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ڪلیدواژه ها 

کتابخانه ملی ایران، رضایت شغلی، عوامل فرهنگی

توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی برای رضایت شغلی
)نمونه پژوهی: کتابخانه ملی ایران(

نسرین فرنقي | فریبرز درودی

چڪیده

ه دف : ارزیابی عوامل فرهنگی در کتابخانه ملی ایران به منزله فرصتی برای افزایش رضایت 

شغلی کارکنان این مرکز.

روش شناسی: در این پیامیش، گ ردآوری  اطالع ات  از طری ق  دو پ رس ش ن ام ه عوامل فرهنگی 

)برگرفته از رابینز( و رضایت شغلی )برگرفته از اسمیت، کندال، و هالین( انجام شد. ج ام ع ه  

آم اری 290 نفر بود که در نهایت 250 پرسشنامه تحلیل شد. 

يافته ها: مؤلفه های خالقیت، هویت، یکپارچگی، تعارض، و کنرتل در بین کارکنان در سطح 

نسبتاً مطلوبی قرار دارد. عالوه بر آن، کارکنان کتابخانه ملی بيش از حد متوسط )3/5 در 

مقياس 5( از کار کردن در کتابخانه ملی رضایت دارند.

نتيجه گريی: با عنایت به اینکه آزمون انجام شده برای همه متغیرهای فرهنگی معنادار بوده 

می توان گفت که عوامل فرهنگی به منزله فرصتی برای رضایت شغلی کارکنان بیش از حد 

متوسط تأثیرگذار خواهد بود.
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مقدمه
رضایت شغلی پدیده ای است که در اثر عوامل گوناگون شکل می گیرد و خود نیز بر عوامل 
گوناگون تأثیرگذار است. پژوهشگرانی که به ارزش های انسانی اهمیت می دهند چنین 
استدالل می کنند که رضایت شغلی باید از جمله هدف های اصلی سازمان باشد و سازمان ها 
باید شرایطی را فراهم آورند که کارکنان را راضی نگه دارند. به همین دلیل، نیروي انساني 
مهم ترین سرمایه هر سازماني است. اگر عامل انساني را از سازمان حذف کنیم آنچه باقي 
مي ماند عوامل و امکاناتي نظیر ساختمان، ماشین آالت، و تجهیزات است که به خودي خود 
قابل استفاده نیست و ارزشي نخواهد داشت در حالي که سودآوري سازمان ها به دلیل نیروی 
انسانی آنهاست. اگر سازمان ها دارای نیروهای انسانی توانمند، کارآمد، و باانگیزه باشند به 

اهداف خود دست پیدا می کنند )موسوی ده موردی، 1378، ص 14(. 
"رضایت شغلی مفهومی است  که ابعاد، جنبه ها، و عوامل گوناگوني دارد" از جمله  این 

عوامل می توان به صفات کارکنان، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار اشاره کرد )هل 
ریجل و وودمن3، 2001، ص 53-55(. فیشر4  و هانا5 رضایت شغلی را عاملی درونی و نوعی 
سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می دانند؛ بدین معني که اگر شغل مورد نظر لذت 
کافي را برای فرد ایجاد کند او از شغلش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل مورد نظر 
رضایت و لذت کافي را به فرد ندهد، در این حالت، او از کار خود گالیه می کند و درصدد 
تغییر آن برمی آید )شفیع آبادی، 1376، ص 123(. رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است 
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که محتوا و زمینه وفاداری و عالقه مندی آنان به سازمان مطبوع را فراهم مي آورد. همچنین، 
یک حالت احساسی مثبتي است که در سالمت فیزیکی و روانی افراد مؤثر است. از نظر 
سازمانی، سطح باالی رضایت شغلی منعکس کننده جّو سازمانی بسیار مطلوب است که 

مي تواند به جذب و بقای کارکنان منجر  شود.
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوری اسالمی ایران یک نهاد بزرگ فرهنگي است که 
متولي فعالیت هاي راهبردي و کلیدي فرهنگي در جامعه است که انجام آن فعالیت ها می تواند 
زمینه هاي تعالي براي رشد و توسعه فرهنگي را فراهم آورد به همین سبب، به  نظر مي رسید 
که بررسی عوامل فرهنگی در این سازمان و ارزیابی کارکنان آن به عنوان فرصتی برای افزایش 

رضایت شغلي حائز اهمیت باشد. 
در این زمینه، پژوهش هایی که طی 10 سال گذشته به طور مستقیم به رضایت شغلی 
کتابداران پرداخته باشند می توان به گیل قاسمی، 1376؛ محمدزاده، 1378؛ باقری، 1379؛ 
کهن، 1380؛ جعفرزاده و فتاحی، 1383؛ تهوری، 1384؛ فتاحی، 1393؛ گودرزی، سیدین، 
تهوری؛  آنها کهن؛  میان  از  اشاره داشت که  و حریری زاده، 1394؛ و در داخل کشور 
گودرزی، سیدین، و حریری زاده؛ و فتاحی به طور اخص، وضعیت رضایت شغلی کتابداران 
را در کتابخانه ملی مورد مداقه قرار داده اند. همچنین، اهم پژوهش های انجام شده در سایر 
حوزه ها از جمله منصوریان و لهستانی زاده، 1378؛ محمدی نژاد گنجی، 1383؛ پرتویی، 
1385؛ و شکری، ساریخانی، و حسومی، 1391 نیز به عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 
کارکنان توجه داشته و به بیان رابطه این همبستگی ها پرداخته اند. در خارج از کشور نیز 
پژوهش هایی چون میرفخرایی1، 1991؛ سیپره2، 1999؛ توگیا، کاستلیوس، و تی سایگلیس3، 
2004؛ آیرانچی4، 2011؛ و آالم 5،2012 این مهم را بررسی کرده اند. جمع بندي همه این 
مطالعات حاکی از آن است که رضایت شغلی در موفقیت و بهره وری سازمان ها تأثیر 
به سزایی داشته است و هرگونه اقدام برای افزایش میزان این رضایت می تواند در بهبود 
روند کاری و فعالیت های حرفه ای آنها نقش داشته باشد. عالوه بر آن، پژوهش هایی 
که به طور اخص در کتابخانه ملی انجام شده است در مجموع نشان داده است که 1( 
رشته تحصیلی بر رضایت شغلی کتابداران مؤثر بوده است؛ و 2( رضایت کتابداران از 
شاخص هایی همچون امکانات رفاهی، امکانات آموزشی ، امنیت شغلی، و پایگاه اجتماعی 
کمتر از حد متوسط بوده است. با توجه به یافته های پیشین و نیز گذشت 10 سال از آخرین 
پژوهش انجام شده در کتابخانه ملی پژوهش حاضر بر آن شد تا رضایت شغلی کارکنان 

کتابخانه ملی و عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر آن را مطالعه کند. 

1. Mirfakhrai 
2. Siepre
3. Togia, koustelios, 

&Tsiglis
4. Ayranci
5. Alam

توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی 
برای رضایت شغلی
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روش شناسي
در این پیمایش، داده ها از طریق دو پرسشنامه به دست آمد: 1( پرسشنامه عوامل فرهنگي که 
شامل 26 پرسش در پنج بُعد خالقیت، هویت، یکپارچگي، تعارض، و کنترل است که از الگوی 
رابینز1 استفاده شد؛ و 2( پرسشنامه رضایت شغلي با 39 پرسش و پنج شاخص پرداخت ها، 
شغل، فرصت هاي ارتقاء، سرپرست، و همکاران )اسمیت، کندال، و هالین2، 1969(. جامعه آماري 
شامل 520 نفر از کارکنان شاغل در کتابخانه ملي بود، 290 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و 
پرسشنامه براي آنها ارسال شد. در مجموع، تحلیل ها بر روی 250 پرسشنامه دریافت شده انجام 
گرفت. برای دستیابي به روایي ظاهري و محتوایي از نظرات خبرگان در این زمینه استفاده و 
پرسش ها اصالح شد. براي سنجش پایایي نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضرایب 
به دست آمده حاکي از پایایي مؤلفه ها بود. براي ارزیابی نقش عوامل فرهنگی با جنبه هاي مختلف 

شغلي نیز از آزمون t چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها 
•  ارزیابی عوامل فرهنگي

جدول 1. شاخص های توصیفی خالقیت

همان طور که یافته های جدول 1 نشان می دهد شاخص های توصیفی مؤلفه "خالقیت" 
نشان می دهد که در رتبه نخست، بیشتر کارکنان به میزان زیادی در کارهایشان درگیر و فعال 

هستند )4/58(، اما تشویق کارکنان در مرتبه آخر )3/86( قرار دارد. 

جدول 2.  شاخص های توصیفی مؤلفه هویت شغلي

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2504/580/4950/245زیاد بودن مسئولیت های كاری

2504/320/7830/613اعتقاد مثبت كاركنان به تأثیرگذار بودن

2503/861/0841/176تشویق كاركنان

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2503/711/0591/122وجود تیم های کاری به عنوان اولین سنگ بنا و شالوده سازمان

2503/651/0041/008تفویض اختیار در تصمیم گیری

2503/561/0051/011ارتباط بین کار و اهداف سازمانی

2503/440/8490/721توسعه مداوم مهارت ها و قابلیت های کاری افراد

2503/440/9810/962وجود مشکالت ناشی از مهارت مورد نیاز برای انجام کار

2503/351/0661/137رسمایه گذاری مستمر بر مهارت های کارکنان
1. Robbins
2.  Smith , Kendall, & Hulin 

نرسين فرنقي 
فریربز درودی
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مطابق یافته های جدول 2، نتایج شاخص های توصیفی مؤلفه "هویت" نشان مي دهد که 
اعتقاد به داشتن تیم های کاری، اولین سنگ بنا و شالوده سازمان است که با میانگین 3/71 
در رتبه نخست قرار دارد، اما سرمایه گذاری مداوم بر روی مهارت های کارکنان در رتبه آخر 

قرار گرفت.

جدول 3. شاخص های توصیفی مؤلفه یکپارچگی

براساس یافته های جدول 3، در مورد مؤلفه "یکپارچگی"، آسان بودن هماهنگ کردن 
طرح ها در بخش های مختلف سازمان در بیشترین حد با میانگین 3/73 قرار دارد، وجود 
دیدگاه و چشم انداز مشترک در میان کارکنان با میانگین 3/59 در آخرین رتبه قرار گرفته است.

جدول 4. شاخص های توصیفی مؤلفه تعارض

یافته های مربوط به مؤلفه "تعارض" در جدول 4 نشان مي دهد که کارکنان شکست را با 
میانگین 4/11 به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت مي دانند. از سوي دیگر، اعتقاد به  سادگي 
و منعطف بودن کارهاي روزمره با میانگین 3/42 اندازه گیري شده است و در رتبه آخر قرار دارد. 

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

 آسان بودن هامهنگ سازی طرح ها در بخش های
مختلف سازمان

2503/730/6190/384

2503/701/0041/008پاسخگویی به سایر کتابخانه های کشور

2503/621/0701/144چینش مناسب اهداف سازمانی

2503/590/8080/653داشنت دیدگاه و چشم انداز مشرتك در میان كاركنان

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2504/110/9380/879درس گرفنت از شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری

2504/060/8760/768توجه به توصیه های مراجعان برای ایجاد تغییرات

2504/020/9000/811همكاری واحدهای مختلف سازمان برای ایجاد تغییرات

2503/840/7920/628 یادگیری به عنوان هدف مهم کار روزانه

2503/840/7210/520داشنت ارتباط نزدیك در بخش های مختلف سازمان

 تشویق و اعطای پاداش برای نوآوری و ریسک پذیری
كاركنان

2503/690/6510/424

2503/421/0581/120اعتقاد به  سادگی و منعطف بودن کارهای روزمره

توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی 
برای رضایت شغلی
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جدول 5. شاخص های توصیفی مؤلفه کنترل

در نهایت، یافته های مربوط به مؤلفه "کنترل" در جدول 5 حاکی از آن است که میزان 
انگیزه و هیجان ایجادشده برای کارکنان  از طریق چشم انداز سازماني با میانگین 3/66 در 
باالترین مرتبه و داشتن منشور اخالقی و پایبندي به آن با میانگین 2/88 در پایین ترین مرتبه 

قرار دارد. 
با توجه به داده های جدول 6، ارزیابی کارکنان از عوامل فرهنگی با میانگین 3/6 در 

مقیاس 5 مشخص شده است.

جدول 6. آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی عوامل فرهنگی در کتابخانه ملی

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

ایجاد انگیزه و هیجان برای کارکنان از طریق
 چشم انداز سازمانی

2503/660/7560/572

2503/380/9200/847داشنت دیدگاه بلندمدت رهربان سازمانی

2503/361/0631/130آگاهی كاركنان در برنامه های بلندمدت

2503/330/8720/761روشن ساخنت اهداف سازمانی برای کارکنان

2503/100/8770/770واقع بینی رهربان در هدف گذاری

2502/881/0371/075داشنت منشور اخالقی و پایبندی به آن

میانگینتعداد
 انحراف
استاندارد

 میانگین
مقایسه شده

t مقدار
 درجه
آزادی

 سطح
  معناداری

sig
نتیجه

 امکانات فردی
 اجتامعی برای
بروز خالقیت

25012/761/716934/6362490/000
در حد باال

و آزمون معنادار

25021/143/3781814/7172490/000هویت
 بیش از حد متوسط

و آزمون معنادار

25014/632/3491217/7152490/000یکپارچگی
 بیش از حد متوسط

و آزمون معنادار

25024/422/3871842/5482490/000تعارض
بیش از حد متوسط

و آزمون معنادار

25019/592/4251810/3532490/000چشم انداز/ کنرتل
 در حد متوسط و
آزمون معنادار

نرسين فرنقي 
فریربز درودی
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•  ارزیابی رضایت شغلي 

جدول 7. شاخص های توصیفی مؤلفه پرداخت هاي مالي

مطابق یافته های مؤلفه "پرداخت های مالی" در جدول 7، کارکنان اظهار داشته اند که 
توان خرید کاالهای ضروری با دستمزدی که دریافت می کنند به اندازه 3/9 از 5 مطابقت 
دارد؛ همچنین ارزیابي آنان از امنیت شغلي در پایین ترین سطح با میانگین 3/5 مشخص شده 
است. کارکنان اعتقاد دارند که پرداخت هاي مالي براي گذران زندگي به میزان 3/7 در مقیاس 

5 کفایت مي کند و نه بیشتر.

جدول 8. شاخص های توصیفی مؤلفه شغل

همان طور که در جدول 8 مشاهده مي شود در مؤلفه "شغل"، احساس کارکنان به مفید و 

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2503/890/8220/675مناسب بودن میزان دستمزد با خرید كاالهای رضوری

2503/880/7350/540مناسب بودن پرداخت های مالی نسبت به سایر همكاران

2503/850/8300/689باال بودن مزایای پرداختی به كاركنان

2503/820/8980/807متناسب و منصفانه بودن حقوق و دستمزد كاركنان

2503/700/7670/588كفایت پرداخت های كاركنان مالی برای زندگی

2503/500/6720/452احساس امنیت شغلی

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2503/740/7460/557داشنت احساس مفید و ارزشمند برای نوع کار در حال انجام

2503/710/7160/513نگریسنت به شغل به عنوان یک رسگرمی

2503/710/7530/567جذابیت و جالب بودن شغل

2503/710/7260/527داشنت رضایت از کار در حال انجام

2503/670/8430/711تکراری و خسته کننده بودن کاری که فرد انجام می دهد

2503/620/7530/567اعتقاد داشنت به بهبود رشایط شغلی

2503/610/8680/753داشنت حس منزلت و احرتام با شغل واگذارشده به فرد

2503/550/7330/538نیاز به خالقیت و نوآوری در شغل واگذارشده

2503/500/9150/837احساس اجبار برای آمدن به محل كار

2503/351/0511/105احساس موفقیت با انجام كارهای واگذارشده
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ارزشمند بودن کار با میانگین 3/74 در رتبه نخست و حس موفقیت در آن و رسیدن به کلیه 
اهداف با میانگین 3/35 در مرتبه آخر قرار دارد. 

جدول 9. شاخص های توصیفی مؤلفه فرصت های ارتقای شغلی

در جدول 9، یافته های مربوط به مؤلفه "فرصت های ارتقای شغلي" مشاهده مي شود که 
کارکنان در باالترین سطح )3/54 در مقیاس 5( معتقدند که راه های ارتقاء به گروه های باالتر 
در شغل آنها وجود دارد، اما امکانات مناسب برای ارتقاي شغلي با میانگین 3/21 و در رتبه  

آخر قرار گرفته است.

جدول 10. شاخص های توصیفی مؤلفه سرپرستي/ مدیران

یافته های مؤلفه "سرپرستي/ مدیریت" در جدول 10 نشان می دهد که ارزیابي کارکنان از 
بازخورد مدیران نسبت به کار کارکنان با میانگین 3/46 در باالترین و مورد پسند نبودن مدیر 

مافوق با میانگین 3/16 در کمترین میزان ارزیابی قرار دارد.

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2503/540/8650/747مناسب بودن راه های ارتقای شغلی

2503/520/8420/708ارتقای شغلی براساس توانایی و مهارت كاركنان

2503/450/9480/899ارتقای شغلی به طور منظم

2503/350/9710/943محدود بودن فرصت برای پیرشفت كاری

2503/211/0201/041وجود امکانات خوب برای ارتقای شغلی

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2503/460/7710/595بازخورد مناسب مدیران نسبت به كار انجام شده کارکنان

2503/440/7810/609اعتقاد به شایسته بودن مدیر برای احراز پست مدیریتی

2503/440/8070/651عدم دخالت مدیر در وظایف محوله

2503/280/9960/991زیرک و باهوش بودن مدیر مافوق

2503/260/9390/882سهولت دسرتسی به مدیران در مواقع رضوری

2503/240/9960/992عصبانی بودن مدیر مافوق

2503/220/9630/745اعرتاف به اشتباه از سوی مدیر مافوق

2503/160/9890/978مورد پسند نبودن مدیر برای كاركنان

نرسين فرنقي 
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جدول 11. شاخص های توصیفی مؤلفه همکاران

نظر کارکنان در مورد مؤلفه "همکاران" نشان می دهد ارزیابي کارکنان از رفتار دوستانه 
سایر همکاران با 3/56 در باالترین سطح و ُکند و بی حوصله بودن کارکنان در انجام کارها با 

میانگین 2/88 در رتبه آخر ارزیابي قرار دارد )جدول 11(.

جدول 12. آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی رضایت شغلی در کتابخانه ملی

همان طور که در جدول 12 مالحظه می شود نتایج نهایی نشان می دهد که کارکنان به 
میزان 3/58 در مقیاس 5 از شغل خود رضایت دارند.

واریانسانحراف استانداردمیانگینتعدادعناوین

2503/560/6780/457وجود رفتار دوستانه میان همكاران

2503/400/6830/467گرفنت انگیزه الزم برای کار کردن از سوی همکاران

2503/360/9050/819میزان وفاداری همكاران به یکدیگر و سازمان

2503/341/0141/027مدارا و رعایت حال یکدیگر از سوی همكاران

2503/280/8690/755پرجاذبه بودن همكاران و ایجاد لذت در كار كردن با آنها

2503/210/9650/931میزان پویایی همكاران

2503/211/0741/153وجود رفتار ناخوشایند میان همکاران

2503/100/8900/792میزان زیرك و باهوش بودن نسبی همكاران

2503/041/0311/062میزان احساس مسئولیت همکاران نسبت به كار

2502/880/9470/896كُند و بی حوصله بودن همکاران در انجام كارها

میانگینتعداد
 انحراف

استاندارد
 میانگین

مقایسه شده
tمقدار 

 درجه
آزادی

 سطح
 معناداری

sig
نتیجه

25022/652/9411824/9932490/000پرداخت ها
بیش از حد متوسط

 و آزمون معنادار است

25036/162/8903033/7192490/000شغل
بیش از حد متوسط

و آزمون معنادار است

 ارتقا
شغلی

25017/072/3301514/0332490/000
بیش از حد متوسط

و آزمون معناداراست

 رسپرستی/
مدیران

25026/402/5462414/9292490/000
بیش از حد متوسط

و آزمون معنادار است

25032/383/1123012/0942490/000همکاران
بیش از حد متوسط

 و آزمون معنادار است
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•  نتایج مربوط به نقش عوامل فرهنگی در رضایت مندی 
با توجه به اینکه آزمون برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه فرهنگی معنادار بوده )در تمامی 
متغیرها سطح معناداری کمتر از آلفاست( و اینکه تمامی مقادیر t مثبت بوده است می توان 
گفت که عوامل فرهنگی به منزله فرصتی برای رضایت شغلی کارکنان بیش از حد متوسط 

تأثیرگذار خواهد بود )جدول های 6 و 12(. 

بحث و نتيجه گيري
رضایت شغلی مفهومی با ابعاد، جنبه ها، و عوامل گوناگونی است که باید مجموعه آنها را در 
نظر گرفت. از جمله این عوامل می توان به ویژگی های فردی کارکنان، نوع کار، محیط کار، 
و روابط انسانی کار اشاره کرد. پژوهشگران مدت هاست در جستجوی تعیین علل اساسی 
رضایت از شغل در سازمان ها هستند، اما واقعیت این است که دستیابی به یک الگوی جامع 
تجربی تاکنون تحقق نیافته است. از میان علل مختلف مطرح شده می توان به عوامل فرهنگی 
اشاره نمود. فرهنگ در تمام سازمان ها نقش مهمی را برعهده دارد زیرا نگرش افراد را نسبت 

به نوع و نحوه فعالیت مشخص می کند.
پژوهش حاضر نشان داد که از میان عوامل فرهنگی مورد پژوهش، کارکنان در مؤلفه 
امکانات فردی اجتماعی برای بروز خالقیت اعتقاد دارند که به مقدار زیادی درگیر کارهایشان 
هستند )4/58 از 5( اما در مقابل، کمتر تشویق می شوند )3/86(. این مقوله با نتایج پژوهش 
کهن )1380( مبنی بر پایین بودن میزان رضایت از وضعیت ارت ق ا و ام ن ی ت  ش غ ل ی  در کنار پ ای گ اه  
اج ت م اع ی تا حدی همسوست و با پژوهش تهوری )1384( از منظر پایین بودن رضایت نسبت 

به سیاست های مدیریت و امنیت شغلی همسویی دارد. 
  یکی از مسائل مهم در زمینه ادراک فرد از خود بحث هویت فردی، سازمانی، و 
اجتماعی است. در این پژوهش مشخص شد که کارکنان به وجود تیم های کاری به عنوان 
اولین سنگ بنا و شالوده سازمان به میزان 3/7 اعتقاد دارند، اما به  نظر می رسد سرمایه گذاری 
مداوم بر روی مهارت های کارکنان کمتر صورت می گیرد )میانگین 3/35(. در پژوهش باقری 

)1379( نیز به ضرورت توجه به آموزش کتابداران اشاره شده بود. 
برخی صاحب نظران یکپارچگی را ارزش ها و سیستم هایی که تشکیل دهنده مبنای 
فرهنگی قوی است تعریف کرده اند. سازمان های یکپارچه به سبب برخورداری از فرهنگی 
باثبات، هماهنگ، و منسجم گرایش باالیی به اثربخشی دارند. یافته ها نشان داد که کتابخانه 
ملی از نظر یکپارچگی بیش از حد متوسط ارزیابی شده است. از سوی دیگر، گرچه دیدگاه 
و چشم انداز مشترک در میان کارکنان کتابخانه ملی حاکی از مطلوبیت نسبی است، ولی برای 
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رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله دارد به طوری که هنوز تغییر قابل مالحظه ای با 
پژوهش کهن )1380( نکرده است. همچنین، کتابخانه ملی در مؤلفه داشتن چشم انداز در حد 
متوسط و در مؤلفه تعارض یعنی نگرش به شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و اعتقاد 

به  سادگي و منعطف بودن بیش از حد متوسط ارزیابی شده است. 
سازمان هایی که دارای نمرات پایین مأموریت  هستند، اغلب رهبرانی دارند که تمرکز 
خود را بر کنترل سازمان و گرفتن تصمیم های همراه با جزئیات برای افراد و منابع قرار 

می دهند و در نتیجه، اهداف به طور معمول برای کارکنان معنادار و انگیزاننده نیست. 
در مقوله رضایت شغلی، کارکنان ابراز داشته اند که با مقدار مبالغ دریافتی صرفاً توان 
خرید کاالهای ضروری را دارند. همچنین، به  نظر آنها امنیت شغلی در پایین ترین سطح به 
 میزان 3/5 از 5 ارزیابی شده است که با نتایج پژوهش کهن )1380( دارای اشتراک و به 
فتاحی )1393( تا حدی نزدیک است. در مجموع، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 
کتابداران از شغل خود رضایت نسبي داشته و آن را بیش از حد متوسط ارزیابي کرده اند، 
گرچه تا رسیدن به مقدار زیاد و مطلوب )مقیاس 5( طیف وسیعي باید پیموده شود؛ که این 
یافته با نتایج پژوهش تهوری )1384( و فتاحی )1393( در یک راستا تلقی می گردد. نتایج 
آزمون های آماری و مقدار t محاسبه شده نیز نشان داد که به عوامل فرهنگی می توان به منزله 
فرصتی برای افزایش رضایت مندی کارکنان نگریست. بدیهی است یکی از اهداف اصلی هر 
سازمان، دستیابی به بهره وری است و برای رسیدن به این هدف راهی جز توسل به دیدگاه 
سیستمی، بومی، و کاربردی وجود ندارد. عوامل دورن سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ 
سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، و رهبری اثربخش، 
به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که همان افزایش بهره وری است 
نمی رساند؛ بلکه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه قرار داد و آنها را در ارتباط 

متقابل با یکدیگر بررسی کرد. 
در راستاي نتایج به دست آمده پیشنهادهاي زیر قابل تأمل است:

1. واگذاري مناصب مدیریتي با توجه به تخصص و صالحیت هاي علمي و پرهیز از 
جابجایي هاي مکرر آنها؛

2. به کارگیري شیوه هاي تصمیم گیري مشارکتي و استفاده از نظرات جمعی به جاي 
تصمیم گیري متمرکز و یک سویه؛

3. فراهم آوري زمینه مناسب براي پذیرش مسئولیت هاي مختلف به گونه اي که روحیه 
مسئولیت پذیري میان کارکنان همواره ارتقا یابد؛

4. به وجود آوردن فضاي مناسب براي ایجاد خالقیت و نوآوري کارکنان: مدیریت باید 
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براي رسیدن به اهداف سازمان به کارکنانش آزادي عمل بیشتري بدهد، خالقیت و نوآوري 
را در آنها تشویق کند، کنترل را به حداقل برساند، و در جهت تأمین نیازهاي کارکنان بکوشد. 

تحت چنین شرایطي کارکنان نیز تعهد بیشتري نسبت به سازمان خواهند داشت؛
5. فرهنگ موّدت و همکاري بین واحدهاي سازماني باید توسط واحدها ایجاد شود و 

پرورش یابد؛ و
6. راه هایي همچون مشارکت کارکنان در تصمیم گیري، پذیرش مسئولیت داوطلبانه، 
قبول کردن کارهاي هماوردطلب، و روابط کاري می تواند خود شکوفایي کارکنان در محیط 

کار را به دنبال داشته باشد.
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