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Abstract 

Purpose: The outbreak of Covid-19 virus caused long-term closure of university libraries and increasd telework 

by librarians. This research has aimed to explore the impact of telework on their job satisfaction interms of 

communication, job promotion, awards, salary and benefits, supervision, job conditions, peerformance, 

coworkers, and desire to work remotely. 

Methods: Views of librarians of three public universities in the Isfahan metropolitan area, namely Isfahan 

Medical Sciences University, Isfahan University of Technology, the University of Isfahan were sought. Out of 

the 118 staff  members of the three universities, 90 completed a researcher-made questionnaire based on the 

scale of Judge and Bono (2000). For analysis, statistical methods such as Pearson correlation, and multiple linear 

regression tests were used by SPSS 22 software. 
Findings: Significant relationship was found between teleworking and job satisfaction (p<0.05). All components 

of job satisfaction were correlated with teleworking. The result of the multiple linear regression test showed that 

among the components of job satisfaction, only the "leadership component" can predict the teleworking 

(r<0.518). 

Conclusion: Telework can lead to the improvement of services to users. Leadership component demonstrated 

greatest relationship with teleworking. Considering the importance the component in predicting telework, this 

research can help to make useful changes in organizations, especially in the management style of university 

libraries. 
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 دهیچک

 اضدرژوهش حپددر  .شدد منجدر کتابدداران یدورکار زانیم شیافزاو   یدانشگاه  یهامدت کتابخانهیطوالن  یلیتعطبه    19-دیکوو  روسیو  وعیش  هدف:

 در یدورکدار در دوران (همکداران و  کار،  تیماه  ،یکار  طیشرا  ،یسرپرست  ا،یمزا  و  حقوق  ها،پاداش  ،یشغل  یارتقا  ارتباطات،)  آن  ابعاد  و  یشغل  تیرضا

 .  بررسی شده است شهر اصفهان  یدولت  یهادانشگاه  یهاهکتابداران کتابخان  ةجامع

شدهر اصدفهان   یدولتد  یهدادانشدگاه  یهداکتابداران کتابخانه  ةیشامل کل  یآمار  ةجامع  است.  یبستگهم  نوع  ازحاضر کاربردی و    پژوهشهدف    : روش 

صورت گیری به. نمونه)n=90بوده است )  1400نفر در سال    118تعداد    بهاصفهان(    یاصفهان، و دانشگاه صنعت  ی)دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشک

رضدایت شدغلی  نامةپرسش دورکاری و ساختةقق حة مناماز پرسش ،ات افرادیآوری نظرمنظور جمعبه با حجم انجام شده است.ای متناسب  تصادفی طبقه

رگرسدیون بستگی پیرسون، و آزمون تحلیدل اسمیرنوف، هم د کلموگروفمانند  یهای آمارها از روشوتحلیل دادهتجزیه. در ساس مقیاس استفاده شدابر

 شد.   استفاده  چندگانه

نیدز بدا کتابداران    شغلی  رضایت  هایمؤلفه  تمامی(.  >05/0p)وجود داشت  دار  معناة  رابط  19-دورکاری و رضایت شغلی در دوران کووید  میان  :هایافته

بیندی دورکداری »سرپرستی« توان پیش ةمؤلف فقطهای رضایت شغلی، آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد در میان مؤلفه ةدورکاری همبستگی دارند. نتیج

 (. r<518/0) رددارا 

 بدا را رابطده نیشدتریب  یسرپرست ةمؤلف نیهمچن. شود منجرخدمات به کاربران  ةبهبود ارائ به تواندیم یدورکار در دوران  یشغل تیرضا :گیرینتیجه

در سدب   ویژهبه ،هاتغییراتی مفید در سازمانتواند به این پژوهش می یهاافتهی ،یدورکار ینیب شیدر پ مؤلفه نیا تیبه اهم توجهو با   داد  نشان  یدورکار

 منجر شود. های دانشگاهمدیریتی کتابخانه

 ، اصفهان 19-کوویدهای دانشگاهی، کتابخانه دورکاری، رضایت شغلی،  :هاکلیدواژه 

 پژوهشی  :نوع مقاله 

 23/0۷/1401: رشیپذ ؛14/0۷/1401 :آخرین اصالحاتدریافت  ؛14/05/1401 :افتیدرتاریخ 

   :استناد

مطالعات   .19-دیکوو یکتابداران در دوران دورکار یشغل تیرضا سنجش (.1401) مریم ،کشوریسعید،  ،پوررجایی ،سمانه ،فاضلی ،احمد ،شعبانی

 :NASTINFO.2022.3284.2178 Doi/10.30484 ۶3-52 : (3)33 ،اطالعات یهند و سازما  یکتابدار
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 1401(، پاییز 3)33هی اطالعات ند کتابداری و سازما مطالعات 2۷

 همقدم
کووید ویروس  از جنبه  در  19-سرعت شیوع  گذاشت.بسیاری  تأثیر  انسانی  ارتباطات  بی  های  تعطیلی  میان،  این  و  در  سابقه 

قابل    ، دورکاری کتابداران، مسائل جدیددنبال آن)در ایران و سایر کشورهای جهان( و به    های دانشگاهیکتابخانهمدت  طوالنی

  کنندهنییتعبُعدی    منزلةتواند بهیکی از این مسائل، رضایت شغلی کتابداران است که می  .است به همراه داشته  و بررسی    حطر

   مفید و مؤثر باشد. 1ای در دوران دورکاری مخاطب به خدمات کتابخانه ةجامعدر جلوگیری از قطع دسترسی 

به سطاست    یذهن  یالتح  ت یرضا فرصت خواسته  حکه  به  بسته  با شخصیت سازگار،  انتظارات  و  تواناییها  و  ها  ها، شرایط، 

 2یاجتماع  تبادل  ةینظرتوان از منظر  (. ارزیابی رضایت شغلی در شرایط دورکاری را میPetcu et al., 2021شود )مربوط می

ها برای  های روابط با افراد و کارکردهای آنزیان. این نظریه بر ادراکات مرتبط با سود و  (Cook et al., 2006در نظر گرفت )

  بنو  و جاج  پژوهش ازاضر، ابعاد رضایت شغلی برگرفته حدر پژوهش (. 139۷ ،یشهسوارانرضایت از ارتباطات متمرکز است )

   شامل هشت بعد زیر است: (2000)

 است؛  همکاران گری د و رانیمد با کارکنان  نیب  ارتباطات منظور: ارتباطات. 1

 باالتر است؛    یسمت فرد به پست ریی: منظور تغیشغل یارتقا. 2

 است؛ ی مزا و حقوق  و ،یرفاه خدمات  و یجانب یا یمزا افت ی در یمعنا به: پاداش. 3

 است؛  سازمان در اجراشده یرهبر سب   و نوع یمعنا به(:  یرهبر)سب   یسرپرست. 4

 آن؛ مانند و  کار،  طیحم بهداشت  و یمنیا ن،یقوان  ت یرعا شامل: یکار  طیشرا. 5

 است؛  افراد رشد منظوربهشغل   ت یو ماه  ت یقابل یکار: به معنا   ت یماه. ۶

 است. کارکنان مدنظر  نیمؤلفه روابط مطلوب ب نی: در اهمکاران. ۷

 با تعابیر مدنظر این پژوهش مطابقت دارد. تعاریف مذکور 

  پرتال و در    کردندتبدیل  منابع خود را به فایل الکترونیکی    های دانشگاهی بخشی از کتابخانه  ، 19-پس از شیوع ویروس کووید

های  ها، کتابداران فعالیت کتابخانه  از  حضوری از آن استفاده کنند. در بعضی  ةکتابخانه قرار دادند تا کاربران بتوانند بدون مراجع

انجامخود را در قالب دورکاری و بدون   بدیندادند    حضور فیزیکی  نسبتاً جدیدو    را تجربه کردند.  یترتیب، شرایط کاری 

نیاز    کنندنقل می  ( 1993)  3بورگ  و   تورید  از  ( 138۶)  ینادر  و   یموسو  سادات کتابخانه  فراوانیکه  قالببه  و  دود  حم  ی ها در 

خدمات   ةارائد به  نتوانکتابخانه میضور در  ، بهتر از حدور )مثالً از خانه(راه  از    کتابدارانمکان نیست و  در زمان و    محصور

به نظر می ؛  دنبپرداز نظرالبته  این  کتابخانهک دست د    رسد  های کافی برای  های دانشگاهی کشور که هنوز زیرساخت م درمورد 

   ی  از  حال،نیدرع .  آمیز باشداغراق  د   (1381  ، داورپناه؛  138۷  ،همکاران  و  یلیدلندارند )ضوری را  حخدمات کامالً غیر  ةارائ

کوو   ی دورکار  سو  دوران  دسترس  تواندیم  19-دیدر  قطع  خدمات    ی از    بهبود   سازنهیزمو    کند  یر یجلوگ   یاکتابخانهبه 

مطابق با    گر،ید  سویاز    .باشد  کاربران  به  دور  راه  از  دماتخ  ةارائتداوم    یبرارفع موانع موجود    و  ازیمورد ن  یهارساخت یز

رضا مربوطه،  ارائ  یعامل  یشغل  ت ی متون  در  مطلوب    ة اثرگذار  بنابرایناست   یدورکار  دوران  در  کارکنان  توسطخدمات  با    ؛ 

اهم به    ت یرضا  نیب  ای آ  که  است   نیا   حاضر  پژوهش  ةمسئل  نیترمهم  ،کارکنان  یدورکاردوران  در    یشغل  ت یرضا  ت ی توجه 

جامع  دردسترس  ةنمونمنزلة  به  پژوهش  نیا  دارد؟  وجود  ایرابطه  یدانشگاه  یهاکتابخانه  کتابداران  یدورکار  و  یشغل   ةدر 

 های پژوهش پرداخته شده است.  یشینهپ یبررس به ادامه دراصفهان انجام شده است.  یدانشگاه یهاکتابداران کتابخانه

 پژوهش  هدف

ح  یاصل  هدف دوران    ی دولت  یهادانشگاه  کتابداران  یدورکارو    یشغل  ت یرضا  ةرابط  نییتع  اضر،پژوهش  در  اصفهان  شهر 

 است.  19-دیکوو
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2. Social exchange theory 

3. Dator & Borg 
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 پژوهش یهاهیفرض 

 است:   شده ی پژوهش بررس نیدر ا هیفرض دو

  وجود   رابطه  19-دیشهر اصفهان در دوران کوو  یدولت  یهادانشگاه  کتابداران  یدورکار  و  یشغل  ت یرضاابعاد    بیناول:    ةیفرض

 .دارد

ابعاد    ةیفرض پ  ی شغل  ت ی رضادوم:  م  یدورکار  ین یبشیتوان  در  دانشگاه  انیرا  دوران    یدولت   ی هاکتابداران  در  اصفهان  شهر 

 دارد.   19-دیکوو

 پژوهش  پیشینۀ
بررس  ی پژوهش  ،یداخل  یهاپژوهش   در به  دورکار  یشغل  ت یرضا  نیب  ةرابط  یکه  باشد  کتابخانه  ةحوزدر    یو  پرداخته  ها 

نشد ابعاد   کهشده    انجام  یدانشگاه  یهاکتابخانهکتابداران    یشغل  ت یدرمورد رضا  یاریبس  یهاپژوهش  نیهمچن  .مشاهده  از 

  ةازجمل  اند.پرداخته  یدانشگاه  یهاکتابداران کتابخانه  یشغل  ت ی رضا  ةمقول( به  یشناسو روان  تیریاز منظر مد  ویژهبهمختلف )

نقش کتابداران    ت یشفافکه  در پژوهش خود نشان دادند    شان یاشاره کرد. ا  (1394)  یو شعبان  پوریقلبه پژوهش    توانی آن م

در پژوهش خود   (139۶)و همکاران    یآقاجان  .شودمی  فیوظا  به  فرد   نگرش  و  نشیب  رییتغ  تیدرنها  و  کارکنان  ت یرضا  باعث 

شخص عامل  پنج  که  دادند  (  ییگراتجربه  و  ،ییگراوجدان  ،یریپذتوافق  ،ییگرابرون  ،ییرنجورخو )روان  ت ینشان 

قنبر  ی زیسرتشن  ینیام   .اندرانیا   یپزشک  علوم  دانشگاه  یها کتابخانه  کتابداران  ی شغل  ت ی رضا   ی برا  ی قو   کنندگانینیبشیپ   یو 

( اندکی پژوهش  .دارد  وجود  معنادار  ةرابط  یشغل  ت یرضا  و  کتابداران  بازخورد  مهارت  نیبدادند    نشان  (1400خشنود  های 

کتابداران   پیشین  .است   کرده  بررسی را  دورکاری  پژوهشبه  دادنشان    پژوهش  ة بررسی  کلی  در    ةوزحهای  طور  دورکاری 

بر فناوری؛ و  . پژوهش2های مبتنی بر سازمان؛  پژوهش  .1کلی تقسیم کرد:  ة  دستتوان به سه  ها را میکتابخانه   .3های مبتنی 

ها نشان  های مرتبط با مسئله دورکاری در میان کارکنان کتابخانهبررسی وضعیت پژوهش  های مبتنی بر کاربر. همچنینپژوهش

کارک مسئولیت  و  وظیفه  نوعِ  به  دورکاری  وضعیت  که  است؛  داد  وابسته  کتابخانه  بررسی در    (1391)  یتهورمثال    براینان 

کتابداران و    به این نتیجه رسید کهملی جمهوری اسالمی ایران    ةکتابخاندهی  کل پردازش و سازمان  ةاداروضعیت دورکاری  

زیرا  ؛کار دارند به کمترین حضور فیزیکی کتابدار در محیط کار نیاز دارندسروبا بخش خدمات فنی رسانان و مشاغلی که اطالع

فعالیت  بهچنین  مبتنیپایگاه  ةواسطهایی  مکانهای  در  وب  مبر  از  غیر  انجامحهایی  نیز  کار  این   شدنی ل  است  بدیهی  است. 

کارک  درمورد  منابع( صادق  وضعیت  )امانت  بخش خدمات عمومی  پژوهش  نیست نان  همچنین،    یرستم  و  یاردکان  ب یعندل. 

داد    (1395) مؤلفهزمینه  یآورفراهمنشان  درنظرگرفتن  با  دورکاری  عملکرد  های  شغلی  فرسودگی  و  زندگی  کیفیت  های 

بهبود   را  درنهایت رضایت شغلی  دا  (139۶)بورنگ و همکاران    یاکبر  بخشد.میسازمانی و  زمان و هزیند  دننشان   ة کاهش 

مهمرفت  استرسوآمد  کاهش  و  دورکاری  پذیرش  عامل  کم  ةواسطبهکاری    ترین  کمتر  پذیرش اهمیت نظارت  در  عامل  ترین 

،  19-بیماری کوویدگیری  دورکاری است. این پژوهش نشان داد افزایش رضایت شغلی از مزایای دورکاری است. پس از همه

بیماری  تأثیرات    بررسی ارائة  این  کتابخانهدر  دانشگاهیخدمات  چشمگیری  های  است   رشد  زاده یجعفر  پژوهش.  یافته 

کاری، ارتباطات سازمانی، و استفاده از فناوری    ةتجرببین دورکاری و انگیزه،  اکی از این است که  ح  (1399)  فرجام  و  یریمالم

عواملی    ندپژوهشی نشان داددر    (1399)  یطاسیق   و    یتاج.  وجود دارد  هرابط  برخی از ابعاد رضایت شغلی،منزلة  ، بهاطالعات

تصمیم مشارکت   مانند در  پاداشگیریدادن  ارتباطات،  بهها،  مدیریت های  وظایف،  تقسیم  دستمزد،  و  مناسب، حقوق  و  موقع 

انداز برای آنان، و جلسات منظم و پیوسته )آنالین( از میادگیری کارکنان، ترسیم چش  یمناسب، ماهیت کار، تالش برای ارتقا

  ی دورکار  ت یوضع  یپژوهش  در  ( 1400)و همکاران    ی نیرحسیمگذارند.  میثیر  أتکیفیت دورکاری    یارتقا  درمواردی هستند که  

نقش    یمجاز  یهااز شبکه  استفادهنشان داد    آنانپژوهش    .را مطالعه کردند   19-دیکوو  یپاندم  امیا  در  یعموم  یهاکتابخانه  در

ترو  یمهم و  توسعه  کتابخانه  جی در  تقریباً    ( 1400)  ی شاکر  و  نژادی نجفقلهمچنین  .  دارد  یاخدمات  دادند    ةهمنشان 

دانشگاهکتابخانه مرکزی  مطالعه های  خو شدههای  حضوری  خدمات  دور،  در  را  کووید   اند  در   کردندمحدود    19-شیوع  و 
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شده در این  ح مطر  ة . بحث سرعت پایین اینترنت و پهنای باند از مشکالت عمدکوشیدندافزایش خدمات دیجیتال از راه دور  

 کرد.  ها را با مشکل مواجه میدر کتابخانهخدمات غیرحضوری   ةارائای بود که و پهنای باند ازجمله مشکالت عمده میان بود

ممکن    دورکاریدارد. همچنین، افزایش    وجود   مثبت   ةرابطرضایت شغلی  بین دورکاری و  پژوهشی نشان داد    در  (2019)  شال

کارآمد روشی  باشد.    است  کارکنان  شغلی  رضایت  سطح  افزایش  ارتباطات برای  نوع  بر  هرچیز  از  بیش  کاری،  روش  این 

ب رابطه  )در  میکارکنان  ایجاد  را  تغییراتی  مخاطبان(  با  رابطه  در  و  همدیگر  به  ا  که  شال،    باورکند.  است  آن  امر  این  دلیل 

تأثیر    در  کاریدور ومیکارمندان  درک    گذارد  را  باالتری  همچنین  کنندمیاستقالل  کار.  بین  کمتری  و  د    تعارضات  خانواده 

در   (2020تامارو )  .خواهد دادها را تحت تأثیر قرار  رضایت شغلی آن   ای کهگونهبه  ؛خواهند داشت شدت ارتباط از راه دور  

ن  است. در ای  کردهتأیید    را  کتابداران  نمیادورکاری در  در  های رضایت شغلی(  تأثیر ارتباطات )یکی از مؤلفه  خود،  پژوهش

و   جه یفیا،  نمونه  . برایاندهای مرتبط به مزایای فضا و منافع کاری جدید کتابداران برای جامعه اشاره کردهبرخی پژوهش  ،میان

کتابدارا، و اهمیت نقش ممحیط مجازی آموزش    ةهای جدید در زمینمهارت  به اهمیت آموزش  (2020)  وسفی ای شاورهبه 

  ة دورکاری روشی مناسب برای ارائ  ةشیو نیز    (2020و همکاران )  الدننظر  از    .کتابداران در فضای کاری جدید اشاره کردند

گسترش انتشار اخبار کذب،  اجتماعی پس از کرونا و    هایزیرا با توجه به گسترش استفاده از رسانه  ؛هاست خدمات کتابخانه

انتشار دهند.صورت دورکاری و در بستر فضای مجازی اطالعات و  توانند بهکتابداران می   همکاران و    ق یعاش  اخبار موثق را 

کتابخانه  (2022) تغییرات  پژوهشی  کوویددر  در دوران شیوع ویروس  دانشگاهی  ایشان   کردند.بررسی  را    19-های  پژوهش 

داد   مدیریت    درپاندمی  نشان  نقشکتابخانهتغییر خدمات و  دها،  در دسترس  رهای  ترجیحی  ارتباطی  ابزارهای  و  حال ظهور 

 . تأثیر داشته است 

می  پژوهش  ةپیشینبررسی   کتابخانه  ةوزحهای  پژوهش   دهدنشان  در  میدورکاری  را  سه  ها  به  کرد:    ةدستتوان  تقسیم  کلی 

تعداد رو به رشد رغم  بههای مبتنی بر کاربر.  پژوهش  .3فناوری؛ و  های مبتنی بر  . پژوهش2های مبتنی بر سازمان؛  پژوهش .1

های  چنان که شایسته است در کتابخانهاین موضوع آنبه    د   19-ویروس کوویدپس از شیوع    ویژهبه  ـهای دورکاری  پژوهش

لی در بین کتابداران  دورکاری و رضایت شغ  ةبا هدف بررسی رابط  اضرح  . بنابراین، پژوهشاست   نشدهتوجه    دانشگاهی کشور

 . شده است انجام  19-ی دولتی شهر اصفهان در دوران کوویدهاهای دانشگاهکتابخانه

 پژوهش  وشر
  نوع   از  رهایمتغ  ت یوضع  نظر  از  و  ،یلی تحلد    یشیمایپ  هاداده  یگردآور  ةو یش، از لحاظ  یکاربرد  هدف   نظر  از  اضرح  پژوهش

در  خدمت    ةسال سابقکتابداران رسمی و دارای حداقل ی   ة را کلی آماری این پژوهش  ة. جامعاست   یکمّ  کردیرو  با  یهمبستگ

که    ،اصفهان(  علوم پزشکی  اصفهان، و دانشگاه  صنعتی)دانشگاه اصفهان، دانشگاه    های دولتی شهر اصفهانهای دانشگاهکتابخانه

ة  جامعبا توجه به اینکه تعداد کل    ،کرجسی و مورگانجدول    براساس   د.نده، تشکیل میاندمشغول به کار بوده  1400  در سال

با    ،نفر است   118  پژوهش برابر  نمونه  نظر  توزیعهای  هنامتعداد پرسش   بنابراین  ؛است نفر    90حجم  بیشتر در  شده ده درصد 

نفر، دانشگاه علوم  15)دانشگاه اصفهان  شدگردآوری و بررسی  نامه پرسش 90شده، تعداد توزیع ةنامپرسش 99از   و گرفته شد

ای متناسب با حجم نمونه انجام گیری به روش تصادفی طبقهنمونه. نفر( 14اصفهان  ینفر، و دانشگاه صنعت ۶1اصفهان  یپزشک

 .  دهدینشان م شدهمطالعه یهادانشگاه  یتفک به راتعداد نمونه  1 جدول. شد

 نمونه حجم  تعداد جامعه/ -1جدول  

 حجم نمونه تعداد جامعه شهر اصفهان   ی دولت  یهادانشگاه

 15 20 دانشگاه اصفهان 

 ۶1 80 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 14 18 اصفهان  یدانشگاه صنعت

 90 118 جمع

 

تحقیق پرسش  حاضر،  در  جمع  دربردارندة  ایمهنااز  اطالعات  بخش  هشت    دورکاری   ، یشناختت یسه  تعداد   سؤال با 

مبتنیساخته  ققح)م مربوطهو  متون  تعداد    (Judge & Bono, 2002) شغلی  رضایت    ،(بر  داده  برای  سؤال  33با  ها گردآوری 
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های توصیفی و  آزموناز    ، های میدانی قرار داد. در پژوهش حاضرتحقیق  ةزمرتوان در  آن را می  بنابراین  ؛است   استفاده شده  

)های  آزمون آزمون  استنباطی  و  پیرسون  چندگانههمبستگی  تجزیه  (رگرسیون  برای  شد.  دادهواستفاده  از  تحلیل  حاصل  های 

 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.   22 اس.اس.پی.اسافزار آماری نرماز نامه پرسش

اطالعات اساس، به پنج نفر از استادان و متخصصان علم  از روایی محتوایی استفاده شد. براین  ،نامهتعیین روایی پرسش  منظوربه

دانش مدیریت  و  و  دانشگاه  ةرابط  ةنامپرسش  اصفهان  دانشگاهشناسی  کتابداران  میان  در  شغلی  شهر  دورکاری  دولتی  های 

  برای.  شدتأیید  نامه  پرسشترتیب روایی محتوایی  بدینو    شدها بررسی و اصالح  گویه  ،شد  ارائه   19-اصفهان در دوران کووید

در نامه  پرسش   از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن نشان داد  ،یشغل  ت یرضا  و  ی دورکارنامة  پرسش  تعیین پایایی

برخوردار    از پایایی مطلوبی  های رضایت شغلی مؤلفه  ةهمهر دو متغیر اصلی )یعنی دورکاری و رضایت شغلی( و همچنین در  

 (.2است )جدول 

 پژوهش با استفاده از فرمول آلفای کرونباخنامة پرسشپایایی  -2جدول  
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 هایافته
کنندگان  شناختی مشارکت در ابتدا سعی شده شمایی کلی از وضعیت جمعیت   .شده است بررسی  پژوهش    یهاهیفرضدر ادامه  

 (.  2ارائه شود )جدول 

 کنندگان مشارکت شناختی بررسی وضعیت جمعیت  -3  جدول

 جنسیت
     مرد  زن

۶۷ (4/%۷4) 23 (۶/%25)     

 سن 
  پاسخ بی  سال به بال  51 سال  50تا  41 سال  40تا  31 سال  30تا  20

5 (۶/%5) 20 (2/%22) 4۶ (1/%51) 1۷ (9/%18) 2 (2/%2)  

 صیلیحت ۀ رشت
   پاسخ بی  ها سایر رشته  شناسیعلم اطالعات و دانش

۶2 (9/%۶8) 21(3/%23) ۷ (8/%۷)   

 صیلیحمقطع ت
 پاسخ بی  دکترا  کارشناسی ارشد  کارشناسی کاردانی دیپلم

۶ (۷/%۶) 1 (1/%1) 31 (4/%34) 4۷ (3/%52) 4 (4/%4) 1 (1/%1) 

 کاری  ۀ سابق 
 سال  30بالی  سال  29تا  23 سال  22تا  16 سال  15تا  9 سال  8تا  2

۶ (۷/%۶) 1۷ (9/%18) 34 (8/%3۷) 30 (3/%33) 3 (3/%3) 

 سمت
   کتابدار رئیس بخش معاون مدیر

1 (1/%1) 2 (2/%2) 20 (2/%22) ۶۷ (5/%۷4)   

 وابستگی سازمانی
 دانشگاه اصفهان  دانشگاه صنعتی پزشکیدانشگاه علوم 

۶1 (8/%۶۷) 15 (۶/%1۶) 14 (۶/%15) 

 

  اکثر  .اندداده  اختصاص  خود  به  درصد  ۷4/ 4کنندگان را زنان با  مشارکت   نیشتری ب  ،شودیمشاهده م  3که در جدول    طورهمان

  52/ 3(.  % ۶8/ 9)  است   بوده  ی شناسدانش  و  اطالعات  علم  شانیا  یتخصص  ةرشت  و  بوده  ساله  50  تا  41  نیب  کنندگانمشارکت 

  تا  23  سپس  و(  %3۷/ 8)  سال  22  تا  1۶  نیب  آنان  اکثر  یکار  ةسابق  و  داشتند  ارشد  یکارشناس  مدرک  کنندگانمشارکت   از  درصد
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  اصفهان  یپزشک  علوم  دانشگاه  در  و  دارند  ت یفعال  کتابخانه  در  »کتابدار«  سمت   در  افراد  نیا  اکثر .  است   بوده(  %33/ 3)  سال  29

 (. %۶8) اندشاغل

ناپارامتری ،  به یا  پارامتری   آماری  آزمون  نوع  تعیین  نرمال  نخست منظور  است وضعیت  کنندگان  مشارکت   ةبودن جامعالزم 

بخشمنظور،  همینبه  .شود  بررسی این  کلموگروف  از  در  یافته  شد.استفاده  اسمیرنف    د   آزمون  تحقیق سپس  استنباطی  های 

 . (4)جدول  بررسی شدهای تحقیق تنظیم و فرضیهبراساس  

 اسمیرنف  د  آزمون کلموگروف نتایج -4  جدول
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 ها مؤلفه 

 آماره  035/0 088/0 082/0 08۶/0 092/0 051/0 098/0 0۷8/0 089/0 090/0

 آزادی  ۀ درج 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0۶۷/0 0۷5/0 125/0 055/0 180/0 0۶0/0 088/0 095/0 083/0 200/0 Sig. 

 

بررسیمشارکت   ،4جدول    براساس  متغیرهای  تمامی  در  برخوردار  شدهکنندگان  نرمال  توزیعی  ادامه  p˃0.05)  نداز  در   .)

 های آماری پارامتری  استفاده شده است.  های پژوهش، از روشمنظور بررسی فرضیهبه

رضایتمندی  وضعیت کلی ، پژوهش ةجامع دربارة تردیدگاهی جامع ةارائمنظور بهاصلی پژوهش،  هایفرضیهقبل از پرداختن به 

 .  شده است  بررسی حاضر پژوهش کننده درکتابداران مشارکت 

 شدهمطالعه  ةجامعرضایتمندی در ابعاد بررسی وضعیت  نتایج -5  جدول
افراد  تعداد کرت یل نیانگیم حداقل  حداکثر    

 
90 5 1 62/2  ارتباطات  

90 5 1 46/2 شغلی یارتقا   

90 4 1 76/1 ها پاداش   

90 5 1 14/2  حقوق و مزایا  

90 5 1 88/2  سرپرستی 

90 5 1 32/3  شرایط کاری  

90 5 1 76/3  ماهیت کار  

90 5 1 2/3  همکاران 

90 5 1 77/2  رضایتمندی 

 

کلی  به  ،5جدول  براساس   رضایتمندی  طور  طیف    است   2/ ۷۷میانگین  در  به    ةگانپنجکه  راضی»  ةگزینلیکرت  «  تاحدودی 

و بُعد ماهیت کار با  (  «ناراضی»  ةگزین)نزدی  به    1/ ۷۶ها با میانگین  نزدی  است. در میان ابعاد رضایتمندی شغلی، بُعد پاداش

به    3/ ۷۶میانگین   به خود  به(  «یراض»  ةگزین)نزدی   ابعاد رضایتمندی شغلی  میان  در  را  میانگین  بیشترین  کمترین و  ترتیب، 

 اند. اختصاص داده

رابطه   19-کووید های دولتی شهر اصفهان در دوران  کتابداران دانشگاه  دورکاریِو  رضایت شغلی  ابعاد  اول: بین    ۀفرضی

 وجود دارد. 

  شود.  مشاهده می ۶از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول  ،منظور بررسی این فرضیهبه
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 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش   -۶جدول   

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 ارتباطات  1        

       1 198/0 شغلی یارتقا   

      1 1۶5/0  131/0 ها پاداش   

     1 18۷/0  حقوق و مزایا  0/231* 0/۶12**  

 سرپرستی 0/408**  0/3۷3**  0/455**  0/280**  1    

 شرایط کاری  0/490**  0/32۶**  0/301**  0/415**  0/4۷1**  1   

  1 12۷/0  181/0  1۷2/0  10۶/0  02۶/0  ماهیت کار  0/341**  

 1 0۷8/0  *0/213 *0/2۶۷ - 12۶/0  130/0  - 1۶8/0  009/0  همکاران 

 دورکاری  0/390**  0/3۶5**  0/350**  0/322**  0/518**  0/348**  0/294**  0/208* 1

    p<0.01**                 p<0.05*   
 

دورکاری    ،۶جدول    براساس  با  شغلی  رضایت  به  مربوط  متغیرهای  معن  ةرابطتمامی  و  متغیرهای  یمثبت  بین  در  دارند.  دار 

رهبری(   )سب   »سرپرستی«  متغیر  شغلی،  )رضایت  دورکاری  با  را  همبستگی  را  r=518 /0بیشترین  همبستگی  کمترین  و   )

 ( نشان داده است.  r=208 /0همکاران )

را    19-های دولتی شهر اصفهان در دوران کووید کتابداران دانشگاه  بینی دورکاریدوم: رضایت شغلی توان پیش   ۀفرضی

 دارد.  

استفاده شده است. نتایج این آزمون در    1« گانه به روش »ورودبرای آزمون این فرضیه از آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند

 شود.  مشاهده می ۷جدول 

 یشغل  تی رضا ابعاد قی طر از یدورکار  ینیبش یپ یبرا ورود روش به چندگانه ونیرگرس لیتحل جی نتا -۷  جدول

 یپ مقدار ی ت بتا بیضر استاندارد  یخطا یب بیضر نیبشیپ یرهایمتغ

 029/0 -220/2  4۶3/۶ -345/14 ثابت مقدار

 2۶0/0 133/1 115/0 249/0 283/0 ا یو مزا حقوق

 135/0 511/1 145/0 2۶1/0 394/0 یشغل  یارتقا

 009/0 ۶۷4/2 292/0 258/0 ۶91/0 سرپرستی

 2۷2/0 10۶/1 109/0 495/0 548/0 ها پاداش

 945/0 0۷0/0 008/0 359/0 025/0 ی کار شرایط

 195/0 30۶/1 134/0 298/0 389/0 همکاران

 105/0 ۶41/1 159/0 222/0 3۶4/0 کار  ماهیت

 283/0 081/1 11۶/0 28۷/0 311/0 ارتباطات 

 شده = ضریب تعیین اصالح 349/0 ضریب تعیین =408/0 =ضریب همبستگی  638/0 

 

»  ،۷جدول    براساس تعیین  مقدار  با    شده«اصالحضریب  می  0/ 349برابر  نشان  که  مؤلفه بوده  شغلی،  دهد    34/ 9های رضایت 

 ةمؤلف  فقطشغلی    رضایت های  دهد در میان مؤلفهکنند. ضمن اینکه »مقدار پی« نشان میدرصد واریانس دورکاری را تبیین می

بتای )=یسرپرست با مقدار  بهترین پیشکند و  بینی میصورت معناداری پیشبه(  0/ 292، دورکاری را  متغیر    کننده بینیبنابراین 

 صورت است:  بدین شدهبررسی ة فرضیرگرسیون برای  ةمعادلوابسته یعنی دورکاری است. درنهایت، 

 

1. Enter 
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 14/ 345  -0/ ۶91 دورکاری = )سرپرستی(

 گیرینتیجه
  طبعاً  و  فراهم کرده  کتابداران  یبرا  یدیجد  یکار  طیشرا  ،ینکات منف  یتمام  رغمبه  19-دیکوو  روسیو  وع یش  رسدیم  نظربه  

  طیحم  و  طیشرا  والت،حت   نیا  با  همگام  هاسازمان  است   الزم  بنابراین.  است   آورده  همراه  به  خود  با  یدیجد  مسائل  امر  نیا

  الزم   نیهمچن  .شوند  ب یترغ  والتحت  با  مشارکت   و  یهمکار  به  کتابداران  و  کارکنان  که  بخشند  بهبود  یاگونهبه  را  دیجد  یکار

رابطه بین رضایت   نییتعبا هدف  ،اضرحپژوهش . باشند خود ی هامهارت و هایتوانمند ةتوسع و رشد دنبال به  کتابداران  است 

در   دورکاری  و  کتابخانه  ةجامعشغلی  اصفهان دانشگاههای  کتابداران  شهر  دولتی  اصفهان،    های    صنعتی   دانشگاه )دانشگاه 

دانشگاه و  پزشکی  اصفهان،  تا    اصفهان(  علوم  شد   کتابداران   ی دورکار  بر  تواندیم  که  ی عواملاز    یبرخ   ب یترتبدینانجام 

شیطوالن  یلیتعط  در  یدانشگاه  یها کتابخانه  ،شد  مشاهده  که  طورهمان  د.نشو   شناخته  گذارندب  اثر  19-دیکوو  وعیمدت 

ا  کنندگانمشارکت    دربارة   آناننظرات    ،انیم  نیا  در  .کردند  ت یرضاابراز    یشغل  یتمندیرضا  از  «ی»تاحدود  پژوهش   نیدر 

  ن شاغال  یهادغدغه  نیترمهم  از  همواره  کتابداران  یشتیمع  تیوضع.  نبود  بخشت یرضا  ا«یو »حقوق و مزا  ها«»پاداش  یهامؤلفه

  یهامؤلفه  تمامیاین پژوهش نشان داد بین    ةنتیج  .باشد  اثرگذار  زین  یشغل  ی هاجنبه  ریسا  بر   تواندیم  که  بوده  حوزه  نیا  در

دارد رابطه وجود  دورکاری  و  یافته  .رضایتمندی  یافته،  و     ی تاج  ، (1395)  یرستم  و   یاردکان  ب یعندل  یهاپژوهشهای  این 

در نوع ارتباطات    رییو تغ  ی ستسرپرنوع  جمله  از  متعددی داشته باشد؛  لیدالتواند  میاین امر  کند.  را تأیید می  (1399)  یطاسیق

نتا   یامؤلفهدو    ؛ (یارتباط  ی هابر رسانهی)مبتن بنابر  با    یهمبستگ  نیپژوهش حاضر باالتر  جیکه  .  داشت   کتابداران  یدورکاررا 

کاری مبتنی بر    اساس این روشِ  واست    افراد  به  خدمات  ة ارائ  یبرا  یضرور  یروش  19-دی در دوران کوو   یخدمات دورکار

کتابداران و مخاطبان است ح به    بنابراین  ؛فظ سالمت  از راه دور   ةارائ  بهبود   درتواند  رضایت شغلی می  ةمقولتوجه  خدمات 

 . تأثیرگذار باشد

له اهمیت سب   ئاین مس  های رضایت شغلی، مؤلفة »سرپرستی« باالترین ارتباط را با دورکاری نشان داد کهاز طرفی، بین مؤلفه 

ای از  که مجموعهاین   با وجودراستاست.  هم  (1399)  یطاسیق   و   یتاجپژوهش    یهاافتهاین نتیجه با ی  دهد.رهبری را نشان می

های رضایت شغلی  شد( مؤلفه  اشارهبرخی از این عوامل    پژوهش به  ةپیشینباشند )در    رابطه داشتهدورکاری    باتوانند  عوامل می

بینی رضایت شغلی در دورکاری  کنند. این یافته به معنای توان پیشواریانس دورکاری را تبیین میدرصد    0/ 349  طور کلیبه

های رضایت  در میان مؤلفه  ،پژوهش حاضر  براساس نتایج  است.اثربخش  است که در بهبود عملکرد شغلی در دوران دورکاری  

است   ةکنندبینیپیشتنها    «سرپرستی»  ةمؤلف  ،شغلی »تاحدودمشارکت   ةجامع  نیهمچن  .دورکاری    ابراز   مؤلفه  نیا  از  «یکننده 

بسزایی دارد. نوع    تأثیرعملکرد کتابداران و سایر کارکنان    درتردید رهبری و نوع سرپرستی در کتابخانه،  بی  .ندکرد  یتمندیرضا

در تضعیف یا   آنو هیچ عاملی در سازمان مانند    گذاشته  تأثیرکارکنان سازمان    ة روحی  دررهبری و سب  سرپرستی در سازمان  

. هرجا سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته باشند، رضایت شغلی نیز زیاد نیست کارکنان مؤثر    ةروحیتقویت  

است  شایستگی    (.1388  ،یقاسم) بوده  و  لیاقت،  هوش،  تخصص،  از  باالیی  سطح  باید  کتابخانه  باشدسرپرست  دارا  . را 

مستقیم مسئول  که  توانایی  یکتابداری  دارای  و  مدیریتی  متخصص  برنامهداشته  های  پذیرش  دستورات  باشد،  و  برایش    اوها 

 است.   تربسیار راحت 

کتابخانه  شایان،  پایان  در در  دورکاری  که  است  هذکر  که  ها،  اما    ةواسطبهرچند  گرفته،  قرار  توجه  مورد  بیشتر  پاندمی  شیوع 

به    بنابراین؛  ندبود  کردهبینی  پیش   آن را  هاهای کتابخانهبندی نسلدر دسته  (13۷9باکلند )نظرانی ازجمله  ب حها پیش صاسال

می تغییرات  نظر  مو  دینبارسد  کرونایی  شرایط  با  دود  حمجود  به  که  اولیه برطرفباشند  وضعیت  به  مجدداً  بیماری،  شدن 

، الزم است از این فرصت استفاده شود  ست همسو  های آیندهرکت به سمت کتابخانهحکه تغییرات کرونایی با    اکنون  .بازگردند

 های پیشا و پساکرونا متفاوت باشند.  رود کتابخانهو انتظار می
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 پیشنهادهای پژوهش 

یافته.  1 به  توجه  پژوهش حاضر،  با  میهای  کتابخانهپیشنهاد  مدیران  دانشگاهی  شود  های آموزش  ةارائ  برایالزم    ةزمینهای 

 به کتابداران در دوران دورکاری را فراهم کنند؛  ضروری

ن در دوران دورکاری، ادر راستای افزایش رضایتمندی کتابدارمدیران  شود  های پژوهش حاضر، پیشنهاد میبا توجه به یافته.  2

 ؛  کنندمناسب و متناسب اقدام  در راستای بهبود سب  رهبریِ

ای  ههایی مشابه در سایر کتابخانهشغلی و دورکاری، پژوهش  رضایت دربارة    دانشی جامعمنظور کسب  شود بهپیشنهاد می.  3

   دانشگاهی کشور نیز انجام شود.

 منابع
ما بورنگ،  م  ،مدح کبری  اعظمی،  و  علی  موسوی،  ) ح سادات  کتابخانه139۶مد  کتابداران  و  مدیران  دیدگاه  کرما (.  استان  عمومی  ن  های 

 . 502-48۷  ،(4) 23های عمومی، رسانی و کتابخانهقیقات اطالع حتهای گسترش، نسبت به دورکاری: شناسایی مزایا، موانع، و راه 

بررس1400)  می مر  خشنود،  یقنبر  و  هیسم  ،یزیسرتشن  ینیام ب  ی(.  کتابداران    تیو خالق  یشغل  تی با رضا  یارتباط  یهامهارت   نیرابطه 

 .  109-93  ،(4۶)4 ،یدر مطالعات علوم انسان نی نو یدستاوردهااستان همدان،  یعموم یهاکتابخانه
بزرگ شخص139۶)  فروزان  ،یمهرنجان  یعشور  و  الیل  ،یانارک   ینعمت  ،حامد  ،ییکوپا  یآقاجان عامل  پنج  رابطه  رضا  تی(.   یشغل  تی با 

 .  94-۷5 ،(۶) 3  ،اطالعات تی ری مد فنون و علوم ران،ی ا یکتابداران دانشگاه علوم پزشک

 .تهران: کتابدار .ترجمة باب  پرتو  .های آیندهکتابخانه(. 13۷9باکلند، مایکل )

ارتباطات  بررسی ساز و کارهای کارتیمی و شیوه (.  1399تاجی ، فاطمه و قیطاسی، فریده ) ی.  در شرایط دورکار  کارکنانهای مدیریت 

 شناسی مدیریت منابع انسانی، تهران. دهمین کنفرانس آسیب شده در ارائه 

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی    فصلنامه(. دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.  1391تهوری، زهرا ) 
 -93-۷5 ،(9)2 ،اطالعات
وری سازمان در دوران پاندمی کووید  ه . بررسی تأثیر دورکاری هوشمند بر بهر( ؛ مهرماه1399زاده مالمیری، فاطمه و فرجام، سعید ) جعفری 
 ، تهران.  در بان ، بورس و بیمههای کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم ششمین کنفرانس ملی پژوهش ، 19 -

، رسانیکتابداری و اطالع های دانشگاهی ایران،  گیری از فناوری اطالعات در کتابخانه(. موانع زیرساختی بهره1381مدرضا ) حداورپناه، م

5(2) ،23-1 . 

نور در ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام(. بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه138۷سین و آزاد، اسداله )حمدحمید، دیانی، محدلیلی،  

 . 15۶-121  (،1)11 ،رسانیکتابداری و اطالع پیوند با ساختار آموزشی آن، 
الکترونیکی.  138۶سادات موسوی، علی و نادری، سمانه ) یادگیری  ، رسانیع ابی و اطالی اطالع   ه ماهنام(. کتابخانه مجازی و نقش آن در 

4(3) ،15-10 . 

 . ۷1-51 ،(1) 1، قیقات رسانهحت .(. نظریه تبادل اجتماعی: نظریه ارتباطات و تعامالت بین فردی در جامعه 139۷مد )ح شهسوارانی، امیرم
 .159-141،  (8) 1۶ ،های مدیریت بازرگانیکاوش (. دورکاری و عملکرد سازمانی. 1395عندلیب اردکانی، داود و رستمی، خدامراد ) 

 ( ایرج  مدار(.  1388قاسمی،  مدیران  شغلی  رضایت  بر  شغلی  استرس  میزان  شهر   س تاثیر  پایاناسالم  ارشد.  کارشناسی  دانشکده    . نامه 

 . دانشگاه ساوهمدیریت دولتی. 

  تی ری مد  اصفهان،  شهر  یدولت  یهادانشگاه   کتابداران  یشغل  تی رضا  و  نقش  تیشفاف  نیب  رابطه(.  1394)   احمد  ،یشعبان  و  طاهره  پور،یقل
 . ۶14-۶08  ،(5) 12  ،سالمت اطالعات

فاتح  ینعلیحس  خودکار،زهره؛    ،ینیرحسیم )   زاده،ی و  بررس 1400ندا  کتابخانه   یدورکار  تیوضع  ی(.  ا  یعموم  یهادر    ی پاندم   امی در 

 . 138-121، (55)14 ،یشناسدانش ، 19-دی کوو

و موانع ارائه خدمات:    یدانشگاه  یهابر خدمات کتابخانه  19-دی کوو  یریگهمه   وعیش  ری(. تأث1400)  قهی صد  ،یاعظم و شاکر  نژاد،ینجفقل

   .58-45 (،1) 12 ،یرساناطالع  و  یکتابدار  پژوهشنامهکشور،   ی سطح  یهادانشگاه  ی مرکز یهاکتابخانه
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