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 چکیده

ميزان تعهد سازماني در بين کتابداران ميزان رضايت شغلي و  بررسياين پژوهش به منظور  هدف:

 ي اين دو متغير انجام شده است.رابطه وهاي عمومي استان يزد نهکتابخا

کليه کتابداران  پژوهشاستفاده شده است. جامعه آماري اين  ياز روش پيمايش پژوهشدر اين  روش:

هاي عمومي استان يزد، تعداد آنها که طبق آمار اداره کل کتابخانهبودند هاي عمومي استان يزد کتابخانه

همه آنها مورد مطالعه قرار گيرند يا به عبارت ديگر، سرشماري صورت  سعي شداست.  هبود نفر 181

. ابزار پرسشنامه تکميل گرديد 153ولي با توجه به عدم همکاري برخي از کتابداران، در مجموع  يردگ

با استفاده از اعتبار ابزار به شيوه محتوايي و پايايي آن  است.بوده مورد استفاده در اين مطالعه، پرسشنامه 

 ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد.

تعهد سازماني کتابدارن بيش از حد متوسط بوده ولي ميزان رضايت شغلي آنها تفاوت معني ها:یافته

و  مردانو ميزان تعهدسازماني ميانگين ميزان رضايت شغلي داري با متوسط نظري نداشته است. بين 

بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهدسازماني رابطه مستقيم و شت. وجود نداداري زنان تفاوت معني

 داري وجود داشت.معني

 .کتابدار، رضايت شغلي، تعهدسازماني، کتابخانه، استان يزد :ي كلیديهاواژه
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 ان مسألهیمقدمه و ب
 هاسازمان ، درافراد زندگي از ياعمده است. امروزه، بخش سازماني امروز، جامعه جامعه

تخصصي،  يا چندگانه وظايف دادن انجام با سازماني شود. هرسپري مي هاسازمان با تباطدر ار يا

بسيار  وظايف و هاهدف سازد. اينمحقق مي آن مردم و جامعه براي را خاصي يا عام هايهدف

باشد،  يافتنيانجام و پذيرقتحق کوچک گروه يا فرد يک وسيله به که آنند از ترپيچيده و دشوارتر

عملکرد  و کار تابع جامعه بقاي و پيشرفت ها، وسازمان به زندگي، وابسته امور گردش رو اين از
 آنهاست.  مؤثر

تري هاست و هر چه اين سرمايه کيفيت مطلوبترين سرمايه سازماننيروي انساني، مهم

د بهبود لذا بايد در مور ،داشته باشد، احتمال موفقيت، بقا و ارتقاي سازمان، بيشتر خواهد شد
کرد؛ چرا که اين اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع تالش فراواني کيفي نيروي انساني 

م با أند. وجود چنين نيرويي در سازمان تونفراتر از وظايف مقرر، فعاليت ک ندکه حاضر يافراد
و خير و ترک خدمت کارکنان است أباال رفتن سطوح عملکرد و پايين آمدن ميزان غيبت، ت

وجهه سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه داده زمينه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم 
آورد. بر عکس نيروي انساني با احساس وفاداري و تعهد سازماني کم و متمايل به ترک مي

کند، بلکه در ايجاد فرهنگ سازمان، نه تنها خود در جهت نيل به اهداف سازماني حرکت نمي

 باشد. بت به مسايل و مشکالت سازمان در بين ديگر همکاران موثر ميتوجهي نسبي

 ينديآاز فر ييغا يتيت، وضعياست. رضا Job Satisfactionمعادل واژه  يشغل تيرضا
از  يااست که شامل مجموعه يچند بعد يمفهوم يت شغلين رضاياست. همچن يروانشناخت

، 1، کاستل، ناوارو و تورسبرنال) شودين از مشاغلشان مياحساسات مطلوب و نامطلوب شاغل
است که در آن کارکنان از  يتيوضع يت شغليرضا 22يبر حسب نظر فوگارت(. 2005

از  ييک کارکن سطح بااليکه  يمعتقد است زمان يبرند. ويط کار لذت ميشان در محيهاتالش
 .ردبه شغلش نگرش مثبت دا ياست که و ين به آن معنيداشته باشد، ا يت شغليرضا

                                                      
1. Bernal, Castel, Navarro Torres 
2. Fogarty 
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مورد توجه واقع شد  1که نخستين بار توسط هاپاک 1935مـطالعة رضـايت شغلي از سال 

 1992طوري که تا سال ه پژوهشگران بسياري بوده است، ب پژوهشتاکنون موضوع بحث و 

  (.1، ص1977، 2)تامپسون مطالعه فقط در آمريکا در اين مورد منتشر شده است 5000بيش از 

 ه رضايت شغلي از سه بعد داراي اهميت است:طور خالصه مطالعبه 

ثير آن در رفتار کارکنان را در حسن انجام وظيفه )کار( تعيين أبعد فردي؛ که در واقع ت

در واقع پاسخ  يت شغلين امر به آن علت است که رضاي(. ا135:  1375کند )توسلي، مي

 ف شده است.ينسبت به شغل فرد تعر يا احساسي يعاطف

ش يباعث افزا يت شغليثير رضايت شغلي در متغيرهاي سازماني. رضاأ؛ يعني تبعد سازماني

مديران به سه دليل بايد به رضايت شغلي کارکنانشان  (.2003، 3ي)سارکشوديم يوربهره
دهند و محيط کار را کنند، استعفا ميتر از بقيه غيبت مياهميت بدهند. اول، افراد ناراضي بيش

تري برخوردارند و و بهداشت رواني بيشرکنان راضي از سالمت جسمي کنند. دوم، کاترک مي

کنند. سوم، با افزايش رضايت شغلي، تعهد به کار )تعهد سازماني( افزايش تر عمر ميبيش
 يابد.مي

گذارد. در مي يو روابط اجتماع يدر زندگ شغليثيري که رضايت أبعد اجتماعي؛ يعني ت

ه اثرگذار است و کارکناني که از شغل خود رضايت دارند، در واقع، رضايت شغلي بر کل جامع

 (.2005و همکاران،  )برنال دارندکنندگان )مشتريان( قدم برميجهت رضايت مراجعه

رضايت شغلي به مثابه طيفي است که در يک سوي آن رضايت کامل و در طرف مقابل 
رسد، ر عالم واقع بعيد به نظر مينارضايتي کامل قرار دارد. با وجود اينکه وقوع چنين امري د

 به هر حال رضايت افراد با درجات متفاوت در طول اين بردار قابل تصور است.

رضايت پنچ بعد شغلي معرف خصوصيات برجسته  عتقدندم 6و هالين 5، کندال4اسميت

 شغلي است:

هايي صتدهند جالب باشد و فرانجام مي افراد: يعني قلمرو وظايفي که 1. رضايت از کار1

 براي آموزش و يادگيري آنان فراهم سازد. 

                                                      
1. Happak 
2. Thompson 
3. Sarke 
4. Smit 
5. Kendall 
6. Hullin 
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هاي فني و مديريتي مديران و مالحظاتي که آنان براي : يعني توانايي2. رضايت از مافوق2

 دهند. عاليق کارکنان از خود نشان مي

: يعني ميزان دوستي، صالحيت فني و حمايتي که همکاران از خود 3. رضايت از همکاران3

 رضايت از همکاران، منبعث از نحوه ارتباطات آنها است.  دهند.نشان مي
 هاي واقعي براي پيشرفت در کارکنان. : يعني دسترسي به فرصت4. رضايت از ترفيع4

: يعني ميزان حقوق دريافتي، برابري ادراکي در مورد حقوق و روش 5. رضايت از حقوق5

  (.13: 1380)کوهستاني و شجاعي فر،  کارکنانپرداختي به 

هايشان در رضايت شغلي وضعيتي است که در آن کارکنان از تالش 66فوگارتيبر حسب نظر 

برند. وي معتقد است زماني که يک کارکن سطح بااليي از رضايت شغلي محيط کار لذت مي
رضايت شغلي کارکنان  .داشته باشد، اين به آن معني است که وي به شغلش نگرش مثبت دارد

ها، ت، همانند رضايت توام با نظارت در کار، رضايت از پرداختياس 77اي چندبعديسازه
 هاي فردي وهاي توسعه مهارتها، رضايت از برنامهاز شرايط محيط کار، رضايت از ارزيابي

 (.  2002و همکارن،  8مانند آن )برونتو
به  که است فرآيند مستمر يک و سازمان به کارکنان درباره وفاداري نگرش يک سازماني تعهد

را  سازمان رفاه و موفقيت و سازمان افراد به سازماني، توجه تصميمات در افراد مشارکت واسطه

داشته باشد.  بسياري مثبت پيامدهاي تواندمي سازماني (. تعهد392: 1385رساند )مقيمي، مي
سازمان  در بيشتري دارند، مدت خود کار بيشتري در نظم هستند بااليي تعهد داراي که کارکناني

 (. 1380گريفين،  و کنند )مورهدکار مي و بيشتر مانندمي

تعهد سازماني نوعي نگرش و احساس دروني فرد نسبت به سازمان است که در عملکرد، 

 يک با رابطه در نگرش بهبود باهاي نسبت به سازمان تـأثيرگذار است. وفاداري و قضاوت

 است مفيد جامعه و سازمان براي تعهد ايجاد يندآفر رکدارد. د تعهد وجود افزايش مسئله، امکان

                                                                                                                              
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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 با و شده مؤسسه بيشتر رقابت قدرت و مؤسسه در بيشتر کارکنان، ماندگاري نوآوري موجب زيرا

 .شودمند ميها بهرهفرآورده بهتر کيفيت و هاسازمان وري بيشتر بهره از نيز جامعه حال اين

 است. در سازمان يک در فعاليت ادامه الزام جهت و ازتمايل، ني يدهندهنشانسازماني  تعهد

 به نياز و است سازمان در خدمت ادامه براي قلبي فرد خواست و عالقه معني تمايل، به بين اين

 ادامه به داده، ناچار انجام سازمان در هايي کهگذاريسرمايه خاطر به فرد که است معني اين

 برابر در فرد که است تکليفي و دين، مسئوليت از عبارت چنين الزام است. هم آن در خدمت

 نوعي سازماني ديگر، تعهد ديدگاهي بيند. ازآن مي در ماندن ملزم به را خود و دارد سازمان

 درباره نگرش يک» سازماني تعهد بنابراين. است سازمان به تعلق خاطر و وابستگي احساس

 عالقه سازمان اعضاي آن طريق از که است مستمري يندآاست، فر سازمان به کارمندان وفاداري

 (. 32: 1377)مجيدي، « دهندنشان مي آن پيوسته ييآو کار موفقيت و سازمان به را خود

 نسبت ترىطوالنى مدت به شغل حفظ و توجه قابل رکوردهاى داشتن به مايل متعهد کارکنان

 بهترى عملکرد و کارها در بيشتر تالش به مايل آنها که ندارد تعجبى و ها هستندتعهد کم به

 کارکنان که دارد وجود اىمالحظه قابل خالصه، شواهد طوره باشند. بمى تعهدهاکم به نسبت

 (. 54: 1388هستند )صمدي و مهدوي خو،  کارکنان ساير نسبت به ارزشمندترى متعهد، کارکنان

 دانند. تحقيقاتمي نکارکنا رفتار در فهم مهم متغير يک عنوان به را سازماني تعهد محققان

ترک به تمايل قبيل سازماني از دادهايبرون کارکنان، عملکرد سازماني، که تعهد اندداده نشان
 که طوري دهد. بهقرار مي تأثير تحت را کارکنان غيبت نيز و سودآوري مؤسسه و فروش خدمت،

تأثير بر  با و شده خدمت ترک و کاهش مؤسسه افزايش سودآوري باعث سازماني تعهد وجود

گردد )جهانگير مي خدمات ارائه افزايش کيفيت و بهبود وري،بهره افزايش باعث کارکنان عملکرد

 (.408: 1386و ديگران، 

 تعهد سازماني داراي سه بعد يا جنبه بدين شرح است:

 عنوان به عاطفي باشد. تعهدمي سازماني تعهد عنصر ترينمهم عاطفي : تعهد1تعهد عاطفی

است. تعهد عاطفي يعني تعلق عاطفي و  شده تعريف سازمان به فرد يا دلبستگي يوابستگ

لت اماند که به رساحساسي فرد به سازمان. در اين حالت فرد به اين دليل در سازمان مي

ماند ن احساس و نگرش مثبتي دارد. فرد در سازمان ميآها و اهداف وريت(، ارزشموجودي )ما

برآورده سازد. کارمنداني که تعهد  ها دارد؛نآرا که باور عميق به  هاتا اين اهداف و ارزش

                                                      
1. Affective Commitment  
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هايشان بيشتر پايبندند و خود را نسبت به تحقق اهداف سازمان عاطفي باالتري دارند، به ارزش

 . (101: 1389فر و جواهري کامل، )بهاري بينندمتعهد مي

 را کارکنان که است شده تعريف التزام و تعهد نوعي عنوان هنجاري به : تعهد1تعهد هنجاري

فرد به خاطر  (.2008، 2ني)چانگ و ل بمانند سازمان با که نمايدهدايت مي احساس اين سمت به

ت ااحساس ماند. فرد به خاطر اينکه ديگران )به خاطرهنجارها و اخالقيات در سازمان مي فشار

کنند، سازمان را موردش مي نسبت به ترک سازمان چه قضاوتي در همکاران، توجه به کارفرما(

کند که سازمان با او خوب کند. اين نوع تعهد يه خاطر اين است که کارمند احساس ميرها نمي

 که است کرده بيان ايمطالعه وينر درن است. وبرخورد نموده و بنابراين او به سازمان مدي

فر و )بهاريکنددايت ميه را کارکنان هنجاري سازماني، تعهد فرهنگ و افراد دروني اخالقيات
 .(101: 1389جواهري کامل، 

هاي ترک سازمان آگاهي از هزينهر )استمراري(: تعهد به سازمان به خاط 3تعهد مستمر

منفعت نتيجه -اساس تحليل هزينه ماند که برباشد يعني فرد به اين دليل در سازمان ميمي

خواهد به دنبال ندن به خاطر اين است که نميگيرد که نياز دارد بماند. در بسياري از مواقع مامي

 )تداومي، اجباري، ابقايي( تعهد استمراريماندن در سازمان  کار جديدي برود. اين تعهد و

بر است )قلي پور و ماند که رفتن به سازمان ديگر هزينهيعني به اين دليل در سازمان مي است؛

 تعداد شود:ايجاد مي عامل دو پايه بر د مستمرتعه که گويندمير مي و (. آلن144: 1386ديگران، 

تصور  چون مانندباقي مي سازمان در گذاري. کارکنانآن سرمايه اهميت و گذاريسرمايه مقدار يا
 .(102: 1389فر و جواهري کامل، )بهاري است باال خيلي ترک سازمان هزينه احتماالً که کنندمي

است  بوده کانون مطالعات و سازماني مطالعات ممه بخش سازماني اخير، تعهد هايدر سال

 تعهد که دهندمي نشان هاپژوهش و است سازمان، اثبات شده زندگي کيفيت با آن ارتباط زيرا

 (.2002، 4)کولورسون رودمي به شمار هاسازمان موفقيت در موثر قوي و کارکنان، نيروي
 يک هايارزش و اهداف با عاطفي يوستگيو پ حمايت معني به را سازماني تعهد 5تمنو چ

                                                      
1. Continuance Commitment 
2. Chang and Lin 
3. Continuance Commitment 

4. Culverson 
5. O’Reilly and Chatman 
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 به دستيابي براي ايآن )وسيله ابزاري هايارزش از دوري و سازمان خود سازمان، به خاطر

  (.1986، اورايلي و چتمن)اندتعريف کرده ديگر( اهداف

غلي شهاي عمومي به دليل برخورد مستقيم با ارباب رجوع، حساسيت کتابداران کتابخانه

کرده )کتابخوان( و قشر فرهنگي و رند. عالوه بر اين، مشتريان آنها، افراد تحصيلبااليي دا
فرهيخته جامعه هستند که به لحاظ شأن و موقعيت اجتماعي، برخورد با آنها ظرافت و 

ميزان تعهد سازماني اين و  يت شغليرضاکند. به همين جهت حساسيت مضاعفي را طلب مي

ت شاياني برخوردار است. از اين رو پژوهش حاضر درصدد قشر از شاغلين جامعه از اهمي

ميزان تعهد سازماني و  يت شغليزان رضايمميداني به بررسي  پژوهشاست در قالب يک 

 شود که اوالًبپردازد تا مشخص ر ين دو متغيو رابطه اهاي عمومي استان يزد کتابداران کتابخانه
زد به هاي عمومي استان يين کتابداران کتابخانهميزان تعهد سازماني در بو  يت شغليزان رضايم

وجود ميزان تعهد سازماني آنها و  يت شغليزان رضايين مب يارابطهچه  چه ميزان است؟ ثانياً
 ؟دارد

 

 پژوهشنه یشیپ
بر تعهد سازماني مديران وکارکنان  ثرؤعوامل م»( در پژوهشي تحت عنوان 1374اشرفي )

اين نتيجه رسيد که بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد به « شرکت زغال سنگ البرز شرقي

 سازماني مديران و کارکنان رابطه مستقيم وجود دارد. 
 داده نشان سازماني تعهد و شغلي بين رضايت رابطه مطالعه ( در1381رضازاده ) وحيديان

 تقايار از همکاران، امکان سرپرست، رضايت از شغل، رضايت از رضايت عواملي چون که است

 است.  بوده موثر کارکنان سازماني ميزان تعهد مزايا، بر و حقوق و شغلي

( نشان داد بين تعهد سازماني و ابعاد آن )تعهد عاطفي و تعهد 1382پژوهش شيعه )
داري وجود داشت. بين تعهد هنجاري مستمر( با رضايت شغلي کتابداران و مديران رابطه معني

داري وجود داشت ولي بين تعهد هنجاري و رضايت ه معنيو رضايت شغلي کتابداران رابط

داري وجود نداشت. همچنين بين تعهد سازماني در مديران زن و مرد شغلي مديران رابطه معني
داري وجود داشت ولي بين تعهد سازماني در کتابداران زن و مرد تفاوت تفاوت معني

در مديران زن و مرد تفاوت  داري وجود نداشت از طرف ديگر، بين رضايت شغليمعني
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داري وجود داري وجود داشت ولي بين رضايت شغلي در کتابداران زن و مرد تفاوت معنيمعني

 نداشت.

دهد که ميزان تعهد ( نشان مي1382) زارعي و کاظم پور چيانکوزهج پژوهش ينتا

 سازماني و ميزان رضايت شغلي مديران از معلمان بيشتر است. 
( به بررسي رابطه بين تعهد 1386) باغباناکبرزاده و پورمحفوظ ،رگاديپازا جهانگير،

هاي هاي داخلي جراحي بيمارستانسازماني، رضايت شغلي و عوامل فردي پرستاران در بخش

هاي آنها نشان داد که بين رضايت يافته. وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پرداختند

اي مثبت، ولي بين رضايت شغلي و تعهد مستمر في و تکليفي رابطهشغلي پرستاران و تعهد عاط

 اي منفي وجود داشت. رابطه

هشي ارتباط رضايت و( در پژ1389) هنرور و زارچيعبادي، توفيقي، کريمي، نحرير

ها دانشکده پرستاري را مورد توجه قرار شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان

دهد کمتر از نيمي از پرستاران از شغل خود راضي بودند و نشان مي آنهاهاي که يافته ندداد
داري بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط معنين يهمچنداراي تعهد سازماني هستند. 

 وجود داشت. 
 سازماني تعهد و شغلي رضايت بين ارتباط بررسي در مورداي ( مطالعه1390) عزيزي

 سازماني و تعهد کارکنان شغلي رضايت هايشاخص بين از اين بود که انجام داد. نتايج حاکي

 دارد. وجود داريمعني و مستقيم رابطه

اي بر روي کارکنان جمعيت ( مطالعه1391) خوشخويي، هندي و نامداري پژمان ،قنبري

عاد هالل احمر استان همدان انجام دادند، نتايج حاکي از آن بود که تعهد سازماني با تمامي اب
 رضايت شغلي ارتباط معناداري داشته است. 

 کل ادارة نفر از کارکنان 50اي که بر روي در مطالعه( 1392) بازوند، کاشف و اسمعيلي

 و رضايت سازماني تعهد انجام دادند به اين نتيجه دست يافتند که بين لرستان استان بدني تربيت

 معناداري وجود دارد.  و مثبت رابطة شغلي

 رضايت ابعاد و سازماني تعهد بينکه ( نشان داد 1392) همکارانو  فتحيپژوهش نتايج 

 در ارتقاء مزايا، و حقوق همکار، با ارتباط مافوق، با ارتباط کار، نوع شغلي، رضايت)شغلي 

 .دارد وجود دارمعنا و مثبت رابطه( سازمان
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ايج دست يافتند که ( در يک بررسي به اين نت1392)ديناني  و مختاري نظريان مادواني

 سازماني رابطه معناداري وجود دارد. تعهد و شغلي رضايت بين

( حاکي از 1394)ي و عرب ساالر ينژاد، عاشور يغالمعل ،نتايج حاصل از مطالعه دادگر

 معنادار و مثبت رابطه شغلي رضايت هنجاري با مستمر و تعهد عاطفي، تعهد آن بود که تعهد

 داشتند.

گيرد در ( رضايت شغلي بالفاصله پس از ورود به سازمان شکل مي1982ي )ابه نظر مود

سازماني  شرط تعهديابد؛ لذا رضايت شغلي پيشحالي که تعهد سازماني به کندي توسعه مي

 (.14: 1380، فرشجاعيقلمداد گرديده است )کوهستاني و 

تعهد سازمانى  پيرامون عوامل اثرگذار بر( 1998) 1اي که توسط مايرو اسکورمنمطالعه
ورى، و تعهد سازمانى با افزايش رضايت، بهبود عملکرد و بهره دادشان ن کارکنان انجام گرفت

 .نرخ ترک شغل در ارتباط است

ه پژوهش در زمينه تعهد سازماني را ب 200ي قريب به ها( يافته1990) 2ماتيو و زاجاک

مقوله الف(  3يک مدل نظري در خصوص اند و به ارائه وسيله فراتحليل مورد بررسي قرار داده
تعهد سازماني ج( ا تعهد سازماني ب( عوامل همبسته ب برعوامل پيش نياز، ضروري و مؤثر 

دسته تقسيم  5اند. مقدمات ايجاد تعهد در نتايج و اثرات و پيامدهاي تعهد سازماني پرداخته

وضع تأهل، سابقه هاي شخصي و فردي؛ همچون سن، جنس، تحصيالت ( ويژگي1شوند: مي
( مشخصات شغلي؛ همچون تنوع مهارت، استقالل، 2...  ها وشغلي، سابقه در سازمان، توانايي

( 4هاي مرتبط با نقش؛ همچون ابهام نقش. تعدد نقش، تضاد نقش. ( ويژگي3چالش شغلي. 

 (5چگونگي روابط گروهي / رهبر؛ همچون انسجام گروهي، وابستگي متقابل ارتباطات رهبر. 

هاي سازمان؛ همچون ميزان تمايز، رسميت سازمان، بعد و اندازه سازمان )عوامل همبسته ويژگي
که تعهد باشد. نهايت آنيمو مرتبط با تعهد سازماني شامل انگيزش شغلي، رضايت شغلي( 

 .سنجش بازدهي، نقش دارد و سازماني در تمايل به ماندن، عملکرد شغلي

فردي،  مسئوليت از قبيل عواملي که است داده نشان ( 0199)3گرينبرگ و نراب مطالعه
جايگزين، سن، سابقه،  شغلي هايفرصت ارتقاي شغلي، وجود براي کار، فرصت تکرارپذيري

 .شوندمي محسوب تعهد سازماني بر موثر عوامل از سرپرست از رضايت و جنسيت

                                                      
1. Meyer and Schoorman 
2. Matieu and Zajac 
3. Baron and Greenberg 
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يکي از فرضياتي  دهد که( صورت گرفته نشان مي1992اي که توسط واندربرگ )مطالعه

ضايت شغلي وجود دارد اين است که ررابطه بين تعهد سازماني و رضايت شغلي که در مورد 

شرط تعهد سازماني است. بدين معنا که رضايت شغلي پيش ،شودموجب تعهد سازماني مي

 (.1992، 1)واندنبرگگردند افراد به خاطر اين که رضايت از شغل دارند به سازمان متعهد مي
از اين فرضيه  نيز (1992( و هم چنين واندربرگ و اکارپلو )1986طالعات ويليامز و هرنر )م

 (. 88: 1389باقري و تواليي، به نقل از کند حمايت مي

پذيري سازماني و ي با عنوان بررسي رابطه بين فرايند جامعهپژوهش( 1993) 2گاس

ه معلمي شغل اولشان بود و کساني تعهدسازماني، رضايت شغلي و تغيير نقش در بين کساني ک

هاست )کساني که تجربه کاري غير از معلمي داشتند( انجام داد. نتايجي که معلمي شغل دوم آن
هاي هر دو گروه به دست آمد نشان داد که همبستگي قوي بين شش بعد روش که از

 .پذيري سازماني و تعهد سازماني وجود داردجامعه

 ميان در سازماني تعهد و شغلي تيرضا بين رابطه موضوع اب پژوهشي (1996) 3النجار

 مديران روابط بين که است رسيده نتيجه اين به انجام داده و عربي متحده امارات کشور کارمندان

 .دارد وجود معناداري رابطه سازماني تعهد با شغلي امتيازات و همکاران، حقوق و

هاي بيروني و رضايت شغلي، پاداشاي نشان داده است که مطالعات به طور گسترده

پايين، رضايت از رهبري، رضايت از باال و روبهدروني، خصوصيات شغل، ارتباطات روبه
وضعيت ارتقا، اعتماد به سرپرستان، عمرسازمان، انگيزه براي يادگيري و برداشت کارکنان از 

، دوبين، راسل، الدد کتوا؛ فا1977، 4)بولون تباط استرهاي سازمان با تعهد سازماني در اارزش

 (.1998، 6، ورچل و وهرو يانگ 1995، 5و کوديسچ

 ادارات در چند سازمان از مسلمان کارمند 425 بين در که (2000يوسف ) در پژوهش

 رابطه سازماني و تعهد کار اخالق بين که ديمشخص گرد گرفت صورت عربي متحده امارات

 شغلي رضايت از ابعاد برخي و سازماني تعهد ابعاد اب کار اخالق و دارد وجود معنادار و مثبت

 .بود رابطه معنادار يدارا سازماني تعهد و کار اخالق با شغلي داشت. رضايت دارمعني رابطه

                                                      
1. Vandnberg 
2. Geuss 

3. Alnajjar 
4. Bolon 
5. Facteau Dobbins, , Russell, Ladd & Kudisch 
6. Young , Worchel  and Woehr 
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هاي پرستار شاغل در يکي از بيمارستان 258اي که بر روي در مطالعه( 2003)1ويليامز

مدار با هاي سازماني و سبک رهبري رابطهفرهنگنشان داد که خردهداد منطقه سيدني انجام 

  .تعهد سازماني رابطه قوي دارند

 و ي جهانيجامعه در مديران بين کشمکش يزمينه در (2007) 2، ويند و باراکفيندلر
 و کارمند، رضايت شغلي بودن ، خوبسازماني تنوع، گنجايش، فرهنگ ميان يرابطه الگويي

 و درآمد فرهنگ افزايش با که بود آن از حاکي دند. نتايجدا انجام هاييبررسي سازماني تعهد

 بين رضايت همچنين و يابدمي افزايش آنها سازماني تعهد نتيجه در و شغلي کارمندان، رضايت

  دارد. وجود رابطه سازماني تعهد و شغلي

 در تعهد سازماني با شغلي رضايت اجزاء ميان يرابطه بررسي آن هدف که پژوهشي در

رابطه  سازماني تعهد و شغلي رضايت بين که داد نشان بود، نتايج هاآن درآمريکايي  گانفروشند

 (. 2007، 3، راترفورد، مادوپيلي و بولز)ووددارد  وجود
 تعهد بر شغلي رضايت اثر ( به منظور سنجش2010همکارانش ) و 4، سينق و سينقيوگش

 فرض قوي از يرابطه با تحقيق هاييافته و کردند پخش مدير پرسشنامه 124سازماني، بين 

 کرد. مي حمايت سازماني بود تعهد و شغلي رضايت بين رابطه همانا که اصلي

هاي ( تحقيقي با عنوان رضايت شغلي، تعهد سازماني و ويژگي2012يوسل و بکتاس)

هد جمعيت شناختي در ميان معلمان ترکيه انجام دادند. نتايج اين مطالعه حاکي از آن بود که تع
 سازماني با رضايت شغلي همبستگي مثبت داشت.

( نيز نشان دادند بين رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبتي 2013محمد و السود )

 وجود دارد.

( تحقيقي در زمينه ارتباط افسردگي 2014و همکاران ) 5،جاري، ريکو و پرتيکيرسي
بود که بين فرسودگي شغلي و عالئم  شغلي با عالئم افسردگي انجام دادند. نتايج حاکي از آن

 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 

http://www.scie-socialcareonline.org.uk/searchp.asp?query=author=%22WIND%20Leslie%20H.%22
http://www.scie-socialcareonline.org.uk/searchp.asp?query=author=%22WIND%20Leslie%20H.%22
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توان گفت که رابطه رضايت شغلي با هاي انجام شده ميبندي از پژوهشدر يک جمع

هايي که در مورد مشاغل مختلف انجام گرديده، تعهد سازماني و ابعاد آن در بسياري از پژوهش

مطالعه رابطه اين دو متغير در بين کتابداران يک استان نظير يزد که مورد تأييد قرار گرفته است. 

 سازد.گرايي شهره است اين مطالعه را از مطالعات مشابه متمايز ميبه علم و علم
 

 پژوهششناسی روش
ميزان تعهد و  يت شغليرابطه رضابا توجه به هدف مطالعه که بررسي  پژوهشدر اين 

استفاده شده  يهاي عمومي استان يزد بوده، از روش پيمايشتابخانهسازماني در بين کتابداران ک

 است. 
هاي عمومي استان يزد در زمان مطالعه کليه کتابداران کتابخانه پژوهش جامعه آماري اين

نفر است. با  181هاي عمومي استان يزد، تعداد آنها باشند که طبق آمار اداره کل کتابخانهمي
گيرند يا به همه آنها مورد مطالعه قرار  شد ينبود سععه آماري زياد توجه به اينکه حجم جام

، در کتابداراناز  يبرخ يبا توجه به عدم همکار يول يردگسرشماري صورت عبارت ديگر، 

 . ديگردل يپرسشنامه تکم 153مجموع 
و است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار بوده ابزار مورد استفاده در اين مطالعه، پرسشنامه 

هاي مورد نياز در مرحله نهايي آوري داده، براي جمعپژوهشپايايي آن در مراحل مقدماتي 

 گرفت.مورد استفاده قرار 
 

 پژوهش یاصل يرهایسنجش متغ
 با مستقيم طور به که خويش شغل به نسبت فرد کلي از نگرش است عبارت شغلي رضايت

 رضايتآمده است:  يگريف دير تعرد (.(.2004، 1سليوثورن) است ارتباط در فرد نيازهاي

 يا خود شغل ارزيابي راه از فرد هر که بخشيلذت يا مثبت احساسات از است عبارت شغلي

 (. 383: 1385يابد )مقيمي، مي دست بدان خود شغل تجربيات

                                                      
1.Silverthorne 
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و با اقتباس که قبالً ذکر شد  اسميت، کندال و هالين يمطرح شده از سو با توجه به ابعاد

ه در پرسشنامه گنجانده يهر کدام از ابعاد فوق چند گو ي، برا1استاندارد گوردون از پرسشنامه

 خواهد بود. يو يت شغليزان رضايدهنده مها، نشانهين گويازات پاسخگو از ايمجموع امتشد. 

 -1دهند شامل: مي قرار بررسي زير مورد شرح به جنبه سه از را سازماني تعهد آلن و مير
 عاطفي  تعهد

 ،يابوالقاسم گرج ،يسقاييان نژاد اصفهان ،يعقوبي) تعهد هنجاري -3مستمر  عهدت -2

 (. 2،1991مير و آلن و 27-28 :1388، يو رضاي ينوروز

آلن است که توسط و مير تعريفي که براي اين پژوهش برگزيده شده است همان تعريف 

راي هر بعد( گويه ب 8گويه ) 24يک مقياس سه بعدي )عاطفي، مستمر و هنجاري( با 
اي تعهد سازماني است گويه 24گيري شده است. مقياس مذکور شکل اصالح شده مقياس اندازه

 .توسط نامبردگان ساخته شده است 1990که در سال 
براي آزمون پايايي پرسشنامه در اين تحقيق، از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. 

و  يت شغليرضا هاي ميزان آلفاي کرونباخ براي متغيرافزار، بدين صورت که با استفاده از نرم
محاسبه گرديد. ميزان آلفا براي براي متغير  که به صورت سازه تهيه شده بودند يتعهد سازمان

شده است  7/0( شده است که چون از 84/0براي متغير تعهدسازماني ) و (77/0رضايت شغلي )

 مطلوبيت ابزار است. ر بيانگ
چرخش  هاي اصلي، بار مقياس تعهد سازماني از روش تحليل مولفهبراي تعيين اعتبا

هاي تحليل عاملي مشخص شد که استفاده شده است. با توجه به مفروضه 3متعامد )واريماکس(

 5/0است که از حداقل مقدار قابل قبول آن يعني  695/0 (kmo) 4برداريشاخص کفايت نمونه

 5ه شاخص مجذور کاي براي آزمون کرويت بارتلتبيشتر است. همچنين محاسبات نشان داد ک
  (.p <000/0) از لحاظ آماري معنادار است

ها کمتر از يافته براي هيچ يک از گويهبار عاملي هر گويه و ماتريس عاملي چرخش

گويه داشته است. عالوه بر اين، مقدار دترمينان  8ها حداقل يک از عامل نبوده و هر 368/0

                                                      
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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توان به هاي تحيلي عاملي مي( و با توجه به برقرار بودن مفروضه006/0)عددي غيرصفر است 

 9/62ها اطمينان کرد. نتايج نشان داد که سه عامل استخراج شده در مجموع استخراج عامل

 درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين کرده است. 
 

 پژوهشي هاپرسش

 ران زن تفاوت وجود دارد؟کتابدارن مرد با کتابدا يت شغلين رضايا بيآ -1

 ن تعهدسازماني کتابدارن مرد با کتابداران زن تفاوت وجود دارد؟يا بيآ -2

در چه  يت شغليو رضا يزد از نظرتعهد سازمانياستان  يعموم يکتابدارن کتابخانه ها - 3

 قرار دارند؟ يسطح
زد رابطه يستان ا يعموم يکتابدارن کتابخانه ها يو تعهد سازمان يت شغلين رضايا بيآ -4

 اوجود دارد؟

 ل داده هایه و تحلیتجز
( 54/66) رضـايت شـغلي مـردان   دهد ميـانگين ميـزان   نشان مي 1هاي جدول شماره يافته

هـاي  يافتـه ( ندارد. 32/63) رضايت شغلي زنان( با ميانگين ميزان = 075/0Pداري )تفاوت معني
ميزان و ( 15/87) مردانن تعهد سازماني ميزاميانگين بين دهد همچنين نشان مي 1جدول شماره 

 ندارد.  وجود( = 902/0Pداري )تفاوت معني( 90/86زنان )تعهد سازماني 

 رضايت شغلي و تعهدسازماني مردان و زنانخروجي آزمون تي جهت مقايسه ميزان  :1جدول 
 داريمعنیسطح تیمقدار  معیارانحراف میانگین هاگروه متغیر

 رضایت شغلی
 548/11 54/66 مرد

791/1 075/0 
 515/9 32/63 زن

 

 تعهدسازمانی
 325/11 15/87 مرد

124/0 902/0 
 360/11 90/86 زن

گانه آن و ميزان رضايت متغيرهاي اصلي پژوهش حاضر ميزان تعهد سازماني و ابعاد سه

تک رها با استفاده از آزمون تيگانه آن هستند. قبل از آزمون رابطه اين متغيشغلي و ابعاد پنج

 شود.اي ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني کتابداران بررسي مينمونه
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و مستمر  ي، عاطفيگويه که مربوط به ابعاد هنجار 24براي سنجش ميزان تعهدسازماني، 

از هر يثر امتو حداک 1ه ياز هر گويکه حداقل امتشد در پرسشنامه گنجانده شد. با توجه به اينمي

به  72خواهد شد. عدد  120و حداکثر  24ها بود کمترين امتياز پاسخگو از مجموع گويه 5ه يگو

به باال يا به  72دار از ( انتخاب شد اختالف معنيين نظريانگيعنوان حد وسط دامنه مزبور )م

ن از حد متوسط کتابدارا يتر بودن ميزان تعهد سازماندهنده باالتربودن يا پايينپايين نشان

 باشد.مي

 زدياستان  يعموم يهاکتابداران کتابخانه يزان تعهد سازمانيم :2جدول 

 تعداد متغیر
میانگین 

 شدهمشاهده
ن یانگیم

 ينظر
انحراف 
 استاندارد

 tمقدار 
درجه 

 يآزاد
یسطح معن

 يدار
زان يم

 يتعهدسازمان
148 88/86 72 339/11 963/15 147 000/0 

 

گزارش شده است نشان داد که ميانگين نمره ميزان تعهد  2که در جدول  tخروجي آزمون 

و سطح  963/15برابر  tشده است. همچنين اندازه  88/86ن، برابر ان کتابداريدر در ب يسازمان

ن مشاهده يانگين ميداري بشده است، يعني تفاوت معني کمتر 05/0از ( =000/0Pداري )معني

، افراد مورد مطالعه به طور tن اساس و با توجه به مقدار يرد. بر اوجود دا ين نظريانگيشده و م

 برخوردارند. يش از حد متوسط از تعهد سازمانيب يداريمعن

گويه که مربوط به ابعاد رضايت از مافوق، همکار،  22شغلي، براي سنجش ميزان رضايت

که حداقل امتياز ه به اينشد در پرسشنامه گنجانده شد. با توجقلمرو وظايف، حقوق و ترفيع مي

و  22ها بود کمترين امتياز پاسخگو از مجموع گويه 5و حداکثر امتياز هر گويه  1هر گويه 

به عنوان حد وسط دامنه مزبور )ميانگين نظري( انتخاب شد  66خواهد شد. عدد  110حداکثر 

رضايت تر بودن ميزان پاييندهنده باالتربودن يا به باال يا به پايين نشان 66دار از اختالف معني

 باشد.کتابداران از حد متوسط ميشغلي 
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 هاي عمومي استان يزدکتابداران کتابخانهرضايت شغلي ميزان  :3جدول 

 تعداد متغیر
میانگین 

 شدهمشاهده
میانگین 

 نظري
انحراف 
 استاندارد

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

سطح معنی
 داري

ميزان 
 شغليرضايت

147 33/64 66 279/10 966/1 146 051/0 

گزارش شده است نشان داد که ميانگين نمره ميزان  3که در جدول  tخروجي آزمون 
و  966/1برابر  tشده است. همچنين اندازه  33/64در در بين کتابداران، برابر رضايت شغلي 

داري بين ميانگين بيشتر شده است، يعني تفاوت معني 05/0از ( =051/0Pداري )سطح معني
، افراد مورد tدارد. بر اين اساس و با توجه به مقدار نشاهده شده و ميانگين نظري وجود م

 برخوردارند.رضايت شغلي حد متوسط از در مطالعه 
ها و با توجه به و ابعاد آن تعهد سازماني با رضايت شغليبراي بررسي رابطه دو متغير 

اند از آزمون ضريب همبستگي پيرسون هگيري شداي اندازهکه اين متغيرها در سطح فاصلهاين
 ول زير گزارش شده است:اها در جداستفاده شده است که نتايج اين آزمون

 

 يتعهد سازمانابعاد مختلف و  رضايت شغليبين  1: ماتريس همبستگي مرتبه صفر4جدول 
 تعهدهنجاري تعهدمستمر تعهدعاطفي شغليرضايت 

    362/0*** تعهدعاطفي

   178/0* -003/0 تعهدمستمر
  322/0*** 633/0*** 326/0*** تعهدهنجاري

 876/0*** 617/0*** 800/0*** 305/0*** تعهدسازماني
دار در سطح کمتر از معني ***  01/0دار در سطح کمتر از معني **  05/0دار در سطح کمتر از معني *

001/0 

يزان رضايت شغلي با ابعاد دهد که بين منشان مي 4هاي ستون اول جدول شماره يافته
تعهد عاطفي و تعهد هنجاري و همچنين سازه کلي تعهد سازماني رابطه مستقيم و معناداري 

هاي تعهد وجود دارد به عبارت ديگر با افزايش سطح کلي رضايت شغلي، هر يک از مؤلفه
در بين ابعاد کند. عاطفي، تعهد مستمر و همچنين سازه کلي تعهد سازماني نيز افزايش پيدا مي

                                                      
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 
داري بين ابعاد مختلف تعهد سازماني با يکديگر و رضايت شغلي دارند. همبستگي قوي و معني

 وجود دارد. با سازه کلي تعهد سازماني
دهد که بين ابعاد مختلف رضايت شغلي نشان مي 5هاي ستون اول جدول شماره يافته

)به جز ترفيع( با ميزان تعهد سازماني رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد به عبارت ديگر با 
هاي مختلف رضايت شغلي )به غير از ترفيع( و همچنين شاخص کل رضايت افزايش مؤلفه

اد مختلف رضايت شغلي، بعد کند. در بين ابعشغلي، ميزان تعهد سازماني نيز افزايش پيدا مي
رضايت از کار )قلمرو وظايف( بيشترين و بعد ترفيع کمترين رابطه را با ميزان تعهد سازماني 

هاي رضايت شغلي با شاخص کلي آن داري بين مؤلفهدارند. همچنين همبستگي مطلوب و معني
 وجود دارد.

 تعهد سازمانيشغلي و رضايت : ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين ابعاد مختلف 5جدول 

 همکار حقوق ترفیع سرپرست كار تعهدسازمانی 

      548/0*** كار

     323/0*** 250/0** سرپرست

    158/0 295/0*** 003/0 ترفیع

   522/0*** 284/0*** 360/0*** 215/0* حقوق

  282/0** 346/0*** 277/0** 171/0* 174/0* همکار

 465/0*** 796/0*** 809/0*** 476/0*** 643/0*** 305/0*** شغلیرضایت
دار در سطح کمتر از معني *** 01/0دار در سطح کمتر از معني ** 05/0دار در سطح کمتر از معني *

001/0 
 

 يریگجهیبحث و نت

در مديريت نوين ساختن افراد از درون و پرورش دروني افراد يکي از فاکتورهاي 
تواند انتظار رقابت با اي باشد، نميي که فاقد چنين خصيصهآيد. سازمانموفقيت به شمار مي

هاي رقيب و حتي پيشرفت داشته باشد و اولين شرط ايجاد چنين فضايي متعهد سازي سازمان

کيد بر بعد عاطفي تعهد است. زماني که افراد به چنين حالتي دست يابند ديگر هيچ أکارکنان و ت

افراد گردد. پس بايد در هرچه متعهدتر نمودن کارکنان تواند جلودار حرکت مثبت عاملي نمي

اين سازمان تالش نمود. اگرچه ميزان تعهد سازماني کتابداران بيش از متوسط بوده است ولي 

 ريزي بيشتري است. آل نيازمند تالش و برنامهتا رسيدن به وضعيت ايده
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 سازمان اثربخشي و يرثأت ميزان دادن نشان براي مناسبي شاخص تواندمي تعهد همچنين

 سازمان عضو يک عنوان به را آن تنها و دهند نشان زيادي فرد عالقه به بايد امر باشد. مسئولين

 به وي که در صورتي بگذارند. زيرا احترام او فردي شخصيت و فرد به ندهند، بلکه قرار مدنظر

 خواهد ارائه را بهتري دگيرد، عملکر قرار توجه مورد فرد به منحصر موجودي و انسان يک عنوان

 .کرد

رابطه  يزان تعهد سازمانيو م يت شغليزان رضاين ميج مطالعه نشان داد که بينتا

؛ وانذنبرگ، 1986)ويليامزو هاضر،  مختلف يهاافته با پژوهشينيا وجود دارد. يداريمعن

رانش، همکا و يوگش، 1994کانينک و بچمن، ي ؛ د2006بو، ؛ نورمان و و2000؛ يوسف، 1992

 اشرافيهاي در خارج و پژوهش (2013و محمد و السود،  2012؛ يوسل و بکتاس، 2010
(، مجيدي 1380فر )يشجاع و کوهستاني (،1389) نحرير و ديگران ؛1382شيعه،  (،1374)

، قنبري و (1390) عزيزي، (1389زاده )مهدي حسيني و ،(1381رضازاده ) وحيديان (،1377)
و  ، نظريان مادواني(1392) همکارانو  ، فتحي(1392و همکاران )وند (، باز1391همکاران )

 اتمطالع اين در. همخواني دارد در داخل،( 1394و دادگر و همکاران ) (1392)ديناني  مختاري

 ارتقاي از همکاران، امکان سرپرست، رضايت از شغل، رضايت از رضايت عواملي چون که

 است..  بوده موثر کارکنان سازماني ميزان تعهد مزايا، بر و حقوق و شغلي

بين تعهد اساتيد دانشگاه( نشان ( تحت عنوان )عوامل پيش1993) 1مطالعات فجورتافت
هاي سازماني و مديريت مشيداده است که حقوق منصفانه، ماهيت کار، سطوح شغلي، خط

باط معناداري دهند با تعهد سازماني ارتيل ميرا تشک يت شغليمشارکتي که ابعاد مختلف رضا

نجار تحت عنوان )رابطه (. نتيجه مطالعات آل14: 1380، فرشجاعي)کوهستاني و  داشته است

بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در کارمندان امارات متحده عربي( که بر پايه عوامل امنيت 
رضايت دهد که بين شغلي، انضباط و ارتباطات مديران و همکاران انجام گرديده است نشان مي

  (. 1996)النجار،  داري وجود داشته استشغلي و تعهد سازماني کارمندان رابطه معني

ران، به عنوان يدهد که رضايت شغلي مدنشان مي (1994) مطالعات دي کانينک و بچمن
 گرفته ريچرز، نتيجه. بوده استاز عوامل عمده در افزايش ميزان تعهد سازماني آنان دخيل  يکي

 معتقدند ديکوتيز و سامرز (.1985، 2)ريچرز دارد تعهد سازماني در يمثبت تأثير ليشغ رضايت که

                                                      
1. Fjortoft 
2. Reichers 
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 فردي. و شخصي عوامل تا شوندمتعهد مي سازمان به نسبت محيطي عوامل از متأثر بيشتر افراد که

 بيني پيش در شده سازماني ادراک جو و ساختار، فرآيند که است آن معرف آنها پژوهش نتايج

 متغيرهاي به ساير نسبت سازماني تعهد بر شغلي رضايت تاثير البته دارند تأثير يسازمان تعهد

 تعهد و شغلي رضايت بين که دريافته کوهن (.1987، 1)دکوتيس و سامرزباشدبيشتر مي محيطي

است.  از کارمندان تر قوي خيلي کارگران براي فوق همبستگي و داشته همبستگي وجود سازماني

 بود شده گرفته نظر در سازماني تعهد هايشرط پيش از شغلي يکي يترضا فوق تحقيق در

  (.1992، 2)کوهن

گردد که رضايت شغلي کارکنان نقش مهم و مؤثري بر تعهد سازماني بنابراين مشخص مي

ش رضايت شغلي را مد نظر آنها خواهد داشت و لذا مسئولين بايد راهکارهاي مختلف افزاي
 ضايت شغلي، تعهد سازماني آنها نيز افزايش يابد. تا با افزايش ر قرار دهند

ها و ساير امکانات بر اساس ضوابط معين صورت پذيرد و اطالع رساني توزيع پاداش
تواند در ايجاد احساس عدالت سازماني و کافي در اين زمينه انجام شود؛ اين رفتار مديريت مي

 افزايش تعهد افراد نسبت به سازمان مؤثر واقع شود.
ستفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان و در ميان گذاشتن مسائل و مشکالت سازمان با ا

تواند اقدام مهمي در افزايش حل و اصالح و بهبود کارها ميآنان به منظور پيدا کردن راه

 رضايت شغلي و به تبع آن تعهد سازماني کتابداران تلقي شود.
هاي غيرتخصصي و يا کم ارتباط با کتابداري شتهبا توجه به اينکه بخشي از کتابداران در ر

يابي آنها در زمينه تخصصي توان با باال بردن دانش تخصصي و سواد اطالعاند ميتحصيل نموده

مند نمود و از اين طريق، شان آشنا و عالقهشان، آنها را بيش از گذشته به قلمرو وظايفشغل

 .شان را فراهم کردزمينه افزايش رضايت شغلي
هاي ها از قشر فرهيخته جامعه هستند الزم است دورهبا توجه به اينکه مشتريان کتابخانه

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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الزم را براي  ويژه در سطوح باالي سازمان بايد تدابيره ها بمسئولين اداري کتابخانه

ها در جهت ارتقاي منزلت افزايش وجهه اجتماعي کتابداران بيانديشند و با استفاده از رسانه

 شغلي آنها بکوشند و از اين طريق رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها را افزايش دهند.
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