجود دارد که بدون کارکنان حرفه هستندد، و معتقد ندانرا ناقص می

تواند سودمند باشد. این امر در صورتی می ،ها با توجه به شرایط فعلییابد اما بکارگیری نیروهای داوطلب در کتابخانه

های مرتبط ( در بررسی پژوهش2012) 1ویلسون .مفید خواهد بود که به مدیریت نیروهای داوطلب توجه جدی شود

های ناشی از تعارض منافع، و تعهد کوتاه مدت داوطلبان را به همراه تعدادی دیگر از های داوطلبانه، چالشبا فعالیت

بنابراین باید کند. گذارد، شناسایی و تایید میکه بر تمایل فرد به داوطلب شدن یا نبودن وی تأثیر میعوامل اجتماعی 
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تالش شود تا این تعارضات با شناسایی عوامل موثر بر حفظ داوطلبان و تعیین اهمیت هر یک از این عوامل نسبت به 

رت عواملی منفک و مجزا وبه ص تک تک هر یک از عوامل و نیزها ها اقدام شود. همچنین باید به روابط بین آنرفع آن

 نشود.  نگاهاز یکدیگر 

های آستان قدس رضوی به شود تا در سازمان کتابخانههای پژوهش پیشنهاد میدر پایان با توجه به یافته 

احساس  نامه تشویق خادمیاران،عوامل عوامل انگیزشی خادمیاران توجه شود و تالش شود تا ضمن تدوین شیوه

ها دست دهد. همچنین با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی باید اقداماتی در خصوص ایجاد همدلی و ارزشمندی به آن

شود که مدیران اجرای عدالت سازمانی بین نیروهای داوطلب و کارکنان سازمان ایجاد شود. همچنین پیشنهاد می

داشته باشند و ضمن در نظر گرفتن عوامل داخل سازمان به  همه عوامل در کنار یکدیگر توجهنسبت به درنظر گرفتن 

   مسایل خارج از سازمان نیز توجه داشته باشند.
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