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  چکیده
که به طـور تمـام وقـت و    )  نفر90(جامعۀ این پژوهش را کلیۀ اعضاي هیئت علمی رشتۀ کتابداري          

باشند،   به وزارت علوم و فناوري یا دانشگاه آزاد اسالمی شاغل می        هاي وابسته   رسمی، در یکی از دانشگاه    
  .دهند تشکیل می
هـاي   ها همچون جنسیت مدرسان، حجـم فعالیـت      هاي پژوهش نشان داد که در بسیاري زمینه         یافته
اي و میزان دسترسی به فناوري اطالعات، سابقۀ خدمت در کتابخانه،     ـ پژوهشی، میزان سواد رایانه      علمی
هاي اجرایی و  اي، پذیرش مسئولیت هاي حرفه عضویت در انجمن(اي  هاي حرفه ع تدریس و فعالیتمقط

اي   سو و رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رابطـه          از یک ) عضویت در هیئت تحریریۀ مجالت تخصصی     
ن هاي دولتی و آزاد اسالمی و همچنی در مقابل، بین میزان رضایت شغلی مدرسان دانشگاه    . وجود ندارد 

و ) دولتی و آزاد اسالمی(داخل (هاي مختلف  التحصیل از دانشگاه بین میزان رضایت شغلی مدرسان فارغ
  .تفاوت معناداري وجود دارد) خارج از کشور
رسـانی، آمـوزش کتابـداري و       رضایت شغلی، اعضاي هیئت علمی، کتابداري و اطالع       : ها  کلیدواژه

  .رسانی اطالع

  تعریف مسئله
دانـشگاه جایگـاه   . گـردد  سانی متخصص از طریق تقویت نظام آمـوزش عـالی میـسر مـی      تربیت نیروي ان  

. باشـند  هاي جامعه است و یکی از ارکان اساسی آن استادان مـی       اصلی تربیت افراد باصالحیت براي حل مشکل      
یایی و ها که مهمترین مراکز پژوهشی جامعه هستند، پو     هاي علمی در جامعه گسترش نیابد و دانشگاه         اگر تالش 

دهنـد،   فعالیت الزم را نداشته باشند و چنانچه پژوهشگران که اکثریت آنان را اعضاي هیئت علمی تـشکیل مـی           
. شود دلگرمی و انگیزة کافی براي فعالیت و پیشرفت علمی نداشته باشند، استقالل علمی و اقتصادي حاصل نمی         

هـا    مختلف و متنـوع و متغیرهـایی کـه بـه رفتـار آن     هاي رو باید سعی شود مبانی انگیزشی و عوامل و محرك  از این 
  .دهند، شناخته شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند شکل می

از سوي دیگر، کارآیی و رضایت شغلی یکی از امور مورد توجه در هر سازمان است، و از آنجا که هر             
زارهاي الزم به نیروي انـسانی کارآمـد   باشد که براي رسیدن به آن، عالوه بر اب    سازمان داراي اهداف خاصی می    

                                                
  .فردوسي مشهدرساني، دانشگاه  نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع برگرفته از پايان. ۱
  .رساني كارشناس ارشد كتابداري و اطالع. ۲
  .رساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار گروه كتابداري و اطالع. ۳



رو، بـا   از ایـن . نیز نیاز دارد، ادارة موفق هر سازمان به روحیۀ باالي کارکنان و رضایت شغلی آنـان بـستگی دارد     
رسانی در پیشبرد اهداف  توجه به اهمیت رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی از جمله مدرسان کتابداري و اطالع

بنابراین بـا توجـه بـه    . ري بیشتر، ضروري است عوامل مؤثر بر این مقوله شناسایی شوند و  دانشگاهی و ایجاد بهره   
که در زمینۀ رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی که در توسعه و اشاعۀ دانش نقش بارزتري دارند، هیچگونـه      این

  .ن مهم پرداخته استتحقیقی در ایران انجام نگرفته و عوامل اثرگذار بر آن ناشناخته مانده، تحقیق حاضر به ای

  پیشینۀ پژوهش
اگرچه بحث رضایت شغلی از حدود دو قرن پیش مورد توجه دانشمندان علوم رفتاري قرار گرفته، ولی         

منـد   تـوان گفـت بررسـی نظـام     گردد، به طـوري کـه مـی     سال قبل برمی60آغاز پژوهش در این زمینه به حدود       
  . شروع شد1930رضایت شغلی در دهه 

هـاي   ها و ابعاد خاص در محیط مربوط به رضایت شغلی نشان داد که رضایت شغلی از جنبه       مطالعۀ متون   
در این پژوهش مطالعات مربوط بـه رضـایت شـغلی در    . هاي متفاوت اهمیتی گسترده دارد مختلف و براي گروه 

د توجه قرار ـ مور سه گروه ـ کتابداران، اعضاي هیئت علمی به طور کلی و اعضاي هیئت علمی رشتۀ کتابداري 
  .گرفت

هاي مطرح شده در زمینۀ رضـایت شـغلی کتابـداران، متغیرهـاي متفـاوتی ماننـد رتبـه،                    در میان پژوهش  
اي، کیفیـت   جنسیت، نوع مدیریت، سابقۀ اشتغال به کار کتابداري، نوع رشتۀ تحصیلی، نوع کار، منزلت حرفـه            

هاي دسـتیابی   اي، فرصت یان، داشتن استقالل حرفه مورد بررسی قرار گرفت که از این م       ... روابط با همکاران، و   
هاي مرتبط با حرفه و شیوة مدیریت، از مهمترین مسائل مرتبط با    گیري  به موقعیت، خالقیت، شرکت در تصمیم     

  .رضایت شغلی ذکر گردید
ثالً مـ . کنیم ها، نتایج مشابه و متضادي مشاهده می هاي برخی از این پژوهش  از سوي دیگر با مقایسۀ یافته     

ــا   ــق واهبــــــــــ ــه در تحقیــــــــــ ــالی کــــــــــ ــیچ (wahba, 1975)در حــــــــــ    و فــــــــــ
(Fitch, 1990) جنسیت، متغیر مهمی در بروز رفتارهاي متفاوت گزارش شده است، در تحقیق دلیا (D ̀elia, 

  .هاي متفاوت، نداشت ، این عامل هیچ تأثیري در رضایت شغلی افراد از جنسیت(1979
ر زمینۀ رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی نیـز نـشان داد در حـالی        شده د   پیشینۀ مرتبط با مطالعات انجام    

بـر رضـایت شـغلی    » هـاي شخـصی   ویژگـی «و » شخـصیت «شده بر تأثیر متغیرهاي      که گروهی از مطالعات انجام    
گردنـد، داللـت    هایی که منجر بـه نارضـایتی مـی    داللت دارند، گروهی دیگر به بررسی شرایط کاري و فعالیت       

هـاي متفـاوتی از محـیط دانـشگاهی      أثیرات شرایط کاري از نظر اعضاي هیئت علمی، به جنبه         مطالعۀ ت . کنند  می
ها نشان داد که ارتباط بـا دانـشجویان و همکـاران، منبـع اصـلی         بخش اعظمی از این پژوهش    . توجه داشته است  

 علمـی در  کـه، اگرچـه اکثـر اعـضاي هیئـت      نکتۀ قابل توجه ایـن . رود رضایت اعضاي هیئت علمی به شمار می    
هاي متفاوت، از میزان حقوق یا عوامل متفاوت دیگر اظهار نارضایتی کردند، اما به طور کلی از شغل خود     رشته

  .به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه رضایت دارند
با وجود اهمیت موضوع، در زمینۀ رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی حرفه کتابداري در ایران تـاکنون            

  .شود ته است، لذا به چند نمونه پژوهش که در خارج انجام گرفته اشاره میپژوهشی صورت نگرف
زاي مـرتبط بـا شـغل در     به بررسی عوامـل تـنش   (Olsgaard & Summers, 1986)اسگارد و سامرز 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که . میان اعضاي هیئت علمی و مدیران مدارس کتابداري آمریکا پرداختند 
ی تنش در میان اعضاي هیئت علمی، مسائل مربوط به شرایط استخدامی و ترفیع و نیازهاي پژوهـشی  عوامل اصل 



همچنـین،  . از منابع اصلی تنش در میان مدیران نیز مسائل مرتبط با بودجه و اعضاي هیئت علمـی بـود             . باشند  می
توجـه   اي هیئـت علمـی بـی   هاي اعضاي هیئت علمی نشان داد که مدیریت دانشگاه نسبت به نیازهاي اعـض   پاسخ
 دربـارة اعـضاي هیئـت علمـی     (Biggs & Biggs, 1988)به همین ترتیب، در تحقیقی که بیگز و بیگـز . است

هاي  ّت در انجمن رشته کتابداري در آمریکا انجام دادند، متغیرهایی چون تحقیق، سن همکاران، سابقۀ نشر، فعالی
ها، کاربرد رایانه، در رضایت شغلی اعضاي  ون حرفه، مهارتاي و دیدگاه اعضاي هیئت علمی نسبت به مت     حرفه

در این تحقیق سعی بر این بـود کـه اعـضاي هیئـت علمـی      . هیئت علمی رشته کتابداري مورد توجه قرار گرفت  
هاي علوم اجتماعی و علوم انسانی  رشته کتابداري در موارد ذکرشده، با اعضاي هیئت علمی هفت رشته از رشته     

فرض اصلی پژوهش این بود که اعـضاي هیئـت علمـی         . د بررسی قرار گرفته بودند، مقایسه شوند      که پیشتر مور  
رفـت کـه تنهـا در اسـتفاده از کتابخانـه       رشته کتابداري پیشینۀ ضعیفی به عنوان استاد و محقق دارند و انتظار می     

ا کـاربران قـوي کتابخانـه    تحقیق نشان داد که اعضاي هیئت علمی رشته کتابـداري نـه تنهـ       . مهارت داشته باشند  
اي، حجم انتشارات، توجه به متون مربـوط   هاي حرفه باشند، بلکه برخالف انتظار، ثابت کردند که در فعالیت        می

به حرفه، استفاده از رایانه و رضایت شغلی، بـا دیگـر اعـضاي هیئـت علمـی مـذکور، مـساوي یـا از آنـان برتـر                       
هـا   دهندگان ناراضی باشند، به تقریب نیمـی از آن  نیم یا بیشتر پاسخرفت  برخالف تصور که انتظار می   . باشند  می

بنـابراین رضـایت شـغلی آنـان از     . ابراز داشتند که بسیار راضی هستند و تنها ده درصد اظهار نارضـایتی کردنـد          
 تحقیقی مـرتبط بـا موضـوع ایـن پـژوهش بـا       (Caynon, 1991)نان  در همین راستا، کی. همتایانشان بیشتر بود

هـا نـشان داد    تحلیـل داده . انجـام داد » رضایت در میان اعضاي هیئت علمی مدرسـان کتابـداري آمریکـا    «نوان  ع
اند، ولی از حقـوق خـود    اگرچه مدرسان رشته کتابداري به طور کلی از شغل، کار، ترفیع و همکارانشان راضی         

یعنـی رضـایت ازکـار، ترفیـع، و     (لی ها همچنین نشان داد که سه بعد از ابعـاد رضـایت شـغ       یافته. ناراضی هستند 
با جنسیت، سن، سابقۀ خدمت و ماهیت کار رابطه ندارند؛ امـا رضـایت از حقـوق بـا سـن، جنـسیت،         ) همکاران

 نیـز کـه در بخـشی از تحقیـق خـود بـه       (Pollicinio, 2000)پولیسینو . سابقه خدمت و ماهیت کار رابطه دارد
پرداخت، به این نتیجه رسید که رضـایت شـغلی    تابداري میموضوع رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی حرفه ک    

تحقیـق او نـشان داد کـه    . باشـد  هاي سازمانی می اي با ارزش هاي حرفه  اعضاي هیئت علمی ناشی از تقابل ارزش      
از سوي دیگـر، در  . کنندة رضایت اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري نیست شرایط موجود در دانشگاه، فراهم   

هاي رشته کتابداري، ارتباطات سردي بین اعضاي هیئـت علمـی رشـته کتابـداري و             ا، در برنامه  ه  محیط دانشگاه 
  .دیگر همتایان شاغل در کتابخانه دانشگاهی وجود دارد

  هاي پژوهش فرضیه
  .بین میزان رضایت شغلی مدرسان کتابداري زن نسبت به همکاران مرد، تفاوت معناداري وجود دارد. 1
 شغلی اعضاي هیئت علمی که باالترین مقطع تدریس آنـان کـاردانی ـ کارشناسـی     بین میزان رضایت. 2

ها کارشناسی ارشدـ دکتـرا اسـت، تفـاوت معنـاداري وجـود       هایی که باالترین مقطع تدریس آن       باشد، و آن    می
  .دارد

 رسانی و رضایت هاي علمی ـ پژوهشی اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري و اطالع  بین حجم فعالیت. 3
  .شغلی آنان رابطه معناداري وجود دارد

هاي تابع وزارت علـوم و دانـشگاه آزاد    بین میزان رضایت شغلی مدرسان کتابداري شاغل در دانشگاه    . 4
  .اسالمی تفاوت معناداري وجود دارد

هـاي متفـاوت     التحصیل از دانشگاه    بین میزان رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري فارغ         . 5



  .تفاوت معناداري وجود دارد) هاي تابع وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی ـ دانشگاه  و داخلخارج،(
بین میزان رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري با سوابق تجربـی متفـاوت در کتابخانـه،           . 6

  .تفاوت معناداري وجود دارد
رسـانی و رضـایت شـغلی آنـان      اري و اطـالع اي اعضاي هیئت علمی رشته کتابد بین میزان سواد رایانه  . 7

  .رابطه معناداري وجود دارد
بین میزان دسترسی اعضاي هیئـت علمـی رشـته کتابـداري بـه فنـاوري اطالعـات در دانـشگاه محـل               . 8

  .خدمت و رضایت شغلی آنان رابطه معناداري وجود دارد
هـاي   ماننـد عـضویت در انجمـن    (اي اعضاي هیئت علمی رشته کتابـداري  هاي حرفه بین میزان فعالیت . 9
و رضـایت شـغلی   ) هـاي تخصـصی   هاي اجرایی، و عضویت در هیئت تحریریۀ مجله اي، پذیرش مسئولیت  حرفه

  .آنان رابطه معناداري وجود دارد
  هاي آماري شناسی تحقیق و آزمون روش

ه اعـضاي  جامعـۀ پـژوهش را کلیـ   . این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش پیمایشی انجام گرفـت        
وزارت «هاي تـابع   وقت و رسمی در یکی از دانشگاه رسانی که به طور تمام   هیئت علمی رشته کتابداري و اطالع     

در مجموع دو پرسـشنامه  . دهند  باشند تشکیل می    شاغل می » دانشگاه آزاد اسالمی  «و  » علوم، تحقیقات و فناوري   
سـاخته، مـشتمل بـر سـؤاالت      رسـشنامۀ محقـق   پ) ، و ب  4»اسمیت، کندال و هـالین    «شاخص توصیفی شغل    ) الف

هـاي آمـاري    آزمون. ها پاسخ دادند  نفر به پرسشنامه 55 نفر ارسال شد که از این تعداد         90براي  ) شناختی  جمعیت
هـا بـا    تحلیـل داده . باشـند  مـی »اسـپیرمن «و » پیرسون«، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی » تی«مورد استفاده آزمون  

  .انجام گرفت» اس اس پی اس«ار آماري افز استفاده از نرم
  هاي توصیفی پژوهش تحلیل داده

 1/69 درصد از اعضاي هیئت علمی مورد پـژوهش را زنـان و   9/30شناختی نشان داد که       بررسی اطالعات جمعیت  
 درصـد  9/30 درصـد داراي مـدرك کارشناسـی ارشـد و     1/69از نظر میـزان تحـصیالت   . دهند درصد را مردان تشکیل می 

 است که احتماالً شرایط و امکانات براي ادامـۀ تحـصیل اعـضاي هیئـت      این امر گویاي آن. باشند  راي مدرك دکترا می   دا
  .علمی مربی فراهم نبوده است

 5/25( نفـر  14هـاي دولتـی و    از جامعـۀ پـژوهش در دانـشگاه   )  درصـد 5/74( نفـر  41ها همچنین نشان داد که    داده
  ).1جدول شماره (باشند  ول به خدمت میهاي آزاد مشغ در دانشگاه) درصد

  هیئت علمی بر اساس جنسیت، دانشگاه محل خدمت و آخرین مدرك تحصیلیاعضاي توزیع فراوانی . 1جدول 

  دانشگاه محل خدمت  آخرین مدرك تحصیلی  جنسیت
  مرد  زن

  جمع

  دولتی
  آزاد

11  
3  

18  
6  

29  
  کارشناسی ارشد  9

  38  24  14  جمع
  12  11  1  دولتی
  دکترا  5  3  2  آزاد

  17  14  3  جمع
                                                

4 . Smith, Kendall & Hullin JDI 



در ) نفر15(هاي خارج  التحصیل از دانشگاه ها همچنین نشان داد که تمامی اعضاي هیئت علمی فارغ      داده
در )  نفـر 24(هـاي دولتـی    التحـصیل از دانـشگاه   اند و اکثر اعضاي هیئـت علمـی فـارغ    هاي دولتی شاغل  دانشگاه
هـاي   التحـصیل از دانـشگاه   همچنین اکثر اعضاي هیئت علمی فارغ  . شندهاي دولتی مشغول به کار می با        دانشگاه

بررسی سابقۀ خدمت اعضاي هیئت علمی در کتابخانه نیز . باشند هاي آزاد نیز شاغل می   در دانشگاه ) نفر11(آزاد  
ود صورت عملی و کاربردي آشنایی دارندکه این خـ   با حرفۀ کتابداري به   )  درصد 3/87(نشان داد که اکثر آنان      

ـ پژوهـشی گویـاي آن اسـت کـه      هاي علمی هاي مرتبط با فعالیت  یافته. تواند بر کیفیت تدریس آنان بیفزاید       می
متأسفانه اکثر اعضاي هیئت علمی حرفۀ کتابداري از نظر تولیدات علمی در سطحی پـایین قـرار دارنـد و بیـشتر              

رسـنجی از اعـضاي هیئـت علمـی در مـورد      نظ. تولیدات علمی در حرفه توسط افراد معدودي انجام گرفتـه اسـت   
اعـضاي هیئـت علمـی منزلـت و پایگـاه حرفـۀ کتابـداري در         )  درصد 60(پایگاه حرفه نیز نشان داد که به نظر اکثر          

 درصـد در سـطحی کـم قـرار دارد و از موقعیـت مطلـوبی برخـوردار        29ایران در سطحی متوسط است و نیز از نظر  
 هاي گروهی بـه عمـوم معرفـی گـردد     لمی تقاضا داشتند که حرفه توسط رسانه در این زمینه اعضاي هیئت ع     . نیست

  .و در جامعه دانشگاهی بهاي بیشتري به آن داده شود
اي نیز با آنکه اکثر اعضاي هیئت علمی اظهار داشتند که در دانـشگاه          مندي از امکانات رایانه     از نظر بهره  

 درصد از آنان سـواد  7/32اي،  باشند، اما از نظر سواد رایانه میمند  اي مناسب بهره  محل خدمت از امکانات رایانه    
البته شاید بتوان گفت علت آن اسـت کـه از ورود و   . اي متوسط دارند  درصد سواد رایانه   9/30اي پایین و      رایانه

 نتـایج  بـاره در آینـده   گذرد و احتماالً تحقیق در این هاي دانشگاهی زمان زیادي نمی ها در محیط کاربرد فناوري 
  .متفاوتی را نشان خواهد داد

نوع (که رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی که تأثیرپذیر از ابعاد مختلف     همچنین تحقیق نشان داد با آن     
» ناراضـی «باشد، در سطح پایینی است و در بعضی مـوارد   می) کار، مافوق، همکاران، ارتقا در سازمان و حقوق         

از شغل خود به طور کلی و بدون توجه به گروه یا    )  درصد 88(اکثر آنان   ، اما   ) 7تا  2هاي    جدول(گزارش شده   
این بـدان معنـا اسـت کـه اگـر عوامـل       . دانشگاهی که عضو آن هستند، در حد زیاد و بسیار زیاد رضایت دارند      

توان سطح رضـایت آنـان را بـه میـزان      اثرگذار بر رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی مورد توجه قرار گیرد، می    
  .دي افزایش دادزیا

  ها هاي پژوهش و بررسی فرضیه تحلیل یافته
دسـت   هاي زیـر بـه   ، یافته)ها انجام شد که در مورد تک تک فرضیه   (هاي آماري     با توجه به نتایج آزمون    

  :آمد
فرضیه اول ـ بین رضایت شغلی مدرسان کتابداري زن نسبت به همکاران مرد تفاوت معناداري وجود  . 1

دهد که امروزه با وجود شرایط و امکانات یکسان براي هر دو جـنس، دلیلـی بـر           ن امر نشان می   ای. ـ رد شد    دارد
در ایـن زمینـه ماننـد آنچـه پژوهـشگر بـه آن دسـت یافـت، بـسیاري از          . ها وجود ندارد مشاهدة تفاوت میان آن   

 & Briefe et all, 1977; Smith)هاي انجام شـده ماننـد پـژوهش بریـف، اسـمیت و پلنـت، موتـاز        پژوهش
Plant, 1982; Mottaz, 1986; Oshagbemi, 2000) تفاوت معناداري بـین جنـسیت و رضـایت     نیز هیچ

  .اند شغلی پیدا نکرده
هـا گویـاي آن    پردازد نیز رد شد و تحلیـل داده  بر رضایت می  » مقطع تدریس «فرضیۀ دوم که به تأثیر      . 2

ــ کارشناسـی و    مقطـع تـدریس آنـان کـاردانی    است که بین رضایت شغلی اعضاي هیئـت علمـی کـه بـاالترین        
در این زمینه ، برخالف پژوهش حاضر، تحقیق . کارشناسی ارشدـ دکترا می باشد، تفاوت معناداري وجود ندارد

 نشان داد کـه اعـضاي هیئـت علمـی کـه در مقـاطع تحـصیالت تکمیلـی تـدریس          (Moody, 1996)» مودي«
  . طورکلی از شغل، رضایت بیشتري دارند ان و بههاي ارتقاء، همکار کنند، از حقوق، فرصت می



ـ پژوهشی اعضاي هیئت علمـی رشـته کتابـداري و       هاي علمی   ـ بین حجم فعالیت     فرضیۀ سوم پژوهش  . 3
البتـه توجـه بـه ایـن نکتـه الزم      . ـ نیز پذیرفته نـشد  رسانی و رضایت شغلی آنان رابطه معناداري وجود دارد  اطالع

ـ پژوهشی و رضایت از مافوق، رابطـۀ معنـادار و معکوسـی مـشاهده شـد،              ي علمی ها  است که بین حجم فعالیت    
ـ پژوهشی اعضاي هیئـت علمـی، میـزان رضـایت از مـافوق کـاهش        هاي علمی مفهوم که با افزایش فعالیت  بدین
هـاي   شاید از دالیل احتمالی در این زمینه آن باشد که سطح انتظارات افرادي که داراي حجـم فعالیـت           . یابد  می

در نتیجه اگر این افراد در حدي که انتظار دارند، در مقابل . باشند به نسبت بیش از دیگران است علمی باالیی می
  .هاي علمی خود بازخوردي دریافت نکنند، نسبت به مافوق خود ابراز نارضایتی خواهند کرد تالش

بـر رضـایت شـغلی مدرسـان       ) ولتیآزاد اسالمی یا د   (فرضیۀ چهارم پژوهش که به تأثیر نوع دانشگاه         . 4
تحقیق نشان داد که نوع دانشگاه می تواند بر میزان     .  درصد پذیرفته شد   95پردازد با سطح اطمینان       کتابداري می 

هـاي   یافتـه . رضایت از همکاران، مافوق و همچنین رضایت شغلی اعضاي هیئـت علمـی اثـر معنـاداري بگـذارد          
هـاي دولتـی از    انگین رضایت اعضاي هیئت علمی شاغل در دانـشگاه تحقیق بیانگر آن است که در حالی که می        

، اعضاي هیئت علمی شاغل در دانشگاه آزاد از همکاران خود اظهـار    رفتار همکاران در سطحی متوسط قرار دارد      
با توجه به آنچه پژوهشگر از مطالعۀ مروري بر نوشـتارها کـسب کـرد، ایـن پـژوهش از معـدود             . اند  نارضایتی کرده 

 ایـن در حـالی اسـت کـه تحقیقـات      .هایی بود که اعضاي هیئت علمی از همکـاران خـود ناراضـی بودنـد        هشپژو
 نـشان داد کـه   (Hutton & Jobe,1985; Diener,1985, Millosheff, 1990)هـاتون و جـوب و دینـر    

  .گذارد اي مثبت بر رضایت شغلی اثر می گونه متغیري است که به» ارتباط با همکاران«
در حـد  «هـاي دولتـی    رضایت از مافوق نیز رضایت اعـضاي هیئـت علمـی شـاغل در دانـشگاه              در مورد   

که نمرة میانگین رضایت شغلی نیز در بین    و باالخره این  . گزارش گردید » کم«هاي آزاد،     و در دانشگاه  » متوسط
ولتـی در  هـاي د  اعضاي هیئت علمی دو دانشگاه نشان داد که رضایت شغلی اعـضاي هیئـت علمـی در دانـشگاه       

  .باشند سطح کم است و در دانشگاه آزاد، افراد از شغل خود ناراضی می
هاي دولتی و   بیانگر سطح رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی شاغل در دانشگاه7 تا   2هاي شماره     جدول

  .باشند آزاد از ابعاد مختلف می

 انشگاه محل خدمت مقایسۀ میزان رضایت از نوع کار بین اعضاي هیئت علمی براساس د.2جدول 

  دانشگاه محل خدمت

  آزاد  دولتی
  جمع

  رضایت از نوع کار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %5/5  3  %1/7  1  %9/4  2  ناراضی

  %5/5  3  ـ  ـ  %3/7  3  کم

  %3/47  26  %1/57  8  %9/43  18  متوسط

  %2/38  21  %7/35  5  %39  16  زیاد

  %6/3  2  ـ  ـ  %9/4  2  خیلی زیاد

  %100  55  %100  14  %100  41  جمع



  مقایسۀ میزان رضایت از مافوق بین اعضاي هیئت علمی بر اساس دانشگاه محل خدمت. 3جدول 

  دانشگاه محل خدمت

  آزاد  دولتی
  جمع

  رضایت از مافوق

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %9/30  17  %50  7  %4/24  10  ناراضی

  %9/10  6  ـ  ـ  %6/14  6  کم

  %8/21  12  %9/42  6  %6/14  6  متوسط

  %1/29  16  %1/7  1  %6/36  15  زیاد

  %3/7  4  ـ  ـ  %8/9  4  خیلی زیاد

  %100  55  %100  14  %100  41  جمع

  

  مقایسۀ میزان رضایت از همکاران بین اعضاي هیئت علمی براساس دانشگاه محل خدمت. 4جدول 

  دانشگاه محل خدمت

  آزاد  دولتی
  جمع

  رضایت از همکاران

  درصد  تعداد  صددر  تعداد  صددر  تعداد

  %9/30  17  %50  7  %4/24  10  ناراضی

  %9/30  17  %6/28  4  %7/31  13  کم

  %4/16  9  %1/7  1  %5/19  8  متوسط

  %5/14  8  %3/14  2  %6/14  6  زیاد

  %3/7  4  ـ  ـ  %8/9  4  خیلی زیاد

  %100  55  %100  14  %100  41  جمع

  اي هیئت علمی براساس دانشگاه محل خدمتمقایسۀ میزان رضایت از ارتقا در سازمان بین اعض. 5جدول 

  دانشگاه محل خدمت

  آزاد  دولتی
  جمع

  رضایت از ارتقا درسازمان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %3/27  15  %6/28  4  %8/26  11  ناراضی

  %4/16  9  %3/14  2  %1/17  7  کم



  %5/34  19  %50  7  %3/29  12  متوسط

  %2/18  10  %1/7  1  %22  9  زیاد

  %6/3  2  ـ  ـ  %9/4  2  ی زیادخیل

  %100  55  %100  14  %100  41  جمع
  

  مقایسۀ میزان رضایت از حقوق و مزایا بین اعضاي هیئت علمی براساس دانشگاه محل خدمت. 6جدول 

  دانشگاه محل خدمت

  آزاد  دولتی
رضایت ازحقوق و   جمع

  مزایا
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %2/78  43  %9/92  13  %2/73  30  ناراضی

  %5/14  8  %1/7  1  %1/17  7  کم

  %6/3  2  ـ  ـ  %9/4  2  متوسط

  %6/3  2  ـ  ـ  %9/4  2  خیلی زیاد

  %100  55  %100  14  %100  41  جمع

  مقایسۀ میزان رضایت شغلی بین اعضاي هیئت علمی براساس دانشگاه محل خدمت. 7جدول 

  دانشگاه محل خدمت

  آزاد  دولتی
  جمع

  )به طورکلی(رضایت شغلی 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  %1/29  16  %50  7  %22  9  ناراضی

  %4/36  20  %9/42  6  %1/34  14  کم

  %5/25  14  %1/7  1  %7/31  13  متوسط

  %1/9  5  ـ  ـ  %2/12  5  زیاد

  %100  55  %100  14  %100  41  جمع

ن، حقـوق و  ها گویاي این مطلب است که سطح رضایت اعضاي هیئـت علمـی از مـافوق، همکـارا        یافته
هاي دولتی و آزاد در حد مطلوبی نیست و این نارضایتی در دانـشگاه   مزایا و همچنین رضایت شغلی در دانشگاه    

رسد مسئوالن این امر را مورد توجه قرار دهند و در صورتی  رو ضروري به نظر می از این. تر است آزاد محسوس
دهند، از سطوح رضـایت در   سبت به سازمان اهمیت می   که به کیفیت امور آموزشی سازمان خود و تعهد افراد ن          
هاي مختلف رضایت شغلی بپردازند، چرا که بـا آگـاهی    میان اعضاي هیئت علمی آگاه شوند و به ارزیابی جنبه         



شـوند و درنتیجـه    گردنـد شناسـایی مـی    هایی که باعث کـاهش رضـایت مـی     هاي خاص رضایت، حوزه     از جنبه 
عالوه بـر آن،  . ود رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی در این زمینه در پیش گرفت    توان راهبردهایی براي بهب     می

تـوان راهکارهـایی    رو مـی  شـوند، از ایـن   گردند شناخته می هایی که منجر به افزایش رضایت شغلی نیز می    حوزه
  .کاربرد براي حفظ آن به

پردازد، نشان داد که  ایت میالتحصیلی بر رض نتیجۀ آزمون فرضیۀ پنجم پژوهش که به تأثیر محل فارغ. 5
خـارج و  (هـاي متفـاوت    التحصیل از دانشگاه   بین میزان رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رشتۀ کتابداري فارغ         

رو، فرضـیۀ   از این . تفاوت معناداري وجود دارد   )) هاي تابع وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی         دانشگاه(داخل  
دست آمـد، تقریبـاً بـا فرضـیۀ پـیش       هاي این پژوهش به   جه اي که از یافته    نتی. شود  پنجم پژوهش نیز پذیرفته می    

التحـصیل از   هـاي دولتـی، فـارغ    یکسان است، زیرا تعـداد زیـادي از اعـضاي هیئـت علمـی شـاغل در دانـشگاه                
همچنین اکثـر اعـضاي هیئـت علمـی شـاغل در دانـشگاه آزاد،        . باشند  هاي دولتی و خارج از کشور می        دانشگاه

  .باشند حصیل از دانشگاه آزاد میالت فارغ
ـ بین میزان رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رشتۀ کتابداري کـه داراي سـابقۀ تجربـی                فرضیۀ ششم . 6

ها به معنادار بـودن رابطـۀ بـین     البته یافته. متفاوت در کتابخانه هستند، تفاوت معناداري وجود داردـ پذیرفته نشد        
تحقیق نشان داد که اعضاي هیئت علمـی  . زان رضایت از نوع کار اشاره دارد    سابقۀ تجربی کار در کتابخانه و می      

بـه  . را داشتند کمترین میزان رضایت از نوع کـار را دارنـد  )  سال15بیش از (که بیشترین سابقۀ کار در کتابخانه   
 طراحـی  ها رسد از آنجا که مسیر پیشرفت شغلی این افراد بر اساس سنوات خدمت، تجارب و شایستگی            نظر می 

شـاید بتـوان گفـت خـستگی ناشـی از انجـام کـار        . رو، نارضایتی از کار را به همـراه داشـته اسـت          نگشته، ازاین 
هاي کاربردي که افراد در نتیجـۀ خـدمت در    توجهی مدیران به تجارب و مهارت     یکنواخت در طول زمان یا بی     

کار در کتابخانه را در رضایت شغلی اعـضاي   اند، از دالیلی است که نتوانست تأثیر سابقۀ           کتابخانه کسب کرده  
  .هیئت علمی توجیه کند

پردازد نیز پذیرفته نشد و تنها تأثیر معنادار،   اي بر رضایت شغلی می فرضیۀ هفتم که به تأثیر سواد رایانه. 7
اي، رضایت از  تحقیق نشان داد که با افزایش سواد رایانه. باشد اي بر رضایت از نوع کار می مربوط به سواد رایانه 
اي و رضـایت از نـوع کـار را     شاید بتوان علت وجود همبستگی منفی بین سـواد رایانـه   . یابد  نوع کار کاهش می   

ها هنوز تغییر چندانی  کردن کتابخانه اي مرتبط با این مطلب دانست که با وجود ورود و گسترش فناوري و رایانه   
رسانی بـه مـدد    هاي کتابداري و اطالع    دید ساختار آموزش  هاي آموزشی دروس حرفۀ کتابداري و تج        در برنامه 
رو، ممکن است اعـضاي هیئـت علمـی بـا سـواد              ازاین) 21:1379فتاحی،. (هاي نوین، ایجاد نگشته است      فناوري
هایشان، از کار خود  امکان استفاده از مهارت بودن و یکنواختی کار و عدم شدن با تکراري اي باال در مواجه رایانه

اي، احساس توانمنـدي بیـشتري در    نیز، این احتمال وجود دارد که مدرسان با سواد رایانه     . نارضایتی کنند اظهار  
  .اي خود استفاده کنند هاي رایانه توانند از مهارت نبودن شرایط و امکانات نمی دلیل آماده کنند اما به خود می
تحقیق . پرداخت» عات بر رضایت شغلیتأثیر میزان دسترسی به فناوري اطال«فرضیۀ هشتم پژوهش به  . 8

این امر . تواند تنها بر رضایت از مافوق اثر معناداري بگذارد     نشان داد که میزان دسترسی به فناوري اطالعات می        
گویاي آن است که دسترسی به امکانات و محیط آموزشی غنی، از نظر اعضاي هیئت علمی امري مهم به شمار             

کـردن نیازهـاي آموزشـی     اعضاي هیئت علمی احساس کنند مدیر نسبت به برطـرف    درنتیجه زمانی که    . رود  می
تري نسبت  تفاوت نیست، دیدگاه مثبت رسانی بی هاي اطالع آوردن دسترسی به منابع و پایگاه       آنان و بویژه فراهم   
  .کنند به مافوق پیدا می

عـضویت در  ( هیئـت علمـی    اي اعـضاي    هاي حرفـه    فرضیۀ نهم پژوهش که به رابطۀ بین میزان فعالیت        . 9



و رضایت ) هاي اجرایی و عضویت در هیئت تحریریۀ مجالت تخصصی        اي، پذیرش مسئولیت    هاي حرفه   انجمن
در . اي بر رضایت از حقـوق ثابـت شـد    هاي حرفه پردازد، پذیرفته نشد و تنها تأثیر معنادار فعالیت    شغلی آنان می  

شـده در امـور مربـوط بـه      داد که بین مقـدار زمـان صـرف    نیز نشان (Moody, 1996)این زمینه تحقیق مودي 
ها، کارهاي اجرایی و خدمات سازمانی با رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رابطـه معنـاداري وجـود             کمیسیون
  .ندارد

پرسـشنامه نیـز نـشان داد کـه از نظـر اعـضاي هیئـت        » سؤال باز «شده در     بررسی اطالعات گردآوري  . 10
ات آموزشی و پژوهشی، تأمین نیازهاي آموزشی ، افـزایش حقـوق و مزایـا و داشـتن             آوردن امکان   علمی، فراهم 

همکاران خوب و خالق در رشته از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند در افـزایش رضـایت شـغلی آنـان               
ري ها نشان داد آنچه بیش از همه موجب نارضایتی اعضاي هیئت علمی رشـته کتابـدا             همچنین یافته . مؤثر باشند 

از . باشد توجهی مدیران به کارآیی فرد می عدالتی در پاداش و ترفیع، و بی در ایران گردیده، وجود تبعیض و بی  
سوي دیگر، حقوق و مزایاي ناکافی موجب گشته افراد براي تأمین رفاه اقتصادي خود به تدریس بـیش از حـد            

  .بپردازند و از تحقیق فاصله بگیرند

  گیري نتیجه
از ایـن  . ظیفۀ خطیر پرورش نیروهاي متخصص، متعهد، کارآمد و خالق را به عهده دارد       عالی و   آموزش

عالی،  عالی این است که قشر تحصیلکرده و در خدمت آموزش ّی آموزش   رو، شرط اصولی ارتقاي کیفی و کم      
امـل  بنـابراین درك صـحیح از مـسائل انگیزشـی و عو    . دست آورد انگیزة کافی براي خدمت در این بخش را به     

مؤثر بر رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی که پایه و اساس آموزش عالی بر آن استوار اسـت، بـه شکوفاسـازي          
از ایـن رو، شـاید بتـوان گفـت شناسـایی      . کند ها و پربارنمودن کیفیت عملکرد کمک می     استعدادها و خالقیت  

ی رشـته کتابـداري نیـز درنهایـت     ها بر رضایت شغلی اعضاي هیئت علمـ         چنین عواملی و بررسی میزان تأثیر آن      
کننـد ایـن حرفـه از     هاي برونی حرفه در جامعه، بویژه هنگـامی کـه برخـی احـساس مـی        تواند به بهبود جلوه     می

  .جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار نیست، کمک کند
ــ پژوهـشی اعـضاي     هـاي علمـی    داد که حجم فعالیت هاي حاصل از متغیرهاي اصلی پژوهش نشان       یافته

یئت علمی حرفه کتابداري در ایران در سطح پایینی قرار دارد و بیشترین اعضاي هیئت علمی در طول خدمت           ه
گونـه کـه در    این امر گویاي آن اسـت کـه احتمـاالً ترفیـع، آن         . اند  توجهی ارائه نداده    خود هیچ کار علمی قابل    

باشد، در ایران مورد توجـه    قبول میهاي علمی در سطح قابل   طورجدي مستلزم انجام فعالیت     کشورهاي دیگر به  
رود کـه بنویـسند و نـشردهند، قبـل از      ، از اعضاي هیئت علمی انتظار مـی (Edem, 1993)به گفتۀ ادم . نیست
که  رو، با توجه به این ازاین. شود ها می  این ترفیع باعث ارتقاي پایگاه، رتبه و حقوق آن        . که ترفیع داده شوند     این

گردنـد، ضـروري    اي او مـی  دهند و منجر به رشد حرفه   اي فرد را ارتقا می      ی تجربۀ حرفه  ـ پژوهش   تولیدات علمی 
رسد مسئولین به این امر بیشتر توجه کنند و انگیـزة کـافی بـراي فعالیـت در ایـن حـوزه را درمدرسـان         نظر می  به
  .وجود آورند به

نـشگاه بـر میـزان رضـایت شـغلی      همراه داشت، معناداربودن تأثیر نـوع دا      نتیجۀ دیگري که این تحقیق به     
 و بررسی وضعیت رضایت اعـضاي هیئـت علمـی    7 تا 2هاي  نگاهی دوباره به جدول . اعضاي هیئت علمی است   
آورد که نارضایتی باالي اعضاي  هاي دولتی و آزاد اسالمی، این سؤال را به ذهن می حرفه کتابداري در دانشگاه

، و همچنین از رضـایت شـغلی   )یت از مافوق، همکاران و حقوق     مانند رضا (هیئت علمی از بعضی ابعاد رضایت       
درصـد از اعـضاي   50جا گذاشـته؟ در حـالی کـه      در کلیت آن بخصوص در دانشگاه آزاد، تاکنون چه اثري به          



 درصـد از شـغل   50درصد از میزان حقـوق،  9/92 درصد از رفتار همکاران، 50هیئت علمی از ارتباط با مافوق،       
ّی و کیفی آموزش عالی اندیشید؟ مگر نه این  توان به ارتقاي کم    اند، چگونه می    ناراضی) اددر دانشگاه آز  (خود  

است که انگیزه، فرد را وا می دارد حداکثر کوشش خود را در نیل به تحقـق اهـداف سـازمان بـه عمـل آورد؟              
مثل میزان حقوق و دستمزد، (هایی و مورد توجه قراردادن عواملی  توان با مشاهدة چنین یافته بنابراین، چگونه می

شود به تعهـد سـازمانی و تحقـق      که باعث برانگیختن افراد در کار می      ...) هاي ارتقا، همکاران، مافوق، و      فرصت
اهداف متعالی آموزش عالی اندیشید؟ این در حالی است که بسیاري از تحقیقات به نقش مؤثر این عوامـل نیـز               

  .اند در رضایت شغلی اشاره کرده
تحقیقات هـاتون و جـوب و   . اي مدیریتی و نوع ارتباط با همکاران نیز بر رضایت شغلی اثر دارند         ه  جنبه

 نـشان داد کـه ارتبـاط بـا     (Hutton & Jobe, 1985; Diener, 1985, Millosheff, 1990)همچنین دینـر 
قیـق اشـاگبمی   ترتیـب، تح  همـین  بـه . گـذارد  اي مثبت بر رضایت شغلی اثر می گونه همکاران متغیري است که به  

(Oshagbemi, 2000)      درصـد از  12 ثابت کرد که رفتار همکاران و امکانـات و شـرایط کـاري، نزدیـک بـه
تحقیق او نشان داد که عواملی مانند حقوق، ترفیع، و مافوق، . دهد  شرایط رضایت شغلی کارکنان را تشکیل می      

در رابطـه بـا   . کننـد   علمی کمـک مـی  دهند که به رضایت شغلی اعضاي هیئت     درصد عواملی را تشکیل می     20
نیز نـشان داد کـه بـین عملکـرد مـدیران و رضـایت       ) 1379(» عباسی«عملکرد مدیر و رضایت از مافوق، تحقیق   

توان گفت رضایت شغلی کتابـداران در ارتبـاط تنگاتنـگ و     طوري که می  شغلی رابطۀ معناداري وجود دارد، به   
  .مثبت با عملکرد مدیریت قرار دارد

هاي مرتبط با نارضایتی از مافوق و همکـاران، بیـانگر آن اسـت کـه اعـضاي هیئـت        سوي دیگر، یافته از  
با توجـه بـه مـرور نوشـتارها و آنچـه پژوهـشگر بـه آن        . علمی نیاز به تجدیدنظر در رفتار با همکاران خود دارند   

تنش . کردند ار نارضایتی میهایی است که افراد از همکاران خود اظه دست یافت، این تحقیق از معدود پژوهش
و اختالف موجود در محیط علمی، مانعی براي رشد و پویایی و خالقیت فرد و در پی آن توسعۀ علمـی جامعـه             

گیـري   هـاي تـصمیم   انـد، فقـدان زمینـه     عدالتی که اعضاي هیئت علمـی بـه آن اشـاره کـرده              تبعیض و بی  . است
میلی به انجـام   ّ همکاري و بی به پیشنهادهاي دیگران، نبود جوتوجهی   مشارکتی و نظرخواهی از افراد گروه و بی       

شـود،   آوردن امکانات مادي و رفاهی برطـرف نمـی   کار گروهی که متأسفانه در جامعۀ ما ریشه دوانده، با فراهم       
  .بلکه کلید آن در دست خود اعضاي هیئت علمی است

ضاي هیئـت علمـی و میـزان دسترسـی بـه      اي اعـ  از دیگر مسائل مورد توجه در این پژوهش، سواد رایانه        
دو  فناوري اطالعات است که پژوهشگر قصد داشت تا پس از بررسی وضعیت موجـود، بـه تـأثیر احتمـالی ایـن           

 درصـد از اعـضاي هیئـت    80که نزدیک بـه   هاي تحقیق نشان داد، درحالی یافته. ببرد عامل در رضایت شغلی پی   
اي   مناسب در دانشگاه برخوردارنـد، امـا بـا وجـود ایـن از سـواد رایانـه             اي  علمی اظهار داشتند از امکانات رایانه     

  .دارند)  درصد9/30(و در حد متوسط )  درصد7/32(اي پایین  مند نیستند و تعداد زیادي، سواد رایانه باالیی بهره
ترسی و رو، با توجه به اهمیت کاربرد فناوري اطالعات در حرفه کتابداري که با تولید، ذخیره، دس        ازاین

اشاعۀ اطالعات ارتباط دارد و با توجه به آنچه تحقیقات در مؤثربودن کـاربرد منـابع اطالعـاتی الکترونیکـی در             
 آشـنایی اعـضاي هیئـت علمـی     (Shaheen & Alfia, 1999)انـد،   کیفیـت آمـوزش و پـژوهش نـشان داده    

هـاي   فناوري اطالعـات بـه برنامـه   از طرف دیگر، الزم است  . کتابداري با رایانه و کاربردهاي آن ضروري است       
دانـیم   همانطورکه مـی . آموزشی حرفه کتابداري نیز راه یابد و آموزش این حرفه تنها در حالت سنتی باقی نماند        

کـه تربیـت کتابـداران     اند و با توجه به آن ها به استفادة گسترده از منابع الکترونیکی روي آورده       امروزه کتابخانه 
رود مهارت استفاده از این منابع از اسـتاد بـه    باشد، انتظار می عضاي هیئت علمی می متخصص در حوزة وظایف ا    



  .دانشجو انتقال یابد
توجه دیگر در این پژوهش عبارت بود از سابقۀ تجربی کار در کتابخانه و معنـاداربودن تـأثیر            مسئلۀ قابل 

 برخالف انتظار، اعضاي هیئت علمی هاي تحقیق ثابت کرد یافته. آن بر رضایت از نوع کار اعضاي هیئت علمی        
 27/12(، در کتابخانه را داشـتند کمتـرین میـزان رضـایت از نـوع کـار       ) سال15بیش از (که بیشترین سابقۀ کار     

هاي خود را با دیگران مقایـسه مـی کننـد و سـپس سـطح             افراد معموالً تجارب و مهارت    . را نشان دادند  ) درصد
گونه  دهند و چنانچه مشاهده کنند افرادي که هیچ ه با تجارب خود تطبیق میمسئولیتی را که به آنان واگذار شد

عهـده دارنـد،    هاي مهم را به اند، مسئولیت اند و حرفۀ کتابداري را از نزدیک لمس نکرده     کار عملی نداشته    سابقۀ
هش نـشان داد کـه   هـاي پـژو   کـه یافتـه   رو با توجه به ایـن  از این. آور نیست اظهار نارضایتی آنان از کار، شگفت  

کـه   هاي اجرایی، تأثیرمعناداري بر رضایت از حقوق دارند و نظر به ایـن       اي، از جمله مسئولیت     هاي حرفه   فعالیت
انـد   عنـوان عامـل مهمـی در رضـایت شـغلی اشـاره کـرده        هـاي اجرایـی بـه      ها به مقولۀ مـسئولیت      بعضی پژوهش 

(Oshagbemi, 2000)توجه قرار دهند و واگـذاري   کار افراد را مورد ابقۀرود مدیران، تجارب و س ، انتظار می
  .ها صورت گیرد هاي اجرایی به افراد بر اساس شایستگی ها و پست مسئولیت

توان نتیجه گرفت که عوامل زیادي بر رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی کتابداري   از آنچه گذشت می   
هاي کمتري دربارة رابطۀ   تأثیر متغیرهایی که پژوهش سعی بر آن بود تا بیشتر به  در این پژوهش. اثرگذار هستند 

هـاي   هاي تحقیق نشان داد کـه جـز در مـورد فرضـیه     یافته. ها با رضایت شغلی انجام گرفته بود، پرداخته شود  آن
چهارم و پنجم، پژوهشگر در بقیۀ موارد، با وجود برخی شـواهد، نتوانـست بـه رابطـۀ معنـاداري بـین متغیرهـاي                   

رو، شاید بتوان گفت که عوامل و  ازاین. یت شغلی اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري دست یابدمربوطه و رضا
رویکردها به مقوله رضایت ممکن است در طول زمان و بـا پدیدارشـدن شـرایط جدیـد و تحـول در انتظـارات             

  .انسان ، از جمله اعضاي هیئت علمی، تغییر کنند

  هاي بیشتر هیئت علمی کتابداري و براي پژوهشپیشنهاد براي افزایش رضایت شغلی اعضاي 
هـا و   بردن به تأثیر برخی عوامل بر رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی، راه     با توجه به نتایج پژوهش و پی      

  :توانند مؤثر واقع شوند رویکردهاي زیر می
 ساختن امکانات پژوهشی و امکانات رفاهی؛ تأمین امکانات آموزشی مناسب، و فراهم. 1
  هادادن به تحقیقات و استفادة کاربردي از تحقیقات؛ب. 2
طور منظم براي ارتقاي علمی و برقـراري ارتبـاط بـا     هاي مطالعاتی در خارج از کشور به        ایجاد فرصت . 3
  هاي پیشرفته؛ دانشگاه

هـا و در پـی آن،    ها به کتابخانـه    هاي آموزشی رشتۀ کتابداري با گسترش و ورود فناوري          تطبیق برنامه . 4
  موزش کاربردي رایانه به اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري؛آ

هاي افراد در آموزش ، پژوهش، و  رفع تبعیض میان اعضاي هیئت علمی، بهادادن به تجارب و مهارت. 5
  ها؛ ها بر اساس شایستگی واگذاري مسئولیت

 ه؛هاي گروهی به حرفه کتابداري و شناساندن ارزش کتابداري به جامع توجه رسانه. 6
انجام تحقیق دیگري در چند سال آینـده در رابطـه بـا تـأثیر رایانـه، میـزان اسـتفاده از رایانـه و سـواد             . 7
اي اعضاي هیئت علمی کتابداري و همچنین تأثیر میزان دسترسی به فناوري اطالعـات بـر رضـایت شـغلی           رایانه
 آنان؛

هاي جدید بر رضایت   و تأثیر فناوريهاي آموزش عالی در قرن جدید چالش«انجام تحقیقی با عنوان      .8



هـا و تـأثیر    ها به دانـشگاه  با توجه به گسترش ورود فناوري   » رسانی  شغلی اعضاي هیئت علمی کتابداري و اطالع      
 ؛)عنوان فرصت جدید یا تهدید به(آن بر حرفۀ کتابداري 

ژوهشی اعضاي هیئـت  ـ پ هاي علمی ّت و کیفیت حجم فعالیت  پرداختن به تأثیر رضایت شغلی بر کمی      . 9
  هاي مختلف و همچنین حرفۀ کتابداري و مقایسۀ نتایج با هم؛ علمی حرفه
  ها؛ انجام پژوهشی در رابطه با تأثیر ارتباط اعضاي هیئت علمی با دانشجویان بر رضایت شغلی آن. 10
ثر بر آن رسانی و عوامل مؤ مقایسۀ میزان رضایت شغلی اعضاي هیئت علمی رشته کتابداري و اطالع   . 11

هـاي آنـان دربـاره     هاي دیگر با هدف شناسـایی میـزان همخـوانی دیـدگاه           با اعضاي هیئت علمی برخی از رشته      
 .عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
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