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چکیده
هدف :اين پژوهش به منظور بررسي ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني در بين کتابداران
کتابخانههاي عمومي استان يزد و رابطهي اين دو متغير انجام شده است.
روش :در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است .جامعه آماري اين پژوهش کليه کتابداران
کتابخانههاي عمومي استان يزد بودند که طبق آمار اداره کل کتابخانههاي عمومي استان يزد ،تعداد آنها
 181نفر بوده است .سعي شد همه آنها مورد مطالعه قرار گيرند يا به عبارت ديگر ،سرشماري صورت
گيرد ولي با توجه به عدم همکاري برخي از کتابداران ،در مجموع  153پرسشنامه تکميل گرديد .ابزار
مورد استفاده در اين مطالعه ،پرسشنامه بوده است .اعتبار ابزار به شيوه محتوايي و پايايي آن با استفاده از
ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد.
یافتهها :تعهد سازماني کتابدارن بيش از حد متوسط بوده ولي ميزان رضايت شغلي آنها تفاوت معني
داري با متوسط نظري نداشته است .بين ميانگين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهدسازماني مردان و
زنان تفاوت معنيداري وجود نداشت .بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهدسازماني رابطه مستقيم و
معنيداري وجود داشت.
واژههاي كلیدي :کتابدار ،رضايت شغلي ،تعهدسازماني ،کتابخانه ،استان يزد.

 .1دانشيار گروه جامعهشناسي دانشگاه يزد afshanialireza@yazduni.ac.ir
 .2استاديار علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه يزد mravari@yahoo.com
 .3استاديار علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه پيام نور (نويسنده مسؤل) fsohieli@gmail.com
 .4کارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه يزد akramjanati.90@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله
جامعه امروز ،جامعه سازماني است .امروزه ،بخش عمدهاي از زندگي افراد ،در سازمانها
يا در ارتباط با سازمانها سپري ميشود .هر سازماني با انجام دادن وظايف چندگانه يا تخصصي،
هدفهاي عام يا خاصي را براي جامعه و مردم آن محقق ميسازد .اين هدفها و وظايف بسيار
دشوارتر و پيچيدهتر از آنند که به وسيله يک فرد يا گروه کوچک تحققپذير و انجاميافتني باشد،
از اين رو گردش امور زندگي ،وابسته به سازمانها ،و پيشرفت و بقاي جامعه تابع کار و عملکرد
مؤثر آنهاست.
نيروي انساني ،مهمترين سرمايه سازمانهاست و هر چه اين سرمايه کيفيت مطلوبتري
داشته باشد ،احتمال موفقيت ،بقا و ارتقاي سازمان ،بيشتر خواهد شد ،لذا بايد در مورد بهبود
کيفي نيروي انساني تالش فراواني کرد؛ چرا که اين اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع
افرادي که حاضرند فراتر از وظايف مقرر ،فعاليت کنند .وجود چنين نيرويي در سازمان توأم با
باال رفتن سطوح عملکرد و پايين آمدن ميزان غيبت ،تأخير و ترک خدمت کارکنان است و
وجهه سازمان را در اجتماع ،مناسب جلوه داده زمينه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم
مي آورد .بر عکس نيروي انساني با احساس وفاداري و تعهد سازماني کم و متمايل به ترک
سازمان ،نه تنها خود در جهت نيل به اهداف سازماني حرکت نميکند ،بلکه در ايجاد فرهنگ
بيتوجهي نسبت به مسايل و مشکالت سازمان در بين ديگر همکاران موثر ميباشد.
رضايت شغلي معادل واژه  Job Satisfactionاست .رضايت ،وضعيتي غايي از فرآيندي
روانشناختي است .همچنين رضايت شغلي مفهومي چند بعدي است که شامل مجموعهاي از
احساسات مطلوب و نامطلوب شاغلين از مشاغلشان ميشود (برنال ،کاستل ،ناوارو و تورس،1
 .)2005بر حسب نظر فوگارتي 2رضايت شغلي وضعيتي است که در آن کارکنان از
تالشهايشان در محيط کار لذت ميبرند .وي معتقد است زماني که يک کارکن سطح بااليي از
رضايت شغلي داشته باشد ،اين به آن معني است که وي به شغلش نگرش مثبت

دارد.

1. Bernal, Castel, Navarro Torres
2. Fogarty
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مـطالعة رضـايت شغلي از سال  1935که نخستين بار توسط هاپاک 1مورد توجه واقع شد
تاکنون موضوع بحث و پژوهش پژوهشگران بسياري بوده است ،به طوري که تا سال 1992
بيش از  5000مطالعه فقط در آمريکا در اين مورد منتشر شده است (تامپسون ،1977 ،2ص.)1
به طور خالصه مطالعه رضايت شغلي از سه بعد داراي اهميت است:
بعد فردي؛ که در واقع تأثير آن در رفتار کارکنان را در حسن انجام وظيفه (کار) تعيين
ميکند (توسلي .)135 : 1375 ،اين امر به آن علت است که رضايت شغلي در واقع پاسخ
عاطفي يا احساسي نسبت به شغل فرد تعريف شده است.
بعد سازماني؛ يعني تأثير رضايت شغلي در متغيرهاي سازماني .رضايت شغلي باعث افزايش
بهرهوري ميشود(سارکي .)2003 ،3مديران به سه دليل بايد به رضايت شغلي کارکنانشان
اهميت بدهند .اول ،افراد ناراضي بيشتر از بقيه غيبت ميکنند ،استعفا ميدهند و محيط کار را
ترک ميکنند .دوم ،کارکنان راضي از سالمت جسمي و بهداشت رواني بيشتري برخوردارند و
بيشتر عمر ميکنند .سوم ،با افزايش رضايت شغلي ،تعهد به کار (تعهد سازماني) افزايش
مييابد.
بعد اجتماعي؛ يعني تأثيري که رضايت شغلي در زندگي و روابط اجتماعي ميگذارد .در
واقع ،رضايت شغلي بر کل جامع ه اثرگذار است و کارکناني که از شغل خود رضايت دارند ،در
جهت رضايت مراجعهکنندگان (مشتريان) قدم برميدارند (برنال و همکاران.)2005 ،
رضايت شغلي به مثابه طيفي است که در يک سوي آن رضايت کامل و در طرف مقابل
نارضايتي کامل قرار دارد .با وجود اينکه وقوع چنين امري در عالم واقع بعيد به نظر ميرسد،
به هر حال رضايت افراد با درجات متفاوت در طول اين بردار قابل تصور است.
اسميت ،4کندال 5و هالين 6معتقدند پنچ بعد شغلي معرف خصوصيات برجسته رضايت
شغلي است:
 .1رضايت از کار :1يعني قلمرو وظايفي که افراد انجام ميدهند جالب باشد و فرصتهايي
براي آموزش و يادگيري آنان فراهم سازد.
1. Happak
2. Thompson
3. Sarke
4. Smit
5. Kendall
6. Hullin
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 .2رضايت از مافوق :2يعني تواناييهاي فني و مديريتي مديران و مالحظاتي که آنان براي
عاليق کارکنان از خود نشان ميدهند.
 .3رضايت از همکاران :3يعني ميزان دوستي ،صالحيت فني و حمايتي که همکاران از خود
نشان ميدهند .رضايت از همکاران ،منبعث از نحوه ارتباطات آنها است.
 .4رضايت از ترفيع :4يعني دسترسي به فرصتهاي واقعي براي پيشرفت در کارکنان.
 .5رضايت از حقوق :5يعني ميزان حقوق دريافتي ،برابري ادراکي در مورد حقوق و روش
پرداختي به کارکنان (کوهستاني و شجاعي فر.)13 :1380 ،
بر حسب نظر فوگارتي 6رضايت شغلي وضعيتي است که در آن کارکنان از تالشهايشان در
محيط کار لذت ميبرند .وي معتقد است زماني که يک کارکن سطح بااليي از رضايت شغلي
داشته باشد ،اين به آن معني است که وي به شغلش نگرش مثبت دارد .رضايت شغلي کارکنان
سازهاي چندبعدي 7است ،همانند رضايت توام با نظارت در کار ،رضايت از پرداختيها،
از شرايط محيط کار ،رضايت از ارزيابيها ،رضايت از برنامههاي توسعه مهارتهاي فردي و
مانند آن (برونتو 8و همکارن.)2002 ،
تعهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و يک فرآيند مستمر است که به
واسطه مشارکت افراد در تصميمات سازماني ،توجه به افراد سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را
ميرساند (مقيمي .)392 :1385 ،تعهد سازماني ميتواند پيامدهاي مثبت بسياري داشته باشد.
کارکناني که داراي تعهد بااليي هستند نظم بيشتري در کار خود دارند ،مدت بيشتري در سازمان
ميمانند و بيشتر کار ميکنند (مورهد و گريفين.)1380 ،
تعهد سازماني نوعي نگرش و احساس دروني فرد نسبت به سازمان است که در عملکرد،
وفاداري و قضاوتهاي نسبت به سازمان تـأثيرگذار است .با بهبود نگرش در رابطه با يک
مسئله ،امکان افزايش تعهد وجود دارد .درک فرآيند ايجاد تعهد براي سازمان و جامعه مفيد است

1. Satisfaction of work
2. Satisfaction of boss
3. Satisfaction of Co-workers
4. Satisfaction of promotion
5. Satisfaction of salary
6. Fogarty
7. Multi Dimensional
8. Brunetto
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زيرا موجب نوآوري کارکنان ،ماندگاري بيشتر در مؤسسه و قدرت رقابت بيشتر مؤسسه شده و با
اين حال جامعه نيز از بهره وري بيشتر سازمانها و کيفيت بهتر فرآوردهها بهرهمند ميشود.
تعهد سازماني نشاندهندهي تمايل ،نياز و الزام جهت ادامه فعاليت در يک سازمان است .در
اين بين تمايل ،به معني عالقه و خواست قلبي فرد براي ادامه خدمت در سازمان است و نياز به
اين معني است که فرد به خاطر سرمايهگذاريهايي که در سازمان انجام داده ،ناچار به ادامه
خدمت در آن است .هم چنين الزام عبارت از دين ،مسئوليت و تکليفي است که فرد در برابر
سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن ميبيند .از ديدگاهي ديگر ،تعهد سازماني نوعي
احساس وابستگي و تعلق خاطر به سازمان است .بنابراين تعهد سازماني «يک نگرش درباره
وفاداري کارمندان به سازمان است ،فرآيند مستمري است که از طريق آن اعضاي سازمان عالقه
خود را به سازمان و موفقيت و کارآيي پيوسته آن نشان ميدهند» (مجيدي.)32 :1377 ،
کارکنان متعهد مايل به داشتن رکوردهاى قابل توجه و حفظ شغل به مدت طوالنىترى نسبت
به کم تعهدها هستند و تعجبى ندارد که آنها مايل به تالش بيشتر در کارها و عملکرد بهترى
نسبت به کمتعهدها مىباشند .به طور خالصه ،شواهد قابل مالحظهاى وجود دارد که کارکنان
متعهد ،کارکنان ارزشمندترى نسبت به ساير کارکنان هستند (صمدي و مهدوي خو.)54 :1388 ،
محققان تعهد سازماني را به عنوان يک متغير مهم در فهم رفتار کارکنان ميدانند .تحقيقات
نشان دادهاند که تعهد سازماني ،عملکرد کارکنان ،بروندادهاي سازماني از قبيل تمايل به ترک
خدمت ،فروش و سودآوري مؤسسه و نيز غيبت کارکنان را تحت تأثير قرار ميدهد .به طوري که
وجود تعهد سازماني باعث افزايش سودآوري مؤسسه و کاهش ترک خدمت شده و با تأثير بر
عملکرد کارکنان باعث افزايش بهرهوري ،بهبود و افزايش کيفيت ارائه خدمات ميگردد (جهانگير
و ديگران.)408 :1386 ،
تعهد سازماني داراي سه بعد يا جنبه بدين شرح است:
تعهد عاطفی :1تعهد عاطفي مهمترين عنصر تعهد سازماني ميباشد .تعهد عاطفي به عنوان
وابستگي يا دلبستگي فرد به سازمان تعريف شده است .تعهد عاطفي يعني تعلق عاطفي و
احساسي فرد به سازمان .در اين حالت فرد به اين دليل در سازمان ميماند که به رسالت
وجودي (ماموريت) ،ارزشها و اهداف آن احساس و نگرش مثبتي دارد .فرد در سازمان ميماند
تا اين اهداف و ارزشها را که باور عميق به آنها دارد؛ برآورده سازد .کارمنداني که تعهد
1. Affective Commitment
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عاطفي باالتري دارند ،به ارزشهايشان بيشتر پايبندند و خود را نسبت به تحقق اهداف سازمان
متعهد ميبينند (بهاريفر و جواهري کامل.)101 :1389 ،
تعهد هنجاري :1تعهد هنجاري به عنوان نوعي تعهد و التزام تعريف شده است که کارکنان را
به سمت اين احساس هدايت مينمايد که با سازمان بمانند (چانگ و لين .)2008 ،2فرد به خاطر
فشار هنجارها و اخالقيات در سازمان ميماند .فرد به خاطر اينکه ديگران (به خاطر احساسات
همکاران ،توجه به کارفرما) نسبت به ترک سازمان چه قضاوتي در موردش ميکنند ،سازمان را
رها نميکند .اين نوع تعهد يه خاطر اين است که کارمند احساس ميکند که سازمان با او خوب
برخورد نموده و بنابراين او به سازمان مديون است .وينر در مطالعهاي بيان کرده است که
اخالقيات دروني افراد و فرهنگ سازماني ،تعهد هنجاري کارکنان را هدايت ميکند(بهاريفر و
جواهري کامل.)101 :1389 ،
تعهد مستمر( 3استمراري) :تعهد به سازمان به خاطر آگاهي از هزينههاي ترک سازمان
ميباشد يعني فرد به اين دليل در سازمان ميماند که بر اساس تحليل هزينه-منفعت نتيجه
ميگيرد که نياز دارد بماند .در بسياري از مواقع ماندن به خاطر اين است که نميخواهد به دنبال
کار جديدي برود .اين تعهد و ماندن در سازمان تعهد استمراري (تداومي ،اجباري ،ابقايي)
است؛ يعني به اين دليل در سازمان ميماند که رفتن به سازمان ديگر هزينهبر است (قلي پور و
ديگران .)144 :1386 ،آلن و مير ميگويند که تعهد مستمر بر پايه دو عامل ايجاد ميشود :تعداد
يا مقدار سرمايهگذاري و اهميت آن سرمايهگذاري .کارکنان در سازمان باقي ميمانند چون تصور
ميکنند که احتماالً هزينه ترک سازمان خيلي باال است (بهاريفر و جواهري کامل.)102 :1389 ،
در سالهاي اخير ،تعهد سازماني بخش مهم مطالعات سازماني و کانون مطالعات بوده است
زيرا ارتباط آن با کيفيت زندگي سازمان ،اثبات شده است و پژوهشها نشان ميدهند که تعهد
کارکنان ،نيروي قوي و موثر در موفقيت سازمانها به شمار ميرود (کولورسون.)2002 ،4
و چتمن 5تعهد سازماني را به معني حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزشهاي يک

1. Continuance Commitment
2. Chang and Lin
3. Continuance Commitment
4. Culverson
5. O’Reilly and Chatman
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سازمان ،به خاطر خود سازمان و دوري از ارزشهاي ابزاري آن (وسيلهاي براي دستيابي به
اهداف ديگر) تعريف کردهاند(اورايلي و چتمن.)1986 ،
کتابداران کتابخانههاي عمومي به دليل برخورد مستقيم با ارباب رجوع ،حساسيت شغلي
بااليي دارند .عالوه بر اين ،مشتريان آنها ،افراد تحصيلکرده (کتابخوان) و قشر فرهنگي و
فرهيخته جامعه هستند که به لحاظ شأن و موقعيت اجتماعي ،برخورد با آنها ظرافت و
حساسيت مضاعفي را طلب ميکند .به همين جهت رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني اين
قشر از شاغلين جامعه از اهميت شاياني برخوردار است .از اين رو پژوهش حاضر درصدد
است در قالب يک پژوهش ميداني به بررسي ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني
کتابداران کتابخانههاي عمومي استان يزد و رابطه اين دو متغير بپردازد تا مشخص شود که اوالً
ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني در بين کتابداران کتابخانههاي عمومي استان يزد به
چه ميزان است؟ ثانياً چه رابطهاي بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني آنها وجود
دارد؟

پیشینه پژوهش
اشرفي ( )1374در پژوهشي تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تعهد سازماني مديران وکارکنان
شرکت زغال سنگ البرز شرقي» به اين نتيجه رسيد که بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد
سازماني مديران و کارکنان رابطه مستقيم وجود دارد.
وحيديان رضازاده ( )1381در مطالعه رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني نشان داده
است که عواملي چون رضايت از شغل ،رضايت از سرپرست ،رضايت از همکاران ،امکان ارتقاي
شغلي و حقوق و مزايا ،بر ميزان تعهد سازماني کارکنان موثر بوده است.
پژوهش شيعه ( )1382نشان داد بين تعهد سازماني و ابعاد آن (تعهد عاطفي و تعهد
مستمر) با رضايت شغلي کتابداران و مديران رابطه معنيداري وجود داشت .بين تعهد هنجاري
و رضايت شغلي کتابداران رابطه معنيداري وجود داشت ولي بين تعهد هنجاري و رضايت
شغلي مديران رابطه معنيداري وجود نداشت .همچنين بين تعهد سازماني در مديران زن و مرد
تفاوت معنيداري وجود داشت ولي بين تعهد سازماني در کتابداران زن و مرد تفاوت
معنيداري وجود نداشت از طرف ديگر ،بين رضايت شغلي در مديران زن و مرد تفاوت
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معنيداري وجود داشت ولي بين رضايت شغلي در کتابداران زن و مرد تفاوت معنيداري وجود
نداشت.
نتايج پژوهش کوزهچيان زارعي و کاظم پور ( )1382نشان ميدهد که ميزان تعهد
سازماني و ميزان رضايت شغلي مديران از معلمان بيشتر است.
جهانگير ،پازارگادي ،محفوظپور و اکبرزادهباغبان ( )1386به بررسي رابطه بين تعهد
سازماني ،رضايت شغلي و عوامل فردي پرستاران در بخشهاي داخلي جراحي بيمارستانهاي
وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پرداختند .يافتههاي آنها نشان داد که بين رضايت
شغلي پرستاران و تعهد عاطفي و تکليفي رابطهاي مثبت ،ولي بين رضايت شغلي و تعهد مستمر
رابطهاي منفي وجود داشت.
نحرير ،عبادي ،توفيقي ،کريميزارچي و هنرور ( )1389در پژوهشي ارتباط رضايت
شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در بيمارستانها دانشکده پرستاري را مورد توجه قرار
دادند که يافتههاي آنها نشان مي دهد کمتر از نيمي از پرستاران از شغل خود راضي بودند و
داراي تعهد سازماني هستند .همچنين بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط معنيداري
وجود داشت.
عزيزي ( )1390مطالعهاي در مورد بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني
انجام داد .نتايج حاکي از اين بود که بين شاخصهاي رضايت شغلي کارکنان و تعهد سازماني
رابطه مستقيم و معنيداري وجود دارد.
قنبري ،خوشخويي ،هندي و نامداري پژمان ( )1391مطالعهاي بر روي کارکنان جمعيت
هالل احمر استان همدان انجام دادند ،نتايج حاکي از آن بود که تعهد سازماني با تمامي ابعاد
رضايت شغلي ارتباط معناداري داشته است.
بازوند ،کاشف و اسمعيلي ( )1392در مطالعهاي که بر روي  50نفر از کارکنان ادارة کل
تربيت بدني استان لرستان انجام دادند به اين نتيجه دست يافتند که بين تعهد سازماني و رضايت
شغلي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد.
نتايج پژوهش فتحي و همکاران ( )1392نشان داد که بين تعهد سازماني و ابعاد رضايت
شغلي (رضايت شغلي ،نوع کار ،ارتباط با مافوق ،ارتباط با همکار ،حقوق و مزايا ،ارتقاء در
سازمان)

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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نظريان مادواني و مختاري ديناني ( )1392در يک بررسي به اين نتايج دست يافتند که
بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
نتايج حاصل از مطالعه دادگر ،غالمعلي نژاد ،عاشوري و عرب ساالري ( )1394حاکي از
آن بود که تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري با رضايت شغلي رابطه مثبت و معنادار
داشتند.
به نظر موداي ( )1982رضايت شغلي بالفاصله پس از ورود به سازمان شکل ميگيرد در
حالي که تعهد سازماني به کندي توسعه مييابد؛ لذا رضايت شغلي پيششرط تعهد سازماني
قلمداد گرديده است (کوهستاني و شجاعيفر.)14 :1380 ،
مطالعهاي که توسط مايرو اسکورمن )1998( 1پيرامون عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانى
کارکنان انجام گرفت نشان داد تعهد سازمانى با افزايش رضايت ،بهبود عملکرد و بهرهورى ،و
نرخ ترک شغل در ارتباط است.
ماتيو و زاجاک )1990( 2يافتههاي قريب به  200پژوهش در زمينه تعهد سازماني را به
وسيله فراتحليل مورد بررسي قرار دادهاند و به ارائه يک مدل نظري در خصوص  3مقوله الف)
عوامل پيش نياز ،ضروري و مؤثر بر تعهد سازماني ب) عوامل همبسته با تعهد سازماني ج)
نتايج و اثرات و پيامدهاي تعهد سازماني پرداختهاند .مقدمات ايجاد تعهد در  5دسته تقسيم
ميشوند )1 :ويژگيهاي شخصي و فردي؛ همچون سن ،جنس ،تحصيالت وضع تأهل ،سابقه
شغلي ،سابقه در سازمان ،تواناييها و  )2 ...مشخصات شغلي؛ همچون تنوع مهارت ،استقالل،
چالش شغلي )3 .ويژگي هاي مرتبط با نقش؛ همچون ابهام نقش .تعدد نقش ،تضاد نقش)4 .
چگونگي روابط گروهي  /رهبر؛ همچون انسجام گروهي ،وابستگي متقابل ارتباطات رهبر)5 .
ويژگيهاي سازمان؛ همچون ميزان تمايز ،رسميت سازمان ،بعد و اندازه سازمان (عوامل همبسته
و مرتبط با تعهد سازماني شامل انگيزش شغلي ،رضايت شغلي) ميباشد .نهايت آنکه تعهد
سازماني در تمايل به ماندن ،عملکرد شغلي و سنجش بازدهي ،نقش دارد.
مطالعه بارن و گرينبرگ )1990(3نشان داده است که عواملي از قبيل مسئوليت فردي،
تکرارپذيري کار ،فرصت براي ارتقاي شغلي ،وجود فرصتهاي شغلي جايگزين ،سن ،سابقه،
جنسيت و رضايت از سرپرست از عوامل موثر بر تعهد سازماني محسوب ميشوند.
1. Meyer and Schoorman
2. Matieu and Zajac
3. Baron and Greenberg
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مطالعهاي که توسط واندربرگ ( )1992صورت گرفته نشان ميدهد که يکي از فرضياتي
که در مورد رابطه بين تعهد سازماني و رضايت شغلي وجود دارد اين است که رضايت شغلي
موجب تعهد سازماني ميشود ،بدين معنا که رضايت شغلي پيششرط تعهد سازماني است.
افراد به خاطر اين که رضايت از شغل دارند به سازمان متعهد ميگردند (واندنبرگ.)1992 ،1
مطالعات ويليامز و هرنر ( )1986و هم چنين واندربرگ و اکارپلو ( )1992نيز از اين فرضيه
حمايت ميکند به نقل از باقري و تواليي.)88 :1389 ،
گاس )1993( 2پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين فرايند جامعهپذيري سازماني و
تعهدسازماني ،رضايت شغلي و تغيير نقش در بين کساني که معلمي شغل اولشان بود و کساني
که معلمي شغل دوم آنهاست (کساني که تجربه کاري غير از معلمي داشتند) انجام داد .نتايجي
که از هر دو گروه به دست آمد نشان داد که همبستگي قوي بين شش بعد روشهاي
جامعهپذيري سازماني و تعهد سازماني وجود دارد.
النجار )1996( 3پژوهشي با موضوع رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در ميان
کارمندان کشور امارات متحده عربي انجام داده و به اين نتيجه رسيده است که بين روابط مديران
و همکاران ،حقوق و امتيازات شغلي با تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
مطالعات به طور گستردهاي نشان داده است که رضايت شغلي ،پاداشهاي بيروني و
دروني ،خصوصيات شغل ،ارتباطات روبهباال و روبهپايين ،رضايت از رهبري ،رضايت از
وضعيت ارتقا ،اعتماد به سرپرستان ،عمرسازمان ،انگيزه براي يادگيري و برداشت کارکنان از
ارزشهاي سازمان با تعهد سازماني در ارتباط است (بولون1977 ،4؛ فاکتوا ،دوبين ،راسل ،الدد
و کوديسچ 1995 ،5و يانگ ،ورچل و وهر.)1998 ،6
در پژوهش يوسف ( )2000که در بين  425کارمند مسلمان از چند سازمان در ادارات
امارات متحده عربي صورت گرفت مشخص گرديد که بين اخالق کار و تعهد سازماني رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد و اخالق کار با ابعاد تعهد سازماني و برخي از ابعاد رضايت شغلي
رابطه معنيدار داشت .رضايت شغلي با اخالق کار و تعهد سازماني داراي رابطه معنادار بود.
1. Vandnberg
2. Geuss
3. Alnajjar
4. Bolon
5. Facteau Dobbins, , Russell, Ladd & Kudisch
6. Young , Worchel and Woehr
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ويليامز )2003(1در مطالعهاي که بر روي  258پرستار شاغل در يکي از بيمارستانهاي
منطقه سيدني انجام داد نشان داد که خردهفرهنگهاي سازماني و سبک رهبري رابطهمدار با
تعهد سازماني رابطه قوي دارند.
فيندلر ،ويند و باراک )2007( 2در زمينهي کشمکش بين مديران در جامعهي جهاني و
الگويي رابطهي ميان تنوع ،گنجايش ،فرهنگ سازماني ،خوب بودن کارمند ،رضايت شغلي و
تعهد سازماني بررسيهايي انجام دادند .نتايج حاکي از آن بود که با افزايش فرهنگ و درآمد
کارمندان ،رضايت شغلي و در نتيجه تعهد سازماني آنها افزايش مييابد و همچنين بين رضايت
شغلي و تعهد سازماني رابطه وجود دارد.
در پژوهشي که هدف آن بررسي رابطهي ميان اجزاء رضايت شغلي با تعهد سازماني در
فروشندگان آمريکايي در آنها بود ،نتايج نشان داد که بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه
وجود دارد (وود ،راترفورد ،مادوپيلي و بولز.)2007 ،3
يوگش ،سينق و سينق 4و همکارانش ( )2010به منظور سنجش اثر رضايت شغلي بر تعهد
سازماني ،بين  124مدير پرسشنامه پخش کردند و يافتههاي تحقيق با رابطهي قوي از فرض
اصلي که همانا رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني بود حمايت مي کرد.
يوسل و بکتاس( )2012تحقيقي با عنوان رضايت شغلي ،تعهد سازماني و ويژگيهاي
جمعيت شناختي در ميان معلمان ترکيه انجام دادند .نتايج اين مطالعه حاکي از آن بود که تعهد
سازماني با رضايت شغلي همبستگي مثبت داشت.
محمد و السود ( )2013نيز نشان دادند بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبتي
وجود دارد.
کيرسي،جاري ،ريکو و پرتي 5و همکاران ( )2014تحقيقي در زمينه ارتباط افسردگي
شغلي با عالئم افسردگي انجام دادند .نتايج حاکي از آن بود که بين فرسودگي شغلي و عالئم
افسردگي در زمينه کار رابطه وجود دارد.

1. Williams
2. Findler ,Wind, Barak
3. Wood, Rutherford, B.; Madupalli &Boles
4. Yogesh, Singh and Singh
5. Kirsi, Jari, Riku, & Pertti
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در يک جمعبندي از پژوهشهاي انجام شده ميتوان گفت که رابطه رضايت شغلي با
تعهد سازماني و ابعاد آن در بسياري از پژوهشهايي که در مورد مشاغل مختلف انجام گرديده،
مورد تأييد قرار گرفته است .مطالعه رابطه اين دو متغير در بين کتابداران يک استان نظير يزد که
به علم و علمگرايي شهره است اين مطالعه را از مطالعات مشابه متمايز ميسازد.

روششناسی پژوهش
در اين پژوهش با توجه به هدف مطالعه که بررسي رابطه رضايت شغلي و ميزان تعهد
سازماني در بين کتابداران کتابخانههاي عمومي استان يزد بوده ،از روش پيمايشي استفاده شده
است.
جامعه آماري اين پژوهش کليه کتابداران کتابخانههاي عمومي استان يزد در زمان مطالعه
ميباشند که طبق آمار اداره کل کتابخانههاي عمومي استان يزد ،تعداد آنها  181نفر است .با
توجه به اينکه حجم جامعه آماري زياد نبود سعي شد همه آنها مورد مطالعه قرار گيرند يا به
عبارت ديگر ،سرشماري صورت گيرد ولي با توجه به عدم همکاري برخي از کتابداران ،در
مجموع  153پرسشنامه تکميل گرديد.
ابزار مورد استفاده در اين مطالعه ،پرسشنامه بوده است .پرسشنامه پس از احراز اعتبار و
پايايي آن در مراحل مقدماتي پژوهش ،براي جمعآوري دادههاي مورد نياز در مرحله نهايي
مورد استفاده قرار گرفت.

سنجش متغیرهاي اصلی پژوهش
رضايت شغلي عبارت است از نگرش کلي فرد نسبت به شغل خويش که به طور مستقيم با
نيازهاي فرد در ارتباط است (سليوثورن .).)2004 ،1در تعريف ديگري آمده است :رضايت
شغلي عبارت است از احساسات مثبت يا لذتبخشي که هر فرد از راه ارزيابي شغل خود يا
تجربيات شغل خود بدان دست مييابد (مقيمي.)383 :1385 ،

1.Silverthorne
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با توجه به ابعاد مطرح شده از سوي اسميت ،کندال و هالين که قبالً ذکر شد و با اقتباس
از پرسشنامه استاندارد گوردون ،1براي هر کدام از ابعاد فوق چند گويه در پرسشنامه گنجانده
شد .مجموع امتيازات پاسخگو از اين گويهها ،نشاندهنده ميزان رضايت شغلي وي خواهد بود.
مير و آلن تعهد سازماني را از سه جنبه به شرح زير مورد بررسي قرار ميدهند شامل-1 :
تعهد عاطفي
 -2تعهد مستمر  -3تعهد هنجاري (يعقوبي ،سقاييان نژاد اصفهاني ،ابوالقاسم گرجي،
نوروزي و رضايي 27-28 :1388 ،و مير و آلن.)1991،2
تعريفي که براي اين پژوهش برگزيده شده است همان تعريف مير و آلن است که توسط
يک مقياس سه بعدي (عاطفي ،مستمر و هنجاري) با  24گويه ( 8گويه براي هر بعد)
اندازهگيري شده است .مقياس مذکور شکل اصالح شده مقياس  24گويهاي تعهد سازماني است
که در سال  1990توسط نامبردگان ساخته شده است.
براي آزمون پايايي پرسشنامه در اين تحقيق ،از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
بدين صورت که با استفاده از نرمافزار ،ميزان آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي رضايت شغلي و
تعهد سازماني که به صورت سازه تهيه شده بودند محاسبه گرديد .ميزان آلفا براي براي متغير
رضايت شغلي ( )0/77و براي متغير تعهدسازماني ( )0/84شده است که چون از  0/7شده است
بيانگر مطلوبيت ابزار است.
براي تعيين اعتبار مقياس تعهد سازماني از روش تحليل مولفههاي اصلي ،با چرخش
متعامد (واريماکس) 3استفاده شده است .با توجه به مفروضههاي تحليل عاملي مشخص شد که
شاخص کفايت نمونهبرداري 0/695 )kmo( 4است که از حداقل مقدار قابل قبول آن يعني 0/5
بيشتر است .همچنين محاسبات نشان داد که شاخص مجذور کاي براي آزمون کرويت

بارتلت5

از لحاظ آماري معنادار است (.)p >0/000
بار عاملي هر گويه و ماتريس عاملي چرخشيافته براي هيچ يک از گويهها کمتر از
 0/368نبوده و هر يک از عاملها حداقل  8گويه داشته است .عالوه بر اين ،مقدار دترمينان

1. Gordon
2. Meyer and Allen
3.Varimax
4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
5. Bartlett's Test of Sphericity
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عددي غيرصفر است ( )0/006و با توجه به برقرار بودن مفروضههاي تحيلي عاملي ميتوان به
استخراج عاملها اطمينان کرد .نتايج نشان داد که سه عامل استخراج شده در مجموع 62/9
درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين کرده است.

پرسشهاي پژوهش
 -1آيا بين رضايت شغلي کتابدارن مرد با کتابداران زن تفاوت وجود دارد؟
 -2آيا بين تعهدسازماني کتابدارن مرد با کتابداران زن تفاوت وجود دارد؟
 - 3کتابدارن کتابخانه هاي عمومي استان يزد از نظرتعهد سازماني و رضايت شغلي در چه
سطحي قرار دارند؟
 -4آيا بين رضايت شغلي و تعهد سازماني کتابدارن کتابخانه هاي عمومي استان يزد رابطه
اوجود دارد؟

تجزیه و تحلیل داده ها
يافتههاي جدول شماره  1نشان ميدهد ميـانگين ميـزان رضـايت شـغلي مـردان ()66/54
تفاوت معنيداري ( )P =0/075با ميانگين ميزان رضايت شغلي زنان ( )63/32ندارد .يافتـههـاي
جدول شماره  1همچنين نشان ميدهد بين ميانگين ميزان تعهد سازماني مردان ( )87/15و ميزان
تعهد سازماني زنان ( )86/90تفاوت معنيداري ( )P =0/902وجود ندارد.
جدول  :1خروجي آزمون تي جهت مقايسه ميزان رضايت شغلي و تعهدسازماني مردان و زنان
متغیر

گروهها

میانگین

انحرافمعیار

مقدار تی

سطحمعنیداري

رضایت شغلی

مرد
زن

66/54
63/32

11/548
9/515

1/791

0/075

تعهدسازمانی

مرد
زن

87/15
86/90

11/325
11/360

0/124

0/902

متغيرهاي اصلي پژوهش حاضر ميزان تعهد سازماني و ابعاد سهگانه آن و ميزان رضايت
شغلي و ابعاد پنجگانه آن هستند .قبل از آزمون رابطه اين متغيرها با استفاده از آزمون تي تک
نمونهاي ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني کتابداران بررسي ميشود.
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براي سنجش ميزان تعهدسازماني 24 ،گويه که مربوط به ابعاد هنجاري ،عاطفي و مستمر
ميشد در پرسشنامه گنجانده شد .با توجه به اينکه حداقل امتياز هر گويه  1و حداکثر امتياز هر
گويه  5بود کمترين امتياز پاسخگو از مجموع گويهها  24و حداکثر  120خواهد شد .عدد  72به
عنوان حد وسط دامنه مزبور (ميانگين نظري) انتخاب شد اختالف معنيدار از  72به باال يا به
پايين نشاندهنده باالتربودن يا پايينتر بودن ميزان تعهد سازماني کتابداران از حد متوسط
ميباشد.
جدول  :2ميزان تعهد سازماني کتابداران کتابخانههاي عمومي استان يزد
متغیر

تعداد

میانگین
مشاهدهشده

میانگین
نظري

انحراف
استاندارد

مقدار t

درجه
آزادي

سطح معنی
داري

ميزان
تعهدسازماني

148

86/88

72

11/339

15/963

147

0/000

خروجي آزمون  tکه در جدول  2گزارش شده است نشان داد که ميانگين نمره ميزان تعهد
سازماني در در بين کتابداران ،برابر  86/88شده است .همچنين اندازه  tبرابر  15/963و سطح
معنيداري ( )P=0/000از  0/05کمتر شده است ،يعني تفاوت معنيداري بين ميانگين مشاهده
شده و ميانگين نظري وجود دارد .بر اين اساس و با توجه به مقدار  ،tافراد مورد مطالعه به طور
معنيداري بيش از حد متوسط از تعهد سازماني برخوردارند.
براي سنجش ميزان رضايتشغلي 22 ،گويه که مربوط به ابعاد رضايت از مافوق ،همکار،
قلمرو وظايف ،حقوق و ترفيع ميشد در پرسشنامه گنجانده شد .با توجه به اينکه حداقل امتياز
هر گويه  1و حداکثر امتياز هر گويه  5بود کمترين امتياز پاسخگو از مجموع گويهها  22و
حداکثر  110خواهد شد .عدد  66به عنوان حد وسط دامنه مزبور (ميانگين نظري) انتخاب شد
اختالف معنيدار از  66به باال يا به پايين نشاندهنده باالتربودن يا پايينتر بودن ميزان رضايت
شغلي کتابداران از حد متوسط ميباشد.
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جدول  :3ميزان رضايت شغلي کتابداران کتابخانههاي عمومي استان يزد
متغیر

تعداد

ميزان
رضايتشغلي

147

میانگین

میانگین

انحراف

مشاهدهشده

نظري

استاندارد

64/33

66

10/279

مقدار t

1/966

درجه

سطح معنی

آزادي

داري

146

0/051

خروجي آزمون  tکه در جدول  3گزارش شده است نشان داد که ميانگين نمره ميزان
رضايت شغلي در در بين کتابداران ،برابر  64/33شده است .همچنين اندازه  tبرابر  1/966و
سطح معنيداري ( )P=0/051از  0/05بيشتر شده است ،يعني تفاوت معنيداري بين ميانگين
مشاهده شده و ميانگين نظري وجود ندارد .بر اين اساس و با توجه به مقدار  ،tافراد مورد
مطالعه در حد متوسط از رضايت شغلي برخوردارند.
براي بررسي رابطه دو متغير رضايت شغلي با تعهد سازماني و ابعاد آنها و با توجه به
اينکه اين متغيرها در سطح فاصلهاي اندازهگيري شدهاند از آزمون ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده است که نتايج اين آزمونها در جداول زير گزارش شده است:
جدول  :4ماتريس همبستگي مرتبه صفر 1بين رضايت شغلي و ابعاد مختلف تعهد سازماني
رضايتشغلي
تعهدعاطفي

***0/362

تعهدمستمر

-0/003

تعهدعاطفي
*

تعهدمستمر

0/178

تعهدهنجاري

***0/326

***0/633

***0/322

تعهدسازماني

***0/305

***0/800

***0/617

* معنيدار در سطح کمتر از 0/05

**

تعهدهنجاري

معنيدار در سطح کمتر از 0/01
0/001

***

***0/876

معنيدار در سطح کمتر از

يافتههاي ستون اول جدول شماره  4نشان ميدهد که بين ميزان رضايت شغلي با ابعاد
تعهد عاطفي و تعهد هنجاري و همچنين سازه کلي تعهد سازماني رابطه مستقيم و معناداري
وجود دارد به عبارت ديگر با افزايش سطح کلي رضايت شغلي ،هر يک از مؤلفههاي تعهد
عاطفي ،تعهد مستمر و همچنين سازه کلي تعهد سازماني نيز افزايش پيدا ميکند .در بين ابعاد
1
. Zero Order Correlation Matrix
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مختلف تعهد سازماني ،بعد تعهد عاطفي بيشترين و بعد تعهد مستمر کمترين رابطه را با ميزان
رضايت شغلي دارند .همبستگي قوي و معنيداري بين ابعاد مختلف تعهد سازماني با يکديگر و
با سازه کلي تعهد سازماني وجود دارد.
يافتههاي ستون اول جدول شماره  5نشان ميدهد که بين ابعاد مختلف رضايت شغلي
(به جز ترفيع) با ميزان تعهد سازماني رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر با
افزايش مؤلفههاي مختلف رضايت شغلي (به غير از ترفيع) و همچنين شاخص کل رضايت
شغلي ،ميزان تعهد سازماني نيز افزايش پيدا ميکند .در بين ابعاد مختلف رضايت شغلي ،بعد
رضايت از کار (قلمرو وظايف) بيشترين و بعد ترفيع کمترين رابطه را با ميزان تعهد سازماني
دارند .همچنين همبستگي مطلوب و معنيداري بين مؤلفههاي رضايت شغلي با شاخص کلي آن
وجود دارد.
جدول  :5ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين ابعاد مختلف رضايت شغلي و تعهد سازماني
تعهدسازمانی
كار

كار

ترفیع

***0/548
***

0/323

ترفیع

0/003

***

0/295

حقوق

*

0/215

***

0/360

همکار

*

0/174

رضایتشغلی

***

سرپرست

سرپرست

حقوق

همکار

**

0/250

0/305

*

0/171

***

* معنيدار در سطح کمتر از 0/05

0/643

**

0/158
***
**

0/284

0/277

***

0/476

***

0/522

***

0/346

***

0/809

معنيدار در سطح کمتر از 0/01
0/001

***

**

0/282

***

0/796

***

0/465

معنيدار در سطح کمتر از

بحث و نتیجهگیري
در مديريت نوين ساختن افراد از درون و پرورش دروني افراد يکي از فاکتورهاي
موفقيت به شمار ميآيد .سازماني که فاقد چنين خصيصهاي باشد ،نميتواند انتظار رقابت با
سازمان هاي رقيب و حتي پيشرفت داشته باشد و اولين شرط ايجاد چنين فضايي متعهد سازي
کارکنان و تأکيد بر بعد عاطفي تعهد است .زماني که افراد به چنين حالتي دست يابند ديگر هيچ
عاملي نميتواند جلودار حرکت مثبت افراد گردد .پس بايد در هرچه متعهدتر نمودن کارکنان
اين سازمان تالش نمود .اگرچه ميزان تعهد سازماني کتابداران بيش از متوسط بوده است ولي
تا رسيدن به وضعيت ايدهآل نيازمند تالش و برنامهريزي بيشتري است.
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همچنين تعهد ميتواند شاخص مناسبي براي نشان دادن ميزان تأثير و اثربخشي سازمان
باشد .مسئولين امر بايد به فرد عالقه زيادي نشان دهند و تنها آن را به عنوان يک عضو سازمان
مدنظر قرار ندهند ،بلکه به فرد و شخصيت فردي او احترام بگذارند .زيرا در صورتي که وي به
عنوان يک انسان و موجودي منحصر به فرد مورد توجه قرار گيرد ،عملکرد بهتري را ارائه خواهد
کرد.
نتايج مطالعه نشان داد که بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني رابطه
معنيداري وجود دارد .اينيافته با پژوهشهاي مختلف (ويليامزو هاضر1986 ،؛ وانذنبرگ،
1992؛ يوسف2000 ،؛ نورمان و وبو2006 ،؛ دي کانينک و بچمن ،1994 ،يوگش و همکارانش،
2010؛ يوسل و بکتاس 2012 ،و محمد و السود )2013 ،در خارج و پژوهشهاي اشرافي
( ،)1374شيعه1382 ،؛ نحرير و ديگران ( ،)1389کوهستاني و شجاعيفر ( ،)1380مجيدي
( ،)1377وحيديان رضازاده ( ،)1381حسيني و مهديزاده ( ،)1389عزيزي ( ،)1390قنبري و
همکاران ( ،)1391بازوند و همکاران ( ،)1392فتحي و همکاران ( ،)1392نظريان مادواني و
مختاري ديناني ( )1392و دادگر و همکاران ( )1394در داخل ،همخواني دارد .در اين مطالعات
که عواملي چون رضايت از شغل ،رضايت از سرپرست ،رضايت از همکاران ،امکان ارتقاي
شغلي و حقوق و مزايا ،بر ميزان تعهد سازماني کارکنان موثر بوده است..
مطالعات فجورتافت )1993( 1تحت عنوان (عوامل پيشبين تعهد اساتيد دانشگاه) نشان
داده است که حقوق منصفانه ،ماهيت کار ،سطوح شغلي ،خطمشيهاي سازماني و مديريت
مشارکتي که ابعاد مختلف رضايت شغلي را تشکيل ميدهند با تعهد سازماني ارتباط معناداري
داشته است (کوهستاني و شجاعيفر .)14 :1380 ،نتيجه مطالعات آلنجار تحت عنوان (رابطه
بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در کارمندان امارات متحده عربي) که بر پايه عوامل امنيت
شغلي ،انضباط و ارتباطات مديران و همکاران انجام گرديده است نشان ميدهد که بين رضايت
شغلي و تعهد سازماني کارمندان رابطه معنيداري وجود داشته است (النجار.)1996 ،
مطالعات دي کانينک و بچمن ( )1994نشان ميدهد که رضايت شغلي مديران ،به عنوان
يکي از عوامل عمده در افزايش ميزان تعهد سازماني آنان دخيل بوده است .ريچرز ،نتيجه گرفته
که رضايت شغلي تأثير مثبتي در تعهد سازماني دارد (ريچرز .)1985 ،2ديکوتيز و سامرز معتقدند
1. Fjortoft
2. Reichers
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که افراد بيشتر متأثر از عوامل محيطي نسبت به سازمان متعهد ميشوند تا عوامل شخصي و فردي.
نتايج پژوهش آنها معرف آن است که ساختار ،فرآيند و جو سازماني ادراک شده در پيش بيني
تعهد سازماني تأثير دارند البته تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني نسبت به ساير متغيرهاي
محيطي بيشتر ميباشد(دکوتيس و سامرز .)1987 ،1کوهن دريافته که بين رضايت شغلي و تعهد
سازماني همبستگي وجود داشته و همبستگي فوق براي کارگران خيلي قوي تر از کارمندان است.
در تحقيق فوق رضايت شغلي يکي از پيش شرطهاي تعهد سازماني در نظر گرفته شده بود
(کوهن.)1992 ،2
بنابراين مشخص ميگردد که رضايت شغلي کارکنان نقش مهم و مؤثري بر تعهد سازماني
آنها خواهد داشت و لذا مسئولين بايد راهکارهاي مختلف افزايش رضايت شغلي را مد نظر
قرار دهند تا با افزايش رضايت شغلي ،تعهد سازماني آنها نيز افزايش يابد.
توزيع پاداشها و ساير امکانات بر اساس ضوابط معين صورت پذيرد و اطالع رساني
کافي در اين زمينه انجام شود؛ اين رفتار مديريت ميتواند در ايجاد احساس عدالت سازماني و
افزايش تعهد افراد نسبت به سازمان مؤثر واقع شود.
استفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان و در ميان گذاشتن مسائل و مشکالت سازمان با
آنان به منظور پيدا کردن راهحل و اصالح و بهبود کارها ميتواند اقدام مهمي در افزايش
رضايت شغلي و به تبع آن تعهد سازماني کتابداران تلقي شود.
با توجه به اينکه بخشي از کتابداران در رشتههاي غيرتخصصي و يا کم ارتباط با کتابداري
تحصيل نمودهاند ميتوان با باال بردن دانش تخصصي و سواد اطالعيابي آنها در زمينه تخصصي
شغلشان ،آنها را بيش از گذشته به قلمرو وظايفشان آشنا و عالقهمند نمود و از اين طريق،
زمينه افزايش رضايت شغليشان را فراهم کرد.
با توجه به اينکه مشتريان کتابخانهها از قشر فرهيخته جامعه هستند الزم است دورههاي
آموزش برخورد با مشتريان براي کتابداران برگزار نمود .بدون شک آموزش شيوه برخورد،
رضايت مشتريان و به تبع آن رضايت کتابداران را به دنبال خواهد داشت.

1. Decotiis and summers
2. Cohen
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مسئولين اداري کتابخانهها به ويژه در سطوح باالي سازمان بايد تدابير الزم را براي
افزايش وجهه اجتماعي کتابداران بيانديشند و با استفاده از رسانهها در جهت ارتقاي منزلت
شغلي آنها بکوشند و از اين طريق رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها را افزايش دهند.
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