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چکیده
هدف :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و باهدف شناسایی رابطه رضایت شغلی کتابداران و میزان رضایت کاربران کتابخانههای
عمومی در استان زنجان انجامگرفته است.
روش :روش پژوهش ،پیمایشی است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی محقق ساخته است .در رابطه با جامعه آماری
کتابداران ،تمام جامعه موردبررسی و مطالعه قرار گرفتند که تعداد  123پرسشنامه توزیع شد و برای انتخاب نمونه از جامعه 50
هزارنفری کاربران ،روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد و تعداد  384پرسشنامه توزیع گردید .آزمونهای
آماری مورداستفاده پیرسون ،اسپیرمن و ...بود و دادههای جمعآوریشده بهوسیله نرمافزار  spssتجزیهوتحلیل گردید.
یافتهها :یافتههای پژوهش بیانگر این است که سطح رضایت کتابداران در بُعد رابطهی شیوه اداره و سرپرستی ،منزلت اجتماعی،
آموزش و فعالیتهای فوقبرنامه ،حقوق و مزایا با میزان رضایت شغلی در سطح اطمینان  99درصد تأیید میشود و در بُعد نوع
فرهنگسازمانی و رابطهی تأثیر رضایت کتابداران و رضایت کاربران مورد تأیید واقع نمیشود .درنتیجه رضایت شغلی کتابداران
در ارتباط با  5مؤلفه موردمطالعه پژوهش (فرهنگسازمانی ،شیوهی اداره و سرپرستی ،آموزش و فعالیتهای فوقبرنامه ،محتوا و
منزلت اجتماعی شغل ،سیستم حقوق و مزایا) در سطح پایینی است و میزان رضایت شغلی کتابداران تأثیری چندانی بر میزان
رضایت کاربران کتابخانهها ندارد.
نتیجهگیری :رضایت شغلی کتابداران در ارتباط با  5مؤلفه موردمطالعه پژوهش در سطح پایینی است و
میزان رضایت شغلی کتابداران تأثیری چندانی بر میزان رضایت کاربران کتابخانهها ندارد.
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کلیدواژهها:استان زنجان ،رضایت شغلی ،رضایت کاربران ،رضایت کتابداران ،کتابخانههای عمومی


مقدمه
کتابخانههای عمومی را میتوان از مهمترین کانونهای فرهنگی -اجتماعی جوامع پیشرفته امروز به شمار آورد .با توجه به
وسعت مخاطبان کتابخانههای عمومی ،این مراکز نقشی زیربنایی در توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جوامع بر عهدهدارند و
یکی از مهمترین ارکان تحوالت بنیادی جوامع به شمار میروند .بااینکه بیش از چهار دهه از عمر کتابداری حرفهای در ایران
میگذرد و طی این مدت مدرسان و کتابداران ایرانی و خارجی مسائل زیادی را که کتابخانهها با آن مواجه هستند ،معرفی کردهاند،
ولی درباره شرایط محیط کار و رضایت کارکنان و کاربران ،پژوهش زیادی صورت نگرفته است حالآنکه رضایت شغلی یکی از
عوامل اساسی بهبود خدماترسانی یک سازمان تلقی میشود .امروزه ،نقش اساسی نیروی انسانی فعال و کارآمد در این سازمانها
نیز همانند سایر نهادهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست .رسالت اجتماعی خطیری که بر عهدهی کتابخانههای عمومی قرار دارد،
توجه جدی به شرایط کاری نیروی انسانی شاغل در این کتابخانهها را ایجاب میکند (حریری و اشرفی ریزی .)1385 ،کتابداران
بهعنوان نیروی انسانی دانشآموخته و متخصص ،وظیفه ارائه خدمات اطالعرسانی در کتابخانههای عمومی را بر عهدهدارند .هر
عاملی که بر کار و فعالیت یک کتابدار تأثیر بگذارد ،مستقیماً روند اطالعرسانی را دستخوش تغییر خواهد کرد .یکی از مسائل مهم
و اساسی که بر کار یک کتابدار تأثیر دارد ،مسئله رضایت شغلی اوست .اگر یک کتابدار از شغل خود به دالیل مختلف راضی
نباشد ،نخواهد توانست به نحو شایسته و مطلوب خدمات موردنظر را در اختیار مراجعان قرار دهد (محمدزاده.)1378 ،
میتوان اینطور بیان کرد که نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین ابزارها برای رسیدن به اهداف پیشبینیشدهی
کتابخانههاست و بررسی رضایت شغلی در کتابخانهها بهعنوان یکی از سازمانهای پویا و فعال جامعه که در اجرای برنامههای
خدماترسانی تحت تأ ثیر مستقیم نیروی انسانی خود قرار دارند ،دارای اهمیت است .همچنین با توجه به وضعیت نامطلوب
کتابخانههای عمومی در کشور ،رضایت کتابداران این کتابخانهها از کار میتواند یکی از معیارهای مهم برای بهبود عملکرد
کتابخانههای عمومی باشد و از وجوه مختلف شغلی ،بهطورقطع این کتابخانهها را در سازگاری با شرایط در حال دگرگونی امروز،
در موقعیت مساعدتری قرار میدهد (حریری و اشرفی ریزی)1385 ،؛ بنابراین کتابداران بهعنوان بخشی از سرمایهی کتابخانهها که
بهصورت رابط بین مراکز مذکور و کاربران آنها ایفای نقش مینماید ،درواقع اصلیترین بازیگران درصحنهی جذب و حفظ
مخاطب ،تشویق وی برای مراجعه مکرر به کتابخانه ،تقویت فرهنگ مطالعه ،افزایش سواد اطالعاتی و ...و درنهایت ایجاد حس
رضایت در آنها به شمار میروند .با علم به اینکه هدف اصلی کتابخانهها ،پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی کاربران است ،بررسی
میزان رضایت استفادهکنندگان از منابع و خدمات کتابخانه که کتابداران نقش بسیار مؤثری در میزان و کیفیت ارائه این خدمات
دارند ،ابزاری ارزشمند برای تداوم یا تحول در چگونگی ارائه خدمات شناخته میشود .پژوهش در این زمینه به کتابداران کمک
میکند تا درک بهتری از نیازها و مشکالت استفادهکنندگان داشته باشند و با این آگاهی ،خدماتی مناسب و مفید را به مراجعان
ارائه نمایند (زمانی و اله دادیان.)1386 ،
ازآنجاکه در سطح استان زنجان تاکنون درزمینهی کتابخانههای عمومی و مسائل و مشکالت کتابداران این نوع از کتابخانهها
پژوهش چندانی صورت نگرفته و پژوهشگران جای خالی پژوهشهایی ازایندست را در میان پژوهشها و مطالعات گذشته
احساس میکنند ،لذا این پژوهش درصدد آن است تا با بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی ،به
شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،نائل آید و از این رهگذر به بررسی این فرضیه بپردازد که :آیا بین رضایتمندی کتابداران و میزان
رضایتمندی کاربران کتابخانههای عمومی رابطهای وجود دارد؟
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مبانی نظری و مدل مفهومی
در این قسمت مدل مفهومی پژوهش ارائه میگردد .مؤلفههای مذکور در نمودار شماره  1طراحیشده توسط پژوهشگران که
برای سنجش میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی تحت نظارت نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزیدهشدهاند
برگرفته از شاخصهای مطرحشده در مدل استاندارد و معتبر درزمینهی رضایت شغلی کارکنان شاغل در سازمانها نظیر
پرسشنامه 1JDIاست .شاخص توصیفی شغل  JDIاز ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی است که رضایت شغلی را ،ناشی از
جنبههای مختلف شغل همچون پرداخت ،فرصتهای ترفیع ،سرپرست ،همکاران و مزایای شغلی میداند .ازآنجاکه محققین
پرسشنامهی مذکور را برای بررسی و سنجش رضایت شغلی افراد در سازمانهایی که دارای شرایط ایدئال هستند مناسب دانسته و
استفاده از تمامی شاخصهای این پرسشنامه را برای نیل به هدف نهایی موردنظر پژوهش حاضر و سنجش میزان رضایت شغلی
کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی مناسب تشخیص ندادند لذا بر آن شدند که با بهرهگیری از چند شاخص مطرحشده در این
پرسشنامه که برای پژوهش حاضر نیز مناسب به نظر میآمد ،خود اقدام به تهیه پرسشنامه موردنیاز برای انجام پژوهش و بررسی و
اندازهگیری میزان رضایت کتابداران کتابخانههای عمومی نمایند .مؤلفههایی که در پژوهش حاضر میزان تأثیر آنها بر میزان
رضایت شغلی کتابداران موردمطالعه قرارگرفته است ،عبارتاند از .1:فرهنگسازمانی  .2سرپرستی  .3آموزش و فعالیتهای
فوقبرنامه  .4محتوا و منزلت اجتماعی شغل  .5سیستم حقوق و مزایای شغلی
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پیشینه پژوهش
مروری بر مطالعات انجامشده درزمینهی رضایت شغلی کتابداران

محمودی ( )1388به بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با استفاده از
پرسشنامه پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت کتابداران از امکانات آموزشی ،پژوهشی و ارتقاء شغلی کمتر از حد
متوسط (بر اساس طیف لیکرت) است ،درحالیکه بقیه مؤلفهها (امکانات رفاهی و مادی ،روابط انسانی ،امنیت شغلی ،پایگاه
اجتماعی ،سیاستها و خطمشی مدیریت ،ماهیت کاری) بیشتر از حد متوسط بوده است؛ بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رضایت
شغلی بیش از  50درصد کتابداران کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،مورد تأیید قرار گرفت .صارمی گرو و
کماسی ( )1392میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه آستان قدس رضوی را موردمطالعه قراردادند .روش این پژوهش
پیمایشی تحلیلی و ابزار مورداستفاده ،پرسشنامه و جامعه آماری موردمطالعه نمونهای به تعداد  85نفر از کتابداران کتابخانه آستان
قدس رضوی بود .برای اجرای این پژوهش ،ابتدا مدلی برای سنجش رضایت شغلی کتابداران در قالب  6بعد و  22متغیر طراحی شد
و رضایت شغلی کتابداران بر اساس مدل طراحیشده و با احتساب نمرات  22متغیر محاسبه گردید .بر اساس یافتهها ،رضایت شغلی
کتابداران از حد متوسط باالتر بود .در رابطه با ابعاد رضایت شغلی ،رضایت از ابعاد امکانات مادی و رفاهی ،روابط متقابل ،ثبات
شغلی ،خود شکوفایی و ماهیت شغل باالتر از حد متوسط و رفتار مدیریت در حد متوسط قرار داشت .در این پژوهش ،تفاوت
معناداری بین میانگین رضایت شغلی کتابداران برحسب رشته تحصیلی (کتابداری و غیر کتابداری) مشاهده شد .یافتههای پژوهش
که نشانگر رضایت کتابداران از اکثر متغیرهای شغلی بود ،نشاندهنده توجه مسئوالن به بهبود شرایط کاری کتابداران کتابخانه
آستان قدس رضوی است .مک گین) (McGinn, 2003در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کتابداران آفریقایی
آمریکا ،در چند کتابخانه عمومی ایاالتمتحده پرداخت و اینچنین نتیجه گرفت که عوامل کمک به مردم ،آموزشگری این حرفه
و عقاید مذهبی ،سبب رضایت این کتابداران و آنچه سبب نارضایتیشان میشود ،عدم مهارت مدیران در اداره سازمان و ارزیابی
وظایف کاری و اعطای ترفیعات و نیز تبعیض نژادی در برخورد با این کتابداران است و عامل حقوق ،نقشی در رضایت یا نارضایتی
این افراد از شغلشان ندارد .رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در کتابخانههای دانشگاهی مصر ،موضوع پژوهشی بود که
توسط تسیگیلیس وکوستلیوس ) (Tsigilis and Koustelios, 2004صورت گرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد رضایت شغلی
و فرسودگی شغلی ،ساختارهای متفاوتی هستند و بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی همبستگی وجود دارد .یافتهها همچنین
حاکی از این بود که رضایت از وضعیت ارتقا در بین کتابداران دانشگاهی مصر اندک است و طول زمان استخدام تنها عامل مهم
در ترقی این کتابداران شمرده میشود .برد)  )Burd, 2006رابطه بین ارزشهای کاری ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و تمایل برای
ترک سازمان در بین کتابداران ایاالتمتحده را مطالعه کرد .سازمانها شامل سلسله مراتبی بوروکراتیک ،سازمانهای مستقل،
سازمانهای رابطهای و حرفهای بودند .در این پژوهش تقریباً همه سازمانها بهاستثنای سلسله مراتبی بوروکراتیک ،مهمترین ویژگی
ارزشی را ارائه خدمات به مشتریان میدانستند؛ اما مهمترین ارزش در سازمانهای بوروکراتیک ،حفظ و نگهداری ساختار بهجای
تالش دررسیدن به هدفهای کتابخانه بود .نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد عوامل شخصی بر متغیرهای وابسته رضایت
شغلی ،تعهد سازمانی و تمایل به ترک کار تأثیری ندارد؛ اما بین عوامل سازمانی و رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و تمایل به ترک
کار ،رابطه ای معنادار وجود دارد .نتایج کلی این پژوهش نشان داد کتابداران شاغل در سازمانهایی با مدیریت مشارکتی ،دارای
فرصت برای پیشرفت و ارتباط بر اساس تواضع و اعتماد ،از شغل خود رضایت بیشتری دارند.
مروری بر مطالعات انجامشده درزمینهی رضایت کاربران کتابخانهها

مرادمند ( )1386در پژوهشی درباره میزان رضایت استفادهکنندگان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران

27

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال پنجم ،شماره 1و  ،2پیاپی 17و ،18زمستان 94و بهار 95

اهواز ،به این نتیجه رسید که مراجعان به کتابخانه از نحوه مدیریت کتابخانه ،ساعات کاری ،رفتار کتابداران و میزان و زمان
کتابهای امانتی رضایت داشته و عمده نارضایتی آنان نبود امکان استفاده از اینترنت ،ضعف مجموعه و سالن مطالعه بوده است.
همچنین ،بین روزآمدی منابع و تعداد دفعات مراجعه استفادهکنندگان به کتابخانه ،رابطه معناداری وجود نداشته است؛ اما بین رفتار
کتابداران و میزان رضایت استفادهکنندگان از کتابخانه رابطهای معنادار بوده است .مرادمند و امیری ( )1386در تحقیقی با عنوان
«بررسی میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه مرکزی شهرستان تبریز» با استفاده از روش پیمایشی میزان رضایت نمونه 225

نفری از اعضای فعال کتابخانه مرکزی شهرستان تبریز را مطالعه کردند .طبق نتایج بهدستآمده درکل  66درصد مراجعان از
خدمات کتابخانه راضی بودند .بیشترین میزان رضایت از خدمات اینترنتی  86درصد ،تعداد کتب امانت  82درصد ،مدتزمان ارائه
خدمات کتابخانه و بانک اطالعاتی نمایه  52درصد ،رفتار کتابداران 31 ،درصد ،بوده است .نارضایتی مربوط به وضعیت سالن
مطالعه کتابخانه  28درصد بود .فرزین یزدی ( )1391در پژوهشی با عنوان ارزیابی رضایت کاربران از مجموعه ،ساختمان،
تجهیزات ،کتابداران و خدمات کتابخانههای عمومی یزد با استفاده از روش پیمایشی میزان رضایت  226نفر از کاربران فعال
کتابخانههای عمومی یزد را تحت بررسی قرارداد .بر اساس یافتههای پژوهش ،از مجموع کلیه مؤلفهها ،میزان رضایت کاربران از
دانش کتابداران و رفتار آنها از معیار ارزیابی کتابداران و میزان رضایت از ساعات کاری کتابخانهها از معیار خدمات کتابخانه،
باالترین رضایت را به خود اختصاص دادند .همچنین یافتهها نشان داد که کاربران در مقایسه با چهار معیار منابع ،ساختمان
وتجهیزات ،کتابداران و خدمات کتابخانه ،بیشترین میزان رضایت را ازکتابداران اعالم داشتهاند .کایران ) (Kiran, 2010کیفیت
خدمات و رضایت مشتری از کتابخانه را در یک دانشگاه مالزیایی بررسی کرده است .هدف پژوهش توصیف نتایج حاصل از
مطالعه آزمون نظرات کارکنان آموزشی در مورد کیفیت خدمات کتابخانه بود .این تحقیق همچنین اثر خدمات کتابخانه را بر انجام
وظایف کارکنان و سطح رضایتشان از خدمات کتابخانه دانشگاهی ارزیابی کرد .نتایج پژوهش نشان داد که کارکنان آموزشی
کیفیت خدمات را باالی متوسط ارزیابی کردهاند؛ کیفیت کار کارکنان کتابخانه کامالً مفید بوده و قادر به القای حس اعتماد به
کاربران کتابخانه هستند .همچنین کارکنان آموزشی معتقدند کتابخانهها اثری مثبت بر آموزش ،یادگیری و پژوهش

دارند.

درمجموع رضایت کلی از کتابخانه درحد رضایتبخش بود .نگاتا و کالپفر) ( Nagata and Klopfor, 2011در تحقیق خود،
تحت عنوان ارزیابی کتابخانه عمومی در وجه مشتری ،هدف را آزمون و بحث درباره تصمیمات مدیریت بر اساس گزینههای
بیانشده توسط گروههای مشتریان و بر پایه ارزیابی آنها از خدمات کتابخانه بیان میکنند .آنها بررسی کردند که چگونه مشتریان
عملکرد کتابخانه را درک میکنند و فعالیتهای واقعی کتابخانه اچیگاوا 1از دیدگاه آنها چگونه است .نتایج پژوهش نشان داد که
درکل ،کاربران ،مطالبات باالیی برای خدمات متعدد کتابخانه دارند و در صورت دریافت خدمات موردنظر خود ،کتابخانه را با
نمره خوب ارزیابی میکنند.

مطالعات انجامشده درزمینهی رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی عموماً بیانگر این است که افراد مذکور
اگرچه به خدمت در این نوع از سازمانها مشغول هستند اما بهواقع رضایت چندانی از شغلشان ندارند و در موارد مختلف ازجمله
روش اداره و سرپرستی ،فرصتها ی ارتقاء و پیشرفت ،حقوق و مزایای دریافتی ،امنیت شغلی و  ...از وضعیت موجود گلهمندند و
همین عدم رضایتشان سبب میشود که با طیب خاطر به فعالیت ادامه ندهند .رضایت کاربران کتابخانهها و رفع نیازهای
اطالعاتیشان در کانون توجه و درواقع هدف نهایی تمامی کتابخانهها هست و تمامی فعالیتهای کتابخانه و کتابداران در جهت نیل
به این هدف ارزشمند صورت میگیرد .پژوهشهای انجامشده پیشین که به بررسی این مقوله پرداختهاند میزان رضایت کاربران را
در مواردی مانند مجموعه کتابخانه ،منابع ،ساختمان ،تجهیزات ،خدمات جانبی و  ...موردمطالعه و سنجش قرار دادهاند و عامل
عملکرد کتابداران در این نوع از کتابخانهها کمتر موردتوجه قرارگرفته است ،حالآنکه عامل نیروی انسانی و نحوهی عملکرد آنها
Echigawa

1
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در برخورد با مراجعین در هر سازمانی بسیار حائز اهمیت است چراکه میزان رضایتمندی و میل و رغبت آنها جهت مراجعه مجدد
به سازمان و درخواست کمک و راهنمایی تا حدود زیادی تحت تأثیر این عامل قرار دارد.
هدف پژوهش
شناسایی رابطه رضایت شغلی کتابداران و میزان رضایت کاربران کتابخانههای عمومی در استان زنجان
فرضیههای پژوهش
 .1بین نوع فرهنگسازمانی کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین شیوه اداره کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین نوع و میزان فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و تبلیغاتی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی
کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین میزان منزلت اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
 .5بین میزان حقوق و مزایای دریافتی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود
دارد.
 .6بین میزان رضایت کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایت کاربران آن کتابخانهها رابطه معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری پژوهش حاضر در بررسی رضایت
شغلی ،شامل تمام کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی استان زنجان است آمار کلی مشتمل بر  123نفر هست که تمامی افراد
جامعه آماری موردبررسی و مطالعه قرار گرفتند .جامعه آماری کاربران 50 ،هزار عضو کتابخانههای عمومی استان زنجان را در
برمیگیرد؛ بنابراین به دلیل پراکندگی کتابخانههای عمومی در سطح شهرها و روستاهای استان ،مناسبترین روش نمونهگیری برای
این تحقیق ،نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است.
ازآنجاکه در ارتباط با زمینهی موضوعی پژوهشگران ،پرسشنامه استاندارد و معتبری که شامل تمام موارد مدنظر در این پژوهش
باشد ،وجود نداشت و پرسشنامهها ی موجود هم از جامعیت باالیی برخوردار نبودند؛ پژوهشگران مجبور به طراحی پرسشنامه محقق
ساخته شدند .درزمینهی رضایت شغلی کتابداران پرسشنامهای طراحی شد که با برخی از مؤلفههای موجود در پرسشنامه  JDIادغام
شد اما درزمینه ی سنجش میزان رضایت کاربران پرسشنامه استانداردی یافت نشد و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .بعد از
تعیین میزان اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامهها با استفاده از نظرات متخصصان علم اطالعات و دانششناسی ،ضریب پایایی
پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای پرسشنامهی کتابداران  0/823و پرسشنامه کاربران  0/863به دست
آمد که نشاندهنده پایایی باالی ابزار مورداستفاده است .آمارههای توصیفی موردنظر در این پژوهش عبارتاند از :جداول
یکبعدی شامل جدول توزیع فراوانی ،درصد توزیع فراوانی ،آمارههای متمایل به مرکز یعنی میانگین ،نما و نمودار ستونی و جدول
مقایسه میانگینها .آمارههای استنباطی مورداستفاده در این تحقیق آزمونهای آماری ازجمله نرمالیته ،پیرسون ،اسپیرمن و  ...هست.
دادههای جمعآوریشده از طریق پرسشنامهها ،بهوسیله نرمافزار  spss 14و برنامه  2010Excelمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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یافتههای پژوهش
تحلیل فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین نوع فرهنگ سازمانی کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول  :1رابطه نوع فرهنگسازمانی کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران
نام متغیر

فرهنگسازمانی

ضریب

ضریب

تعداد

میزان معناداری

سطح

پیرسون

اسپیرمن

پاسخگویان

()Sig

معناداری

0.079

-

123

0.385

0.05

یافته های پژوهش در خصوص فرضیه اول بیانگر این است که بین نوع فرهنگسازمانی کتابخانههای عمومی و میزان
رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود ندارد .بهعبارتدیگر مقدار همبستگی بین مؤلفههای این سؤال ،برابر با  0/079بوده
که نشاندهنده عدم وجود یک رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر فرهنگسازمانی و میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای
عمومی است.
فرضیه دوم :بین شیوه اداره کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :2رابطه شیوه اداره کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران
نام متغیر

مدیریت و سرپرستی

ضریب

ضریب

تعداد

میزان معناداری

سطح

پیرسون

اسپیرمن

پاسخگویان

()Sig

معناداری

-

0.385

123

0.000

0.05

یافته های پژوهش در خصوص فرضیه دوم بیانگر این است که بین شیوه اداره کتابخانههای عمومی (مدیریت و سرپرستی) و
میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر مقدار همبستگی بین مؤلفههای این سؤال ،برابر با 0/385
بوده که نشاندهنده وجود یک رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر شیوه اداره کتابخانههای عمومی (مدیریت و سرپرستی) و میزان
رضایتمندی کتابداران کتابخانههای عمومی است.
فرضیه سوم :بین نوع و میزان فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و تبلیغاتی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان
رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :3رابطه فعالیتهای فوقبرنامه کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران
نام متغیر

آموزش و فعالیتهای فوقبرنامه

ضریب

ضریب

تعداد

میزان معناداری

سطح

پیرسون

اسپیرمن

پاسخگویان

()Sig

معناداری

0.625

-

123

0.000

0.05

یافتههای پژوهش در خصوص فرضیه سوم بیانگر این است که بین نوع و میزان فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و تبلیغاتی
کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر مقدار همبستگی بین مؤلفههای این
سؤال ،برابر با  0/625بوده که نشاندهنده وجود یک رابطه مثبت و مستقیم بین نوع و میزان فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و
تبلیغاتی کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران کتابخانههای عمومی است.
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فرضیه چهارم :بین میزان منزلت اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول  :4رابطه منزلت اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران
نام متغیر

منزلت اجتماعی

ضریب

ضریب

تعداد

میزان معناداری

سطح

پیرسون

اسپیرمن

پاسخگویان

()Sig

معناداری

-

0.707

123

0.000

0.05

یافتههای پژوهش در خصوص فرضیه چهارم بیانگر این است که بین میزان منزلت اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی و
میزان رضایتمندی کتابداران کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر مقدار همبستگی بین مؤلفههای این
سؤال ،برابر با  0/707بوده که نشاندهنده وجود یک رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر منزلت اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی
و میزان رضایتمندی کتابداران کتابخانههای عمومی است.
فرضیه پنجم :بین میزان حقوق و مزایای دریافتی کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول  :5رابطه میزان حقوق کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران
نام متغیر

حقوق و مزایا

ضریب

ضریب

تعداد

میزان معناداری

سطح

پیرسون

اسپیرمن

پاسخگویان

()Sig

معناداری

-

0.663

123

0.000

0.05

یافتههای پژوهش در خصوص فرضیه پنجم بیانگر این است که بین میزان حقوق و مزایای دریافتی کتابداران کتابخانههای
عمومی و میزان رضایتمندی کتابداران رابطه معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر مقدار همبستگی بین مؤلفههای این سؤال ،برابر با
 0/663بوده که نشاندهنده وجود یک رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر حقوق و مزایای دریافتی کتابداران کتابخانههای عمومی و
میزان رضایتمندی کتابداران کتابخانههای عمومی است.
فرضیه ششم :بین میزان رضایت کتابداران کتابخانههای عمومی و میزان رضایت کاربران آن کتابخانهها رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول شماره  :6میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی بهطورکلی
نام متغیر

رضایت کتابداران

ضریب

ضریب

تعداد

میزان معناداری

سطح

پیرسون

اسپیرمن

پاسخگویان

()Sig

معناداری

.160

-

123

0.77

0.05

با توجه به بررسیهای انجامشده و موارد مذکور در سطور فوق ،میشود اینطور نتیجه گرفت که بهطورکلی میزان رضایت
شغلی کتابداران بر طبق آزمونهای آماری انجامشده  .160و میزان معناداری آن  0.077و ازآنجاکه  sig>0/05است میتوان گفت
که این رقم بیانگر عدم رضایت قابلمالحظه کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی از حرفهی کتابداری و فعالیت خود در
کتابخانههای عمومی است.
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جدول  :7رابطه بین عالقمندی کتابداران و میزان رضایت کاربران
نام متغیر

ضریب اسپیرمن

تعداد پاسخگویان

میزان معناداری ()Sig

سطح معناداری

رضایت کاربران از عالقمندی کتابداران

0.385

384

0.000

0.05

بر اساس دادههای جدول  ،7بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن ،از آنجا که  sig<0/05است ،بین متغیرهای میزان «رضایت
کاربران از کتابداران» و «میزان عالقمندی کتابدران به کار» ،در سطح اطمینان  99درصد وجود رابطه معنادار تأیید میشود.
جدول  :8رابطه بین میزان رضایت کاربران از کتابداران و میزان مراجعه آنان به کتابخانهها
نام متغیر

ضریب اسپیرمن

تعداد پاسخگویان

رضایت کاربران از تخصص کتابداران

0.707

384

سطح معناداری

میزان معناداری ()Sig

0.05

0.000

بر اساس دادههای جدول  ،8بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن ،از آنجا که  sig<0/05است ،بین متغیرهای میزان «رضایت
کاربران از کتابداران» و «میزان تخصص کتابداران در کار» ،در سطح اطمینان  95درصد وجود رابطه معنادار تأیید میشود.
جدول  :9رابطه بین ویژگیهای شخصیتی کتابداران و میزان رضایت کاربران
نام متغیر

ضریب اسپیرمن

تعداد پاسخگویان

میزان معناداری ((Sig

سطح معناداری

رضایت کاربران از ویژگیهای شخصیتی کتابداران

0.389

384

0.000

0.05

بر اساس دادههای جدول  ،9بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن ،از آنجا که  sig<0/05است ،بین متغیرهای میزان «رضایت
کاربران از کتابداران» و «ویژگیهای شخصیتی کتابداران» ،در سطح اطمینان  99درصد وجود رابطه معنادار تأیید میشود.
جدول  :10میزان رضایت کاربران از عالقمندی ،تخصص و ویژگیهای شخصیتی کتابداران

خوداز نظر کاربران

میزان عالقه مندی کتابداران به کار

نیاز اطالعاتی کاربران از نظر کاربران

میزان جدیت کتابداران در پاسخگویی به

اطالعاتی از نظر کاربران

میزان صرف زمان برای پاسخگویی به نیاز

اطالعاتی ازنظر کاربران

میزان تالش کتابداران در جهت

همگامسازی کتابخانه با فناوریهای

سازی فضای داخلی ازنظر کاربران

میزان تالش کتابداران در جهت شاداب

محتوای منابع ازنظر کاربران

میزان شناخت کتابداران نسبت به

رفتار و برخورد کتابداران ازنظر کاربران

کاربران

میزان صبر و حوصله کتابداران ازنظر

ازنظر کاربران

میزان توانایی و جدیت کتابداران در کار

کاربران

میزان انتقادپذیری کتابداران ازنظر

کار ازنظر کاربران

میزان حضور بهموقع کتابداران در محل

دوباره ازنظر کاربران

کتابداران

میزان تشویق کاربر به بازگشت و پرسش

میزان رضایت کاربران از

خیلی

فراوانی

100

94

66

69

92

45

159

128

110

89

175

108

زیاد

درصد

26

24.5

17.2

18.0

24.0

11.7

41.4

33.3

28.6

23.2

45.6

28.1

زیاد

فراوانی

193

145

141

108

100

126

123

158

143

119

136

153

درصد

50.3

37.8

36.7

28.1

26.0

32.8

32.0

41.1

37.2

31.0

35.4

39.8

تا

فراوانی

80

130

147

131

119

179

84

66

115

107

58

74

حدودی

درصد

20.8

33.9

38.3

34.1

31.0

46.6

21.9

17.2

29.9

27.9

15.1

19.3

کم

فراوانی

11

14

30

72

65

31

7

28

16

65

10

47

درصد

2.9

3.6

7.8

18.8

16.9

8.1

1.8

7.3

4.2

16.9

2.6

12.2

خیلی کم
جمع

فراوانی

0

1

0

4

8

3

11

4

0

4

5

2

درصد

0

3

0

1.0

2.1

8

2.9

1.0

0

10

1.3

5

فراوانی

384

384

384

384

384

384

384

384

384

384

384

384

درصد

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه نظریههای موجود در رابطه بافرهنگ سازمانی ،فرهنگسازمانی را بهعنوان الگویی از ارزشها و عقاید مشترک
معرفی کردهاند که به اعضای سازمان کمک میکند تا از عملکردهای سازمانی درک و فهمی به دست آورند و هنجارهایی را برای
رفتارهای کارکنان در سازمان فراهم میکند ( )Dwyer et al., 2003و بررسیهای انجامشده پیشین نیز ،مناسبات بین شخصی و
روابط همکاران در سازمانها را یکی از مهمترین عوامل در تعیین رضامندی شغلی کارکنان میدانند.
علیرغم اینکه در نظریههایی همانند نظریه سلسله مراتبی مازلو که تشریکمساعی بین کتابداران ،توجه مدیر به نظرات
کتابداران و روابط کتابداران با مراجعین و بالعکس را در رابطه با رضایت کتابداران مدنظر قرار میدهد ،نظریه هرزبرگ که ازجمله
عوامل درونی زمینه ساز رضایت شغلی را عواملی مانند بازشناسی کار ،مسئولیت و پیشرفت و عوامل بیرونی را عواملی مانند
خطمشی سازمان و روابط حاکم بر سازمان معرفی میکند و نظریهی مورهد -گریفین که روشها و شرایط کاری را ازجمله عوامل
سازمانی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان عنوان کرده است اما در پژوهش حاضر این عامل چندان تأثیری بر میزان رضایت کتابداران
کتابخانههای عمومی نداشته است .درواقع میتوان اینطور استنباط کرد که بین متغیر فرهنگسازمانی و رضایت شغلی کتابداران
نسبت به سایر مؤلفههای رابطهی مثبتی دیده نشد و یافتهها مؤید مبانی و نظریههای فوقالذکر نیست.
در نظریههای مرتبط با شیوهی مدیریت و سرپرستی ،سرپرستی بهعنوان یکی از عوامل مهم در رضایتمندی شغلی مطرح است.
در پژوهش انجامشده توسط افرادی مانند «وگن و دان» ) (Vaughn and Dunn, 1974رضایت شغلی بهعنوان احساسی که فرد
نسبت به حقوق ،کار ،فرصتهای ارتقا و مدیر خود دارد بیانشدهاند .نظریههای مذکور در پژوهش مانند نظریهی مازلو که در بُعد
تعلقات اجتماعی مسائلی مانند روابط مدیر با کتابداران ،توجه مدیر به نظرات کتابداران و  ...را مدنظر قرار میدهد و در عوامل
بیرونی نظریه هرزبرگ و نیز در عوامل گروهی مطرحشده در نظریه مورهد – گریفین به اهمیت عامل شیوهی مدیریت و سرپرستی
کتابخانهها در رضایت شغلی کتابداران اشارهشده است ،بنابراین از یافتههای پژوهش حاضر نیز چنین استنباط میشود که بین شیوه
اداره و سرپرستی در کتابخانههای عمومی و میزان رضایت شغلی کتابداران در این کتابخانهها ارتباط بسیار قوی وجود دارد و
یافتهها مؤید مبانی و نظریههای ارائهشده است.
بر اساس نظریههای مرتبط با رضایت شغلی ،کتابداران فقط مهارتهای پایه و مفاهیم اساسی حرفه کتابداری را در دانشکده و
در طول دوران تحصیل یاد میگیرند ،زیرا دانشگاه ها و مدارس کتابداری ،امکانات و فرصت کافی برای آموزش همه مهارتها را
ندارند و از طرف دیگر با توجه به پیشرفتهای حاصلشده درزمینهی فناوری ،ضروری مینماید که کتابداران اطالعات و
تخصصهای خود را با توجه به این تحوالت ،روزآمد سازند و ازآنجاکه این آموزشها تأثیر چشمگیری بر میزان افزایش عزت و
اعتمادبهنفس کتابداران دارد لذا میتوان اینطور بیان کرد که افراد دارای عزتنفس باال ،طالب کنترل درونی زیاد و پایگاه
ارشدی ت زیادی هستند و نسبت به افرادی که فاقد این خصوصیات میباشند از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند و نیز تناسب بین
شغل و شاغل دارای اهمیت است؛ مثالً افراد متخصصی که در شغلهای غیرتخصصی به کار اشتغال دارند ،از رضایت شغلی کمتری
برخوردارند (قاسمی نژاد.)1381 ،
نظریه مازلو در بُعد خودشکوفایی ،ترقی به مراحل باالتر شغلی (ارتقاء گروه ،پایه و  ،)...موقعیتهایی برای توسعه تواناییها و
تخصص بیشتر ،امکان شرکت در سمینارهای تخصصی ،کارگاههای آموزشی و تناسب تخصص با نوع فعالیت ،امکان بروز خالقیت
و ابتکار عمل را موردبحث قرار داده و در سایر نظریهها همانند نظریه  Yمک گرگور ،عوامل سازمانی طرحشده در نظریه مورهد -
گریفین ،اهمیت مؤلفه آموزش و فعالیتهای فوقبرنامه در رضایت شغلی کتابداران تأیید میشود ،بنابراین از یافتههای پژوهش
حاضر نیز اینطور استنباط میشود که بین دو متغیر میزان فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و تبلیغاتی کتابخانههای عمومی و میزان
رضایتمندی کتابداران آن رابطهی بسیار قوی برقرار است و یافتهها مؤید مبانی و نظریههای ارائهشده است.
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بر اساس نظریه های مرتبط با احترام و منزلت اجتماعی ،احترام و منزلت اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر
میزان رضایت شغلی مطرح میشود و ازآنجاکه پژوهش فاطمه باقری نیز در این زمینه نشان میدهد که اگر مشاغل از مفهوم و
محتوای بهتری برخوردار باشند روی رضایت شغلی تأثیر مثبتی خواهند داشت و فردی مانند "اسپکتور" اظهار میدارد که افراد
حقدارند که مورد رفتار احترامآمیز قرار گیرند و از جنبه مطلوبیت ،رضایت شغلی روی افراد تأثیر میگذارد و بهتبع آن بهرهوری،
غیبت و ترک خدمت تحت تأثیر رضایت شغلی قرار میگیرند ،بنابراین اهمیت این مسئله بهوضوح مشاهده میشود.
در نظریه مازلو که در بُعد احترام موقعیت و پایگاه اجتماعی حرفه کتابداری ،ارزشیابی کار ،قدردانی و تصمیمگیری مستقل را
عنوان میکند و در نظریهی  Yمک گرگور که نیازهای سطح باالی نظریه مازلو (نیاز به احترام) را در برمیگیرد ،از یافتههای
پژوهش حاضر نیز اینطور استنباط می شود که بین دو متغیر احترام و منزلت اجتماعی و میزان رضایت شغلی کتابداران رابطهی
بسیار قوی وجود دارد و یافتهها مؤید مبانی و نظریههای ارائهشده است.
در نظریههای مطرحشده درزمینهی حقوق و مزایا و بر اساس تعریف استیفن پی .رابینز که " رضایت شغلی عبارت است از
تفاوت بین مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت میکند و آنچه را که به نظرش میبایست دریافت میکرد " و تعریف وگن و
دان ( )1974که رضایت شغلی را احساسی میدانند که فرد نسبت به حقوق ،کار ،فرصتهای ارتقا و مدیر خود دارد و در پژوهش
انجامشده توسط گینزبرگ و همکارانش ( ) 1951بُعد رضایت بیرونی که عمدتاً با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و
هرلحظه در حال تغییر است شامل شرایط محیط کار ،میزان دستمزد ،پاداش ،نوع کار ،روابط موجود بین کارمند و مدیر میشود
(فخیمی زاده )1379،ازاینرو دستمزد برای همه گروههای شغلی یکی از مهمترین شرایط کاری است و رضایتمندی زمانی حاصل
میشود که پاداشهایی که به فرد تعلق میگیرد ،متناسب با انتظارات او باشد.
نظریهی مازلو که در رابطه با رضایت شغلی کتابداران در بُعد فیزیولوژیکی ،امکانات مادی و رفاهی شغل و در بُعد امنیتی،
نگرانی برای آینده مانند داشتن بیمه ،بازنشستگی و حقوق مناسب را شامل میشود و نظریهی Xمک گرگور که نیازهای سطح
پایین مازلو مانند حقوق و مزایا را در برمیگیرد و نظریه مورهد -گریفین و نظریهی لوکه همگی مؤلفهی حقوق و مزایای شغلی را
در زمرهی عوامل سازمانی مؤثر بر رضایت شغلی محسوب میکنند و از یافتههای پژوهش حاضر میشود اینطور استنباط کرد که
بین دو متغیر میزان حقوق و مزایای دریافتی و میزان رضایت شغلی کتابداران ارتباط بسیار قوی وجود دارد و میزان رضایت بهشدت
تحت تأثیر این مسئله قرار دارد و یافتههای پژوهش مؤید مبانی و نظریههای ارائهشده است.
بر اساس یافتههای پژوهش اینطور نتیجه شد که بین مؤلفه فرهنگسازمانی و رضایت شغلی کتابداران در کتابخانههای عمومی
استان زنجان رابطهی همبستگی وجود ندارد .ازآنجاکه مؤلفههای فرهنگسازمانی در پژوهش حاضر شامل احساس وابستگی به
اهداف سازمان ،رقابت یا همکاری ،تأکید بر کار گروهی ،کنترل زیاد یا کم در سازمان ،کمک مدیران به کارمندان ،میزان تحمل
تعارض و اختالف ،همدلی و همبستگی ،مرد گرایی ،تأمین نیاز اطالعاتی کاربران ،تقسیمکار مناسب هست ،میتوان گفت که با
بهبود هریک از این مؤلفهها ،میزان رضایت شغلی کتابداران در کتابخانههای عمومی افزایش مییابد که یافتههای این تحقیق در
خصوص تأثیر نوع فرهنگسازمانی یافتههای فخیمی زاده ( ،)1379محمودی ( ،)1388صارمی و کماسی ( ،)1392دایر ( ،)2003برد
( ،)2006در مورد ارتباط قوی بین نوع فرهنگسازمانی و افزایش میزان رضایت شغلی کتابداران را رد میکند.
رابطه مؤلفه مدیریت و سرپرستی و رضایت شغلی کتابداران با اطمینان باالیی مورد تأیید واقع میشود .ازآنجاکه مؤلفههای شیوه
اداره کتابخانههای عمومی (مدیریت و سرپرستی) در پژوهش حاضر شامل تحصیالت مرتبط با کتابخانه و کتابداری ،صالحیت و
شایستگی ،میزان دخالت در کارها ،روحیه انتقادپذیری ،توجه به نظرات کارکنان ،انعطافپذیری ،ارائه بازخورد به کتابداران،
ارتباط صمیمانه با کارکنان هست میتوان گفت که با بهبود هریک از این مؤلفهها ،میزان رضایت شغلی کتابداران در کتابخانههای
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عمومی افزایش مییابد که با یافتههای فخیمی زاده ( ،)1379محمودی ( ،)1388مکگین ( )2003در مورد ارتباط قوی بین شیوهی
اداره و سرپرستی کتابخانهها و افزایش میزان رضایت شغلی کتابداران تأیید میکند.
رابطه مؤلفه آموزش و فعالیتهای فوق برنامه و رضایت شغلی کتابداران در سطح اطمینان باالیی تأیید شد .ازآنجاکه مؤلفههای
فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و تبلیغاتی کتابخانههای عمومی در پژوهش حاضر شامل آموزش ضمن خدمت ،مفید بودن
آموزشها ،شرکت در سمینارهای علمی – تخصصی ،کسب تجارب شغلی ،تکیهبر علم اطالعات و دانش شناسی ،امکان ادامه
تحصیل کارکنان هست میتوان گفت که با بهبود هریک از این مؤلفهها ،میزان رضایت شغلی کتابداران در کتابخانههای عمومی
افزایش مییابد که یافتههای این تحقیق در خصوص تأثیر فعالیتهای فوقبرنامه ،آموزشی و تبلیغاتی کتابخانههای عمومی یافتههای
صارمی و کماسی ( ،)1392مک گین ( )2003را در مورد ارتباط قوی بین افزایش میزان آموزش کتابداران و افزایش میزان رضایت
شغلی کتابداران تأیید و با یافتههای محمودی ( )1388همسو نیست.
رابطه مؤلفه منزلت اجتماعی و رضایت شغلی کتابداران در سطح اطمینان باالیی مورد تأیید قرار گرفت .ازآنجاکه مؤلفههای
منزلت اجتماعی در پژوهش حاضر شامل قدرانی از تالشها ،معرفی کارکنان بهعنوان کتابدار ،پذیرش سازمان از سوی جامعه،
برخورداری از احترام در جامعه ،همکاری با دیگر نهادها ،احساس ارزش و احترام ،احساس هویت در جامعه ،احساس رضایت از
زندگی شغلی هست میتوان گفت که با بهبود هریک از این مؤلفهها ،میزان رضایت شغلی کتابداران در کتابخانههای عمومی
افزایش مییابد که یافتههای این تحقیق در خصوص تأثیر منزلت اجتماعی یافتههای این تحقیق در خصوص تأثیر منزلت اجتماعی
یافتههای محمودی ( )1388در مورد ارتباط قوی بین منزلت اجتماعی و میزان رضایت شغلی کتابداران و عالقه آنها به ادامه فعالیت
در حرفهی کتابداری را رد میکند.
رابطه مؤلفه حقوق و مزایا و رضایت شغلی در سطح اطمینان بسیار باالیی تأیید شد .ازآنجاکه مؤلفههای حقوق و مزایا در
پژوهش حاضر شامل دریافت حقوق مناسب ،کمکهای غیر نقدی ،پاداش و اضافهکاری ،تناسب پرداختها با میزان ارشدیت
(سابقه کاری) ،تناسب پرداختها با میزان تحصیالت ،تشویق عملکرد ،در نظر گرفتن سختی شرایط کار ،بیمه و بازنشستگی هست
میتوان گفت که با بهبود هریک از این مؤلفهها ،میزان رضایت شغلی کتابداران در کتابخانههای عمومی افزایش مییابد که
یافتههای فخیمی زاده ( ،)1379کایا ( )1995در مورد ارتباط قوی بین کمی میزان حقوق و مزایا و کاهش میزان رضایت شغلی
کتابداران را تأیید و با یافتههای مک گین ( )2003مبنی بر بیتأثیر بودن میزان حقوق در میزان رضایت شغلی کتابداران همسو
نیست.
بهطورکلی و با عنایت به اینکه میزان رضایت شغلی کتابداران بر اساس مؤلفههای مطرحشده در پرسشنامه اگرچه در حد پایینی
است اما میزان رضایت کاربران نسبت به آن در حد باالیی است و با توجه به اینکه بررسی چنین ارتباطی پیشینهی پژوهشی بهطور
مستقل نداشته و پژوهش حاضر اولین مورد در این زمینه است بنابراین میتوان گفت که رابطهی موجود بین این دو متغیر
قابلتعریف و معنادار نیست .بهعبارتدیگر میزان رضایت کتابداران از شغلشان تأثیر چندانی بر روی میزان رضایت کاربران
کتابخانههای عمومی ندارد.
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