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 پور زهرا كاظم

گ  �ahrah��a���pour������ahoo��o�؛روه كتابداري دانشگاه پيام نورعضو هيأت علمي

9/2/89تاريخ پذيرش1/9/88: تاريخ دريافت

 چكيده
و اهميت آن، نظريه:هدف و رضايت هدف از اين پژوهش، بررسي مفهوم رضايت شغلي هاي نياز

و همچنين اثرات مهم رضايت شغل .باشدميي كتابدارانشغلي، عوامل مؤثر بر رضايت شغلي،

و اطالعات آن از مطالعه منابع. انجام گرفته است) سندي(اي به روش كتابخانه اين پژوهش: روش

و پايگاههموجود در كتابخان و جستجوي مقاالت در سايت اي اطالعاتي مربوط به موضوعههاي معتبر

.فراهم گرديده است

اي يك جامعه است كه منعكس كننده تحوالت اجتماعي، كتابخانه، يكي از مهم ترين نهاده:ها يافته

و فرهنگي آن جامعه است وههكتابخان. اقتصادي، علمي اي دانشگاهي جهت تحقق اهداف آموزشي

و با هدف ارائه خدمات به مراجعان  و پژوهشگر(پژوهشي نيازمند نيروي انساني عالقه،)استاد، دانشجو

و با تجربه است و تالشههين شناخت نيازهاي كتابداران شاغل در اين كتابخانبنابرا. مند، متخصص ا

ت تأدر .اي دانشگاهي داردههثير بسياري بر كيفيت خدمات كتابخانأمين رضايت شغلي آنها

هاي دانشگاهي، خدمات كتابخانه نياز، مديريت رضايت شغلي، نظريه:هاي كليدي واژه

 رساني اطالع
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 مقدمه

و از مهمنيروي انساني جزء در جدايي ناپذير ترين ابزارها براي پيشبرد اهداف

و مطالعه رفتار در محيط كار به دليل اهميت زياد نيروي هر سازماني مي باشد

،1هات( باشدميحائز اهميت انساني در مقايسه با ساير منابع درون سازماني

يك اي رفتارههترين شاخص رضايت شغلي به عنوان يكي از اصلي). 2006 در

و به عنوان يكي از عواملي است كه مي توان با استفاده از  سازمان تلقي گرديده

و تحليل قرار داد  و تجزيه تركيان تبار،(آن وضعيت يك سازمان را مورد بررسي

و اثر گذار در بخشههكتابخان).1383،1 اي دانشگاهي يكي از نهادهاي مهم

و پژوهش هر جامعه محسوب مي شود و،بنابراين.آموزش توجه خاص

ا از ضروريات مديريتي در اينههرسيدگي به نيروي انساني شاغل در اين كتابخان

.ا استههكتابخان

 مفهوم رضايت شغلي
مي موضوعاتيترين شغل يكي از جذاب و است كه توان در ارتباط با آن فكر

متاسفانه.هددميشغل بخش زيادي از زندگي روزانه ما را نشكيل. صحبت كرد

غم شغل مي و براي بسياري ديگر سبب تواند براي بسياري از افراد منبع رضايت

).2،1997آبيفارين(و اندوه شود 

رضايت اين.يكي از عوامل مؤثر در موفّقيت شغلي است3رضايت شغلي

و نيز احساس رضايت فرد مي . گردد شغلي است كه باعث افزايش كارآيي

و توجيه نموده از ديدگاهمحققان رضايت شغلي را حتي. اند هاي گوناگون تعريف

و گاه متناقضي نيز صورت گرفته استهتا، برداشههدر اين ديدگا اي مختلف

تع). 2006هات،( ميادر اينجا به برخي از اين .شود ريف اشاره

اند كه به عوامل درونيدميرضايت شغلي را مفهومي چند بعدي) 2000(4لندري

ا ازو بيروني و عبارت است در مجموع تمايالت: رتباط دارد مثبتي كه به افراد

ص 1378كورمن،(سازگاري به محيط شغلي كمك مي كند  و5گينزبرگ).27،
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را) 1951(همكارانش هاي گوناگون مورد توجه قرار از ديدگاه رضايت شغلي

ميآناز به دو نوعو اند داده :كنند اشاره

ا.١ ميرضايت شغلي دروني كه احساس لذتي نخست،؛گرددز دو منبع حاصل

لذتي كه بر اثر مشاهده، دومو شود كه انسان صرفاً از اشتغال به كار عايدش مي

و يا انجام برخي مسؤليت و به ظهور رساندن توانائي پيشرفت به هاي اجتماعي ها

؛دهد انسان دست مي

و محيط كار ارتباطر.٢ و هر لحظه در ضايت بيروني كه با شرايط اشتغال دارد

از عوامل رضايت بيروني به عنوان مثال شرايط محيط كار، ميزان. حال تغيير است

توان نام برد دستمزد، پاداش، نوع كار، روابط موجود بين كارمند ومدير را مي

ص 1379فخيمي زاده،( ،99-100.(

 اهميت رضايت شغلي

و بهره يكي از مهم و وري سازمان ترين عوامل مؤثر در كارايي ها نيروي انساني

به همين جهت رضايت شغلي از مباحث مهم علم. رضايت شغلي كاركنان است

. مديريت است

ها بايد مورد توجه قرار گيرد مسأله از جمله مسائل مهمي كه در سطح سازمان

و با روحيه  امروزه در اغلب كشورها،به همين دليلاست نيروي انساني كارآمد

و مسائل مربوط به آن در سر لوحه برنامهنيروي ان . هاي توسعه قرار دارد ساني

و انگيزه باال فعاليت خواهند كرد كه نيروي انساني يك سازمان موقعي با رغبت

و روحيه كاركنان هنگامي افزايش مي كه از روحيه بااليي برخوردار باشند يابد

ضايت شغلي در گرور. باشند شان احساس رضايت داشته آنان نسبت به شغل

هاي رضايت شغلي، رضايت طبق تمام نظريه. ارضاي نيازهاي فرد شاغل است

ت و رواني استأشغلي مربوط به ).1381قاسمي نژاد،(مين نيازهاي مادي

و اعرابي به نقل از رابينز به در اين زمينه مي6پارسائيان نويسند كه اهميت دادن

و افزايش دهنده كارآيي سازمان رضايت شغلي كارمندان يكي از عوامل ها است
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سه مديران بايد به افزايش سطح رضايت شغلي پرسنل در سازمان ها، حداقل به

:مند باشند دليل زير عالقه

ها را بيشتر ترك سازمانو كاركنان ناراضي اغلب كار را ناديده گرفته.1

.كنند مي

بر.2 و طول عمر بيشتري چون مطالعاتي؛خوردارندكاركنان راضي از سالمتي

چند نشان داده كه كاركنان ناراضي مستعد كاهش سالمتي از سردرد تا بيماري 

. قلبي هستند

رضايت از شغل به زندگي بيرون از محيط كار افراد از جمله محيط خانواده.3

از. شود منتقل مي و مسرت را به به عنوان مثال كارمند راضي، شادابي سازمان

و جام ميخانه ص 1378محمد زاده،(كند عه منتقل ،9-10.(

در. وري نيز قابل تأمل است اهميت رضايت شغلي به جهت تأثير در امر بهره

وري در سازمان را عامل انساني ترين عامل بهره مهم) 1372(اين زمينه ساعتچي

و معتقد است كه انگيزش كارمندان، يعني نيروي انساني برانگيخته شده مي داند

و براي افزايش  و رضايت شغلي آنها به هم ارتباط مستقيم دارند سطح روحيه

رضايت شغلي كاركنان بايد به ارضاي نيازهاي آنها در محيط كارخود توجه شود 

و براي اين منظور، فضاي رواني مناسب درون سازمان بايد ايجاد گردد تا 

و خالقيت و نوآوري مشاركت افراد سازمان شو ها ).1372ساعتچي،(ند ها بيشتر

به عنوان يكي از نهادهاي،هاي دانشگاهي به ويژه كتابخانهها، كتابخانه

و صالحيت. اند اجتماعي، بنيادهاي ضروري جامعه هاي كتابداران اين شرايط

و اساسي پيشرفت در ارائه خدمات مطلوب به مراجعانههكتابخان ا، عامل مؤثر

و پژوهشگر( و انجام خدمات مؤثر به منابع انسانيشدبامي) استاد، دانشجو

ص 7،1375كايا(وابسته است لذا تمام مسائلي كه بر نحوه ارائه خدمات).10،

. اي برخوردار هستند گذارد از درجه اهميت ويژه آنان تأثير مي

و گسترش سازمان و پيچيدگي ابزار اطالع رساني، امروزه با پيشرفت ها

ع رساني مورد توجه دست نوان جزئي از نظام اطالعكتابداران دانشگاهي به
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و بالطبع مسأله رضايت شغلي رساني قرار گرفته اندركاران امر اطالع تأثير آنهااند

و پيشرفت آنان بر جاي مي گذارد؛ زيرا آنها به عنوان واسط شگرفي در فعاليت

و مراجعان از طرف ديگر مهم ترين نقش در بين منابع اطالعاتي از يك طرف را

ت و در نهايت لذا توجه،. مين نيازهاي اطالعاتي مراجعان دارندأارائه خدمات بهتر

و ارزيابي مسأله رضايت شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه ها به ويژه عنايت

و ضروري مي .شود كتابداران دانشگاهي از جانب مديران بيش از پيش مشخص

و رضايت شغليههنظري  اي نياز

مي كه بر اثر محرك انگيزش آيد در برگيرنده عوامل هاي مختلف به وجود

عملي كه در آن هدفي. دارد رواني است كه انسان را براي انجام دادن عملي وا مي

و رواني انسان باشد اين هدف نمي. متصور است . تواند به دور از نيازهاي مادي

مي بنابراين مي و. واند نياز باشدت توان نتيجه گرفت كه زيربناي انگيزش نيازها

و پيچيده است خواسته انسان و در عين حال متفاوت سد كردن. ها بسيار مهم

و خواسته و ارضاي نيازها و انگيزش مسير اقناع ها موجب سد پيشرفت كاري

و در نهايت كاهش رضايت شغلي فرد مي مي. شود شغلي توان اذعان كرد بنابراين

رحيميان،(تواند اساس رضايت شغلي او نيز باشد كه انگيزش فرد سازماني مي

ص 1373 از آنجايي كه انگيزش بيشترين تمركز را بر نيازهاي فرد دارد لذا).28،

و يا8هاي ارائه شده در اين زمينه از قبيل نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو نظريه

به تواند كمك قابلمي 10و نظريه مك كله لند9نظريه دو عاملي هرزبرگ توجهي

و در نهايت رضايت شغلي  شناخت نيازهايي كه موجب پيدايش انگيزش

مي. شوند، فراهم نمايد مي و سه نظريه مطرح در اين مقاله. شوند در اينجا، اين

هاي رضايت شغلي كتابداران به ويژه اي حاصل از پژوهشههشود يافت سعي مي

له مراتب نيازهاي مزلو شكل كتابداران دانشگاهي كه بيشتر بر اساس نظريه سلس

و سپس گرفته يك(رضايت شغلي كتابداران دانشگاهي هاي پژوهشاند، ذكر تنها

و) پژوهش انجام گرفته در ايران بر اساس نظريه دو عاملي هرزبرگ تبيين شده
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در نهايت نظريه مك كله لند به عنوان نظريه ديگر رضايت شغلي صرفا به

.اختصار اشاره مي شود

 يه سلسله مراتب نيازهاي مزلو نظر

مزلو پديده.سلسله مراتب نيازها سخن به ميان آورد مزلو براي اولين بار از

اي كند بلكه برعكس آن را پديده انگيختگي انسان را يك امر ساده تلقي نمي

و پايان ناپذير قلمداد مي و آرزوهاي. نمايد پرنوسان، پيچيده او معتقد است اميال

ميآگاهانه بش و با ارضاي يكي، ديگري خودنمايي ؛كند ري معموالً پايان ناپذيرند

و حقيقي وجود ها چون پرده زيرا اين خواسته اي هستند كه اميال پايدار، نهايي

ص 1379الواني،(اند انسان را پنهان نموده بر طبق اين نظريه انسان).141،

قر هيچ و مطلق و ارضاي كامل رضايت. گيرد ار نميگاه در يك حالت رضايت

و مرحله به مرحله حاصل مي به محض آنكه يك خواسته. شود فرد نسبي است

آن ارضاء شد، خواسته ديگري در آدمي بيدار مي شود كه بايد در پي ارضاي

.برآيد

تا از نيازهايتوان به شكل زير سلسله مراتب نيازها را مي فيزيولوژيكي

ص 1379مك درميند،(تيب دادتر نيازهاي مربوط به خود شكوفايي ،115.(

ي مازلوسلسله مراتب نيازها:1شكل

احترامبهنياز

 نيازهاي اجتماعي

نيازهاي ايمني

بهنياز

 خودشكوفايي

نيازهاي فيزيولوژيك
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و زيستي.1 ).نيازهاي فيزيولوژيك(نيازهاي جسماني

و زيستي شامل نياز به اكسيژن، غذا، آشاميدني، استراحت، نيازهاي جسماني

اين نيازها، نيازهاي. هاي اساسي در رفتار انساني است پناهگاه، محركه لباس،

و همان مي اصلي انسان و(دارند هايي هستند كه انسان را زنده نگه هرسي

ص 1369بالنچارد،  مزلو معتقد است كه نيازهاي برآورده شده، ديگر سبب).51،

رده بنابراين هنگامي كه نيازهاي فيزيولوژيكي برآو. شوند انگيزش رفتار نمي

و سطح ديگري از نياز آشكار شدند، ديگر موجب فعاليت فرد نمي هرسي(شوند

ص 1369و بالنچارد،  نيازهاي فيزيولوژيك در رابطه با رضايت شغلي).59،

و رفاهي شغل مانند شرايط فيزيكي محل كار  كتابداران شامل امكانات مادي

و تجهيزات( و)اتاق ذهاب، امكانات، امكانات رفاهي مانند سرويس اياب

و تناسب حقوق با ميزان فعاليت  اي پژوهشههبر اساس يافت. باشدميبهداشتي،

، اشرفي ريزي)1378(، باقري)1376(، كيل قاسمي پور)1375(دري منش 

و رفاهي شغل در بين) 2003( 11و پورز) 1382( رضايت از امكانات مادي

به. باشدميو بسيار اندك)بر حسب طيف ليكرت(كتابداران كمتر از حد متوسط 

و رفاهي كتابداران رسد كه سازمان نظر مي هاي متبوع در رابطه با وضعيت مادي

و كه مي و پويايي كتابداران باشد، توجه تواند محرك بسيار خوبي براي تحرك

.عنايت كمتري داشته اند

)امنيت(نيازهاي ايمني.2

ز امنيت است، نيازهاي كه مربوط به بر اساس نظريه مزلو، رده دوم نيازها، نيا

و تأمين شخصي در موارد گوناگون مي باشد مانند نداشتن ترس از خطرات جاني

و همچنين عالوه بر حال، نگران آينده  محروميت از نيازهاي اوليه فيزيولوژيك

ص 1371علوي،(مانند داشتن بيمه، بازنشستگي وحقوق مكفي نيز نبودن ،115 .( 
و خواستهبايد توجه دا هر شت كه امنيت شغلي يكي از انتظارات هاي اساسي

و خشنودي و شاغلي است كه اگر برآورده شود، موجب رضايت  صاحب حرفه
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و زمينه. وي خواهد شد هايي است كه آينده مراد از امنيت شغلي، وجود شرايط

مي حرفه مشخصي مشغولي كند وتا هنگامي كه وي به حرفه اي فرد را مشخص

مياست و آسايش خاطرش را فراهم با توجه به اين معنا،. آورد، آرامش رواني

و حرفه احساس نا و ناخشنودي امني فرد در قبال شغل اش، به طور كلي نارضايتي

 ). 1379كاظمي حقيقي،( وي را از آن شغل، به همراه دارد

و بازنشستگي(اطمينان به آينده شغلي، مزاياي آينده شغلي ت)بيمه و ثبيت،

و در نهايت  و مهم در ايجاد امنيت شغلي وضعيت استخدامي از عوامل موثر

اي حاصل از پژوهش دريههبر اساس يافت. رضايت شغلي كتابداران خواهد بود

، اشرفي ريزي)1381(، حريري)1378(، محمدزاده)1378(، باقري)1375(منش 

و برت)1382( ،)2006( 13و برد) 2001(، پورز)1998( 12، فيچ)1997(، لكي

از شغل خود رضايت) بر اساس طيف ليكرت(كتابداران در حد كمتر از متوسط

و كوستليوس. اند داشته وضعيت امنيت) 2004( 14اما در پژوهش تسيگيليس

بر اساس نتايج به دست آمده، بعد. شغلي كتابداران باالتر از حد متوسط است

. مديران داردامنيت شغلي نياز به توجه بيشتري از سوي 

)دلبستگي(نيازهاي اجتماعي.3

و ايمني تقريباً خوب ارضاء شدند، نيازهاي آنگاه كه نيازهاي فيزيولوژيك

دراجتماعي شد، به عنوان نياز مسلط از جمله اين. جدول نيازها ظاهر خواهد

و تشريك مساعي بين افراد، توجه به  نيازها، روابط متقابل با ديگران، همكاري

مينظ و عضو گروه بودن را از آنجا كه انسان موجودي. توان نام برد رات ديگران

و مورد قبول واقع شدن از كه. نيازهاي اوست اجتماعي است تعلق به گروه آنگاه

نيازهاي اجتماعي مسلط گردند انسان كوشش خواهد كرد با ديگران ارتباط معني 

و بالنچارد،(دار پيدا كند  ص 1369هرسي ،53.(

م ثر ديگر در رضايت شغلي كتابداران شاملؤنيازهاي اجتماعي به عنوان عامل

تشريك مساعي بين كتابداران، روابط مدير با كتابداران، توجه مدير به نظرات 
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و روابط كتابداران با مراجعه و بالعكس كاركنان هاي پژوهش يافته. استكنندگان

آن) 2006(و برد) 2001(، پورز)1382(، اشرفي ريزي)1375(دري منش  بيانگر

است كه كتابداران در زمينه روابط اجتماعي باالتر از حد متوسط احساس رضايت 

رضايت نزديك به حد متوسط را نشان) 2003(هاي پورز اما يافته. اند كرده

.دهد كه توجه بيشتر را از سوي مديران مي طلبد مي

و(احترامبه نياز.4 و و شناختنياز به حرمت مقام و منزلت )موفقيت يا نيازهاي قدر

در سلسله مراتب نيازهاي مزلو، چهارمين نياز شخص نياز به احترام است كه

آن. شود پس از ارضاي نسبي نيازهاي قبلي ظاهر مي در اين مرحله انسان در پي

و احترام ديگران قرار گيرد و حرمتي،از مقام. است كه مورد توجه موقعيت

خ و منزلتي قائل. صوصيات خود برخوردار باشدمناسب با سايرين برايش قدر

و او را عنصري ارزشمند تلقي كنند به:مزلو نيازهاي احترام را شامل. باشند نياز

و  و آزادي، شهرت قدرت، موفقيت، ابراز لياقت، مهارت، اعتماد به نفس، استقالل

و حق شناسي مي ص 1373رحيميان،(داند اعتبار، توجه، اهميت ،32.(

اين نظر رهنمودي براي مديران است كه هر عضو سازماني را به عنوان

،و با تفقّد از كليه كاركنان با ارضاي اين نياز قلمداد كندعنصري مفيد درسازمان 

. زمينه ايجاد انگيزش را در آنها فراهم كنند

و حرفه و موقعيت اجتماعي عوامل اي شغل كتابداري از ديگر نياز به منزلت

و پايگاه. موثر بر رضايت شغلي كتابداران است متغيرهايي مانند موقعيت

و تصميم گيري مستقل در  اجتماعي حرفه كتابداري، ارزشيابي كار، قدرداني،

رضايت از متغيرهايي مانند ارزشيابي. شوند زمره نيازهاي احترام محسوب مي

و تالش در پژوهش د كار، قدرداني در قبال سعي ، باقري)1375(ري منش هاي

بر اساس طيف(در حد پايين تر از حد متوسط) 1382(و اشرفي ريزي) 1378(

و پايگاه حرفه. است) ليكرت از سوي ديگر، رضايت از متغيرهايي مانند موقعيت

و تصميم گيري مستقل در  ، باقري)1375(دري منش هاي پژوهشكتابداري
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بررسي. باشدميدر حد متوسط) 2003(و پورز) 1382(، اشرفي ريزي)1378(

) 2006(وضعيت رضايت از متغيرهاي پايگاه حرفه كتابداري در پژوهش برد 

و اين نشان هد كه حرفه كتابداري در اياالتدميباالتر از حد متوسط است

.متحده جايگاه خويش را يافته است

و يا خوديابي(نيازهاي خود شكوفايي.5 )خود شناسي

و واالترين نياز انسان استاين نياز هر فردي داراي استعداد،. باالترين

و قابليت توانايي اگر در اثر شرايط مناسب مانند آموزش،. اي است هاي بالقوه ها

و قابليت و امكانات اين استعداد مي تسهيالت به.شود ها رشد پيدا كنند، شكوفا

عدادهاي نهفته خويش عبارت ديگر نياز به خودشناسي دست يافتن فرد به است

و شامل به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه خود، كسب رضايت خاطر،. است

و انگيزه دستيابي به خواسته به. لياقت ها بنابر شايستگي در محيطي كه در آن

و اتخاذ تصميمات مستقل داده مي شود، ارضاي شخص كمتر امكان ابراز وجود

و دي كنزو،( شود نياز خوديابي دچار اختالل مي ص 1379رابينز آن گونه ). 313،

از،كه مزلو بيان كرده است مي«خودشكوفايي عبارت است و تواند آنچه انسان

و بالنچارد،(» بايد بشود ص 1369هرسي در مزلو طي سال).54، ها پژوهش

انگيزش متوجه شد كه فقط درصد كمي از مردم به باالترين سطح از سلسله 

او در مطالعات مرحله خود شكوفايي به اين نكته پي برد. رسندميمراتب نيازها 

روند كه افراد سالم از نظر رواني، به طور مداوم در سلسله مراتب نيازها پيش مي

و دوم توقف  و برعكس، افراد ناسالم از نظر رواني به احتمال زياد در سطح اول

و پژوهش بررسي. كنند مي مي ها دس هاي مزلو ته از افراد كه به سمت گويد آن

هاي رفتاري دچار تنش، نااميدي، كنند از نظر مشخصه خودشكوفايي حركت نمي

و باالخره سطح بسيار پائين توليد  رضايت شغلي كم، تحمل محروميت محدود

مي. باشند مي كنند برعكس اين گروه، افرادي كه به سوي خود شكوفايي حركت

و احساس داراي تحمل محروميت بيشتر، خالقي ت، احساس رضايت دروني
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و باالخره توليد در سطح باال مي ص 1379فخيمي زاده،(باشد رضايت از كار ،

375.(

و پيشرفت كاركنان در رسيدن به وجود امكانات الزم براي رشد

. شود خودشكوفايي از ديگر عوامل موثر در رضايت شغلي كتابداران محسوب مي

و(احل باالتر شغلي اين امكانات شامل ترقي به مر ، ...)ارتقا گروه، پايه

در هايي براي توسعه توانايي موقعيت و تخصص بيشتر، امكان شركت ها

و تناسب تخصص با نوع فعاليت، سمينارهاي تخصصي، كارگاه هاي آموزشي،

و ابتكار عمل است ، باقري)1375(پژوهش دري منش. امكان بروز خالقيت

حد) 2001(و پورز)1382(، اشرفي ريزي)1378( بيانگر رضايت پايين تر از

و(متوسط در متغيرهاي ترقي به مراحل باالتر شغلي  ، ..)ارتقا گروه، پايه

درهتموقعي و تخصص بيشتر، امكان شركت ايي براي توسعه توانايي ها

و كارگا همچنين در پژوهش دري. اي آموزشي استههسمينارهاي تخصصي،

ري) 1375(منش  ميزان رضايت از متغيرهاي تناسب) 1382(زيو اشرفي

و ابتكار عمل در حد متوسط  و امكان بروز خالقيت تخصص با نوع فعاليت

در حد زياد از اين دو متغير ابراز رضايت) 2001(است، ولي در پژوهش پورز 

.كرده اند

 نظريه دو عاملي فردريك هرزبرگ

و ديگران و انگيزش ارائاي درباره رضاي نظريه) 1959( هرزبرگ هت شغلي

و اين نظريه به اصطالح، نظريه دو عاملي هرزبرگ شد 15دادند پورز،(ناميده

آيد كه مردم از كار در پي پاسخي مناسب براي اين پرسش برميهرزبرگ ). 2003

بندي هاي فوق را طبقه هاي سؤال خواهند؟ هرزبرگ پاسخو شغل خود چه مي

و چنين نتيجه گرفت كه پا هايي كه متضمن احساس خوب افراد دربارهسخكرده

مي كارشان است با پاسخ دهد، هايي كه احساس بد افراد را نسبت به كارشان نشان

و دي كنزو،(بسيار متفاوت است  ص 1379رابينز ،40.(
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ت جزأنظريه هرزبرگ به دليل و بافت سازمان ءكيد فراوان بر كاركنان

از. هاي بزرگ به شمار مي رود نظريه اگرچه، ديدگاه هرزبرگ تا حدي بر گرفته

كند هاي نيازهاي سلسله مراتبي مزلو است، اما از اصطالح نياز استفاده نمي انديشه

نيازهاي سطح پايين(و در عوض محيط كار را به دو دسته عمده عوامل بهداشتي 

) نيازهاي سطح باال در سلسله مراتب(و عوامل انگيزشي) در سلسله مراتب

).1997الك،(يم مي كند تقس

و رضايت شغلي كاركنان دو عامل بنابراين، از مطالعات هرزبرگ براي انگيزش

: نتيجه مي شود

 16كنند، آن را عوامل بهداشتي يا محيطي عواملي كه در رضايت دخالت نمي.1

و عبارتند از شرايط كار، حقوق، هدايت، ارتباطات بين افراد، سياست مي نامند

و موقعيت داخلي ساز به(مان سرپرستان، امنيت، مقام اين عوامل بيشتر مربوط

و شرايط كار است ).محيط

كسب:شامل). افزايش رضايت شغلي(و رضايت شغلي 17عوامل انگيزش.2

و رشد، شناخت از طرف ديگران  موفقيت، شهرت، نقش كار، مسؤليت، پيشرفت

و ماهيت آن است( و وا). اين عوامل متوجه خود كار ين عوامل به رشد رواني

توجه به اين عوامل در رابطه با فرد سازماني، به منظور. كنند روحي فرد كمك مي

و كارايي فرد  فراهم آوردن فرصت ايفاي نقش فعال، موجب افزايش رضايت

ص 2006، 18گريفين(شود مي ،444.(

شغ:هرزبرگ در مطالعات خود دريافت كه لي عوامل دروني بيشتر با رضايت

بر. در ارتباط هستند، در حالي كه عوامل بيروني بيشتر مرتبط با نارضايتي بودند

 19ها كننده ناراضي) از بين بردن(ها، هرزبرگ بحث كرد كه حذف اساس اين يافته

تواند فقط نارضايتي افراد را بهبود بخشد، اما رضايتمي) عوامل بهداشتي(

، 20ها، سازمان بايد روي انگيزانندهبراي به دست آوردن رضايت. شود حاصل نمي

و پاداش مانند عالقه هاي شخصي تمركز مند ساختن به كار، چالش انگيز بودن،

بنابراين مديراني كه در پي حذف عواملي هستند كه باعث نارضايتي شغلي. نمايد
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مي مي توانند آرامش را به سازمان بازگردانند، ولي به طور حتم باعث شود،

ت ص 2000، 21كاپالن(شوند حرك افراد نميانگيزش يا همچنين ). 399،

هد كه در خصوص رضايت شغلي تعداد عواملدميهاي هرزبرگ نشان پژوهش

به همين. مرتبط با محتواي شغل به مراتب بيشتر از عوامل مربوط به شغل است

لذا اگر بخواهيم. ترتيب، در مورد نارضايتي عكس اين موضوع صادق است

و رضايت شغلي افراد را در سازمان فراهم كنيم، بايد روي مسأله  وسيله انگيزش

و رشد تأكيد كنيم،پيشرفت، شناخت اين. شهرت، ماهيت كار، مسؤليت

مي ويژگي هاي دروني برسد شوند فرد به پاداش هايي هستند كه موجب

 ). 1385هاشمي، مير(

هد كه عوامل انگيزشدمينشان) 1376(اي حاصل از پژوهش زارعيههيافت

ت ت. ثير داردأو بهداشتي در سطح رضايت شغلي كتابداران هأليكن ر يك از اين ثير

و نارضايتي شغلي با يكديگر متفاوت است اي اينههداد. عوامل در رضايت

هند كه عوامل انگيزش در مجموع موجب رضايت شغليدميپژوهش نشان 

و آموزشههاي مركزي دانشگاههكتابداران در كتابخان اي تابع وزارت فرهنگ

ا و آموزش پزشكي گرديده و وزارت بهداشت، درمان نامناسب بودن.ستعالي

ص 1376زارعي،(عوامل بهداشتي سبب نارضايتي كتابداران گرديده است  ،1.(

هاي هرزبرگ را با مدل سلسله مراتب نيازهاي مزلو مقايسه چنانچه نتايج پژوهش

عوامل نارضايتي كه گاهي عوامل. خوريم كنيم، به موارد مشابه قابل توجهي برمي

و يا مشابه نيازهاي شود، شبي بهداشتي ناميده مي ه نيازهاي امنيت، حقوق مكفي،

مي.ستا اجتماعي . باشد عوامل انگيزش از سوي ديگر شبيه نيازهاي احترام

و اجتماعي مرتبط با شغل افراد بنابراين هرزبرگ نشان مي دهد كه نيازهاي امنيت

از سوي ديگر. شود است كه اگر مورد توجه قرار نگيرند، كارمند ناراضي مي

شوند، از قبيل كار كردن عواملي كه سبب ايجاد رفتار مورد رضايت سرپرستان مي

و بهتر، به نيازهاي احترام مربوط مي ها به اين ترتيب در سازمان. گردد بيشتر

ب ).1378عسكريان،( گذارندميكسب احترام رايبسياري افراد فعاليت خود را
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 لند نيازهاي آموخته شده مك كله نظريه

مك مدل ديگري از انگيزش كه تكيه بر نيازهاي سطح باال دارد نظريه

 لند انسان را در رابطه با سه دسته از نيازها تقسيم نظريه مك كله. باشدمي 22لند كله

ميكه نمايد بندي مي : شود در اينجا به طورخالصه اين سه دسته نياز عنوان

و نياز به قدرت عبارت است از ميل: نياز به قدرت.1 براي نفوذ در گروه

در ارتباط با سلسله مراتب نيازهاي مزلو، نياز به قدرت. كنترل محيط اطراف خود

و نياز به خود شكوفايي قرار مي كه. گيرد در فاصله بين نياز به احترام افرادي

و صريح صحبت داراي نياز به قدرت مي باشند تمايل به تظاهرات رفتاري، رك

و و درگير با مسائل مختلف بودن را دارند كردن، با استحكام . منسجم عمل كردن

و اعمال مديريت و توانايي جذب افراد اين گونه افراد، اغلب سخنرانان ماهر بوده

اين تجربه نشان داده كه مديران به عنوان يك گروه اجتماعي،. بر سايرين را دارند

و اين نياز در انگيزه نياز به قدرت در آنان بسيار بيشتر از مردم معم ولي است

از طرفي مردمي كه به وسيله نياز به قدرت. مديران موفق بيشتر وجود دارد

به. اند الزاماًٌ تشنه قدرت نيستند انگيزانده شده اين گونه نياز به قدرت، يعني نياز

و اجتماعي با نياز به قدرت در سيستم قدرت در سيستم هاي هاي كوچك اداري

مي سياسي داراي تفاوت .باشد ماهوي فراواني

مي: نياز به كوشش.2 و جهد عبارت به نياز به كوشش باشد از انجام دادن كار

و نظم اين دسته از افراد در سازمان.اي مؤثرتر از گذشته گونه ها كار را با دقّت

هاي انجام تجربه. دهند بهتر از آنهايي كه احساس به اين نياز ندارند، انجام مي

لند بيانگر اين موضوع است كه افراد با اين نوع از نياز زودتر مك كلهشده توسط 

و زندگي مرفه مي و پول . رسند از ديگران به درجات باالي اداري

به افرادي كه داراي اين نوع نياز هستند، اغلب عالقه: نياز به وابستگي.3 مند

و مؤسسات اجتما ايجاد دوستي با ديگران، عضويت در باشگاه و داشتن ها عي

مي فعاليت به. باشند هاي گروهي مديراني كه داراي چنين كارمنداني هستند، بايد

طور مداوم شرايطي را بپرورانند كه تماس مداوم بين آنها از طريق تشكيل 
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مي گردهمايي و تحكيم فخيمي زاده،(نمايد هاي متناوب اين احساس را تقويت

ص 1379 ،380.(

را براي مطالعه توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه مك كله لند نظريه خود

و و در نتيجه چندين سال بررسي دو كشف را نيافته به كار گرفته يافته عمومي

نخست اينكه همبستگي نسبتاً پايداري ميان وضع توسعه اقتصادي: عنوان نمود

و سطوح ميانگين قابل اندازه در جاري يك كشور گيري نياز براي كسب موفقيت

و فرهنگ. كشور وجود داردآن  پي دوم اينكه با مطالعه ادبيات هاي باستاني براي

و رفتارهاي آنان كه با موفقيت همراه بوده است، شواهدي بردن به جاه طلبي ها

بههنيافت كه افزايش در انگيزه كسب موفقيت در آن تمد ا، توسعه اقتصادي را

مي بر پايه همين يافته مك كله. دنبال داشته است كند كه توسعه لند استدالل

و نيك بختي در سطح ملي تا اندازه هاي مردم اي زير نفوذ تأثير كوشش اقتصادي

ص 1373رحيميان،(يك كشور براي كسب موفقيت دارد  ،37.(

و نتيجه بررسي نظريه  گيري هاي نياز

هاي انجام شده تصور بر اين است كه انگيزش دروني است بر اساس پژوهش

ميبه  مي همين دليل وقتي مدير يا سرپرستي كاركنانمدر توانم پرسد چگونه

كه ايجاد انگيزش توانيد چنين كنيد، بلكه آمادگي شما نمي«كنم؟ پاسخ اين است

تا با وجود اين بايد دانست انگيزه.»خود آنان شرط است هاي دروني ممكن است

م ميحدودي تحت تأثير محيط خارج كه بخشي از آن توسط شود، دير فراهم

. قرار گيرند

يابيم كه عالوه بر نيازهاي فيزيكي، نيازهايي ها، همچنين درمي در اين مدل

ها نحوه برآورده شدن هر چند در اين مدل. در مراتب باالتر نيز وجود دارد

كهاين نيازها نشان داده نشده است ولي اين اصل به اثبات رسيده است 

دو امر مهمي كه در همه. اغلب مردم وجود دارندنيازهاي سطوح باال، در

گيرند، اين است كه همه ما نياز داريم با ديگران ها، مورد تأكيد قرارمي مدل
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و موفّقيتي كسب و آرزو داريم كار قابل توجهي انجام دهيم مرتبط باشيم

. نمائيم

بر بايد دانست هر چند كه مدل و اساس نظريه ها لي هر ها بنا نهاده شده است

و نتايج حاصل شده به صورت  نظريه علمي بارها مورد آزمايش قرار گرفته

هاي علمي حاصل شده است، قابل قبول قوانين علمي مانند آنچه از ساير نظريه

هاي انگيزش به عنوان هاي علمي مربوط به مدل نكته آخر اين كه نظريه. باشد مي

ها از آن جهت اين مدل. قرار گيرندتوانند مورد استفاده راهنماي كلي مديريت مي

با. باشند حائز اهميت هستند كه موارد بسياري به طور آشكار، قابل استفاده مي

ها مديران همچنين پي خواهند برد، نيازهايي كه به طور اساسي مطالعه اين مدل

همچنين مدير احساسات. نمايند براي فرد شاغل مطرح است، چگونه تظاهر مي

ميخود را نيز  و در نظريه مورد بررسي قرار هاي هاي قبلي بر اساس مدل دهد

آن هاي اساسي بررسي چنين مدل يكي از فايده. نمايد علمي تجديد نظر مي هايي

كند است كه مدير رفتار خود را با زيردستان بر اساس ارتباطات متقابل تنظيم مي

ص 1371علوي،( ،203.(

 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي

و گرينبرگبارو  بندي از عوامل ايجاد كننده رضايت نوعي تقسيم) 1990( 23ن

آنها اين عوامل را به سه دسته اصلي به شرح زير تقسيم. شغلي ارائه دادند

:كنند مي

و نحوه پرداخت كه شامل سيستم:عوامل سازماني. الف هاي پاداش مناسب

و حقوق، مشاركت كاركنان در تصميمات مربوط به شغل، اعطا ي مسئوليت

و روابط همكاران مي وجود عوامل فوق. باشند اختيار به افراد كيفيت سرپرستي

. در ايجاد رضايت شغلي مؤثرترند

و محل شغل.ب  هاي چالش برانگيز ومشاغلي كه در آنها فشار شغل:هاي كار ها

و برخوردهاي دوستانه ب كار زياد نباشد، همچنين داراي تنوع زيادي باشند ين اي
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همكاران وجود داشته باشد، معموالً سطوح بيشتري از رضايت شغلي را ايجاد

. كنند مي

و ايجاد رضايت تفاوت:هاي فردي ويژگي.ج هاي فردي در رفتار سازماني

افراد داراي عزت نفس باال، طالب كنترل. شغلي از اهميت زيادي برخوردارند

و پايگاه ارشديت زيادي هستند،  و نسبت به افرادي كه فاقد اين دروني زياد

و. باشند از رضايت شغلي بيشتري برخوردارند خصوصيات مي تناسب بين شغل

هاي غيرتخصصي شاغل نيز داراي اهميت است؛ مثالً افراد متخصصي كه درشغل

).1381قاسمي نژاد،(به كار اشتغال دارند، از رضايت شغلي كمتري برخوردارند 

اي فردي از عوامل مهم در شكل گيري نگرش ها،هتواز ديدگاه كورمن، تفا

نظير(هاي شخصيگيژو رضايت شغلي در كاركنان است كه مي تواند ناشي از وي

و نظاير آن از ديد برخي افراد بيشتر. باشد) سن، سابقه كار، ميزان تحصيالت

 بخش نيستند، حال مشاغل صرف نظر از شرايط محيطي، به طور كلي رضايت

اي برخي ديگر، باز هم بدون توجه به شرايط محيطي رضايت بخش است آنكه بر

ص 1378كورمن،( ،65.(

مي) 1993( 24الوري كه در زمينه عوامل مؤثّر بر رضايت شغلي بيان از:كند

گيري آن دشوار است آنجايي كه رضايت شغلي يك مفهوم پيچيده است لذا اندازه

است كه با عوامل شخصي، اجتماعي،و تحت تأثير دامنه وسيعي از متغيرهايي 

و محيطي مرتبط است  ص 1381قاسمي نژاد،(فرهنگي، سازماني ،89.(

 اثرات مهم رضايت شغلي كتابداران

و مهمي كه به برخي از آنها باشدميرضايت شغلي كتابداران داراي نتايج

:اشاره مي شود
و عملكرد) الف  رضايت شغلي

م مي ورد توجه مديران كتابخانهاز مسائل مهمي كه همواره باشد، تأثير ها

كه. رضايت شغلي كتابداران روي عملكرد آنها است  بدون شك كتابداراني
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و به نظر رضايت شغلي آنها در سطح بااليي مي باشد، عملكرد خوبي نيز دارند

كتابداراني كه نگرش. رسد كه يك وابستگي طبيعي بين اين دو وجود دارد مي

م در. ورد كارشان دارند سطح عملكردشان باال استمثبت در البته اين ارتباط

و پست تر است؛ يعني هر چه كتابدار از هاي سطح باالي كتابخانه قويمشاغل

ت و مقام باالتري برخوردار باشد، اين دري منش،(ثير بيشتر خواهد بودأتخصص

ص 1375 رض) 2001(اي پژوهش پورزههيافت).26، ايت شغلي بين در رابطه با

درههمديران كتابخان اي دانشگاهي دانمارك، بيانگر اين مطلب است كه مديران

اي دانشگاهي دانمارك نسبت به كتابداران تحت سرپرستي رضايتههكتابخان

ايههاي بزرگ نسبت به كتابخانههشغلي بيشتري دارند، در ضمن مديران كتابخان

در رابطه) 2006(مچنين پژوهش برده. تر رضايت شغلي بيشتري دارند كوچك

ت با ارزش ثير رضايت شغلي در بهبودأهاي كاري كتابداران دانشگاهي نيز از

.عملكرد شغلي كتابداران حكايت دارد

و غيبت)ب  از محل كار رضايت شغلي

و غيبت وي از محل كار رابط معكوس معموالً بين رضايت شغلي كتابدار

ميوجود دارد، يعني كتابداري  كند كه سطح رضايت شغلي وي پايين است، سعي

و يا حداقل با تأخيرهاي  به انحاي مختلف از حضور در محل كار سر باز زند

) 2006(اي پژوهش بردههيافت). 1379سليماني،(مكرر در محل كار حاضر شود 

هد كه با كاهش رضايت شغلي ايندميدر رابطه با كتابداران دانشگاهي نشان

و نيز غيبهتان، ميزان ساعكتابدار افزايش) كامل(اي روزانههتاي غيبت از كار

و برت) 1998(فيچ هاي پژوهشهمچنين. ابدييم در) 1997( 25و لكي

و غيبت اشاره اي دانشگاهيههكتابخان به رابطه معكوس بين رضايت شغلي

.دارند
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و جابجايي)ج  رضايت شغلي

در اين مورد نيز بين. ايي كاركنان استتأثير ديگر رضايت شغلي روي جابج

و نرخ جابجايي رابط در. معكوس وجود دارديهميزان رضايت شغلي يعني

كتابداران آن از رضايت شغلي پاييني برخوردار باشند، نرخ هايي كه كتابخانه

و استعفا نيز بيشتر خواهد بودجابجاي ازههيافت).1379سليماني،(ي اي حاصل

و و) 2003(، پورز)1998(، فيچ)1997(برت پژوهش لكي و تسيگيليس

كهدمينشان اي دانشگاهيههدر كتابخان)2004(كوستليوس هند كه كتابداراني

.ميزان رضايت شغلي آنها بيشتر است، كمتر تمايل به ترك سازمان را دارند

و رواني)د و سالمت جسمي  رضايت شغلي

هاي جسمانيي شغلي در بروز بيماريدهد كه نارضايتتحقيقات نشان مي

و نيز  مؤثر است، زيرا منجر به خستگي، فرسودگي، كاهش انرژي، سردرد

و حملهبيماري ميهايي چون فشار خون عالوه بر سالمت. گرددهاي قلبي

كه. گذاردجسماني، رضايت شغلي روي سالمت رواني نيز تأثير مي كتابداراني

ن و ضعفسبت به تواناييداراي سالمت رواني هستند، هاي خود ديد واقعي ها

و مراجعه و با همكاران مييهكنندگان كتابخانه رابطدارند و دوستانه برقرار كنند

و گشادهسعي مي و كنند نيازهاي مراجعان را با خوش خلقي رويي برآورده سازند

) 2003(اي پژوهش پورزههيافت).1379سليماني،(خدمت به آنها باشنديهآماد

ودمينشان اي دانشگاهيههنادر كتابخ هد كه بين سطح رضايت شغلي كتابداران

به) 2006(همچنين پژوهش برد. ميزان استرس همبستگي بسيار قوي وجود دارد

و رواني كتابداران به شدت دانشگاهي اين مطلب اشاره دارد كه سالمت جسمي

و عدم رضايت تحت تاثير رضايت  احتمال مبتال شدن،شغليشغلي آنها است

و بيماري هاي قلبي را به ميزان زيادي ها به بيماري آن هاي فشار خون، استرس

.هددميافزايش 
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 نتيجه گيري

اههبايد انگيز. ا، نيروي انساني آن استهنسازماو نيروي محركه محور اصلي

راهنسازماو نيروهاي بالقوه و رضايتا و درصدد كامروايي نيازهاي شناخت

و تامين رضايت زيراآنها در حد معقول برآمد،  بدون شناخت نيازها، تمايالت

و كار ثمربخش وادار كرد بهاههكتابخان. شغلي آنها نمي توان آنها را به خدمت

مؤثر در پيشرفت همه جانبه به عنوان يكي از عوامل اي دانشگاهيههويژه كتاخان

بنابراين با توجه به نقش بسيار مهم. ني نيستندقاعده مستثيك كشور از اين قاعده 

و پژوهشي در پيشبرد اهدافي دانشگاهياههنيروي انساني كتابخان آموزشي

بردانشگاه در، شناخت عوامل مؤثر و تالش مينأترضايت شغلي كتابداران

ميي دانشگاهياههاز وظايف مهم مديران كتابخان آنهارضايت شغلي  محسوب

ني. شود ايهههدف غايي كتابخان،عدم رضايت شغلي كتابدارانكهستشكي

تههكدانشگاهي و محققان مين نيازهاي اطالعاتيأمانا در اساتيد، دانشجويان

.ت را دچار اختالل خواهد كردزمان مناسب اس

ها پي نوشت

1 .Houte 
2 .Abifarin 
3. Job Satisfaction  
4 .Landry 
5 .Ginzberg 
6. Robins 
7 .Kaya 
8.Maslow’s Needs Hierarchy Theory 
9. Herzberg Two Factor Theory 
10 . D. MC. Clelland 
11 .Pors 
12 .Fitch 
13 .Burd 
14 .Tsigilis and Koustelios 
15 .Fredick Herzberg Two-Factor Theory 
16. Hygiene Factor 
17. Motivation Factors  
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18 .Griffin 
19. Dissatisfactors 
20. Motivators Factors     
21 .Caplan 
22. McClelland Theory  
23. Baron and and Grenberg  
24. Lauyrie 
25 .Lekie and Bert 

 منابع

دبررسي ). 1382(اشرفي ريزي، حسن هاي عمومير كتابخانهميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل

و ارشاد اسالمي در استان اصفهان و . وابسته به وزارت فرهنگ پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري

و روان شناسي، دانشگاه تهران .اطالع رساني، دانشكده علوم تربيتي

در). 1379(الواني، مهدي و عدم ارضاي كاركنان، نوشته پژوهشي در زمينه برخي از مشكالت سازماني

و نويسندگان مديريت و انگيزش.و ترجمه گروهي از اساتيد مركز:تهران.روانشناسي سازماني

.آموزش مديريت دولتي

و دانشگاهي بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه). 1378(باقري، فاطمه هاي تخصصي

و اطال پايان. شهرستان كرج) دولتي( ، دانشكده علوم تربيتيع رسانينامه كارشناسي ارشد كتابداري

.و روانشناسي، دانشگاه تهران

و دانشگاهي ). 1383( تركيان تبار، منصور بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي عمومي

و بويراحم استان و اطالع كارشناسي ارشد پايان نامه.دكهگيلويه دانشگاه آزاد.رساني كتابداري

ت و .حقيقات اهوازاسالمي واحد علوم

مقايسه ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي ). 1381(حريري، نجال

و فناوري واقع در مراكز استان هاي  و دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي

و اطالع رساني، دانشكده علوم انسان.كشور و اجتماعيرساله دكتري تخصصي كتابداري ،ي

و تحقيقات .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

.هاي تخصصي شهر تهران بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه). 1379(منش، مهناز دري

و روانشناسي، دانشگاه پايان و اطالع رساني، دانشكده علوم تربيتي نامه كارشناسي ارشد كتابداري

.تهران

دي. رابينز، اس ديپي؛ (اي. كنزو، و ترجمه محمد اعرابي، محمد. مباني مديريت). 1379. علي رفيعي

.هاي فرهنگي دفتر پژوهش:تهران. بهروز اسراري ارشاد
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و پرورش استان سمنان از ). 1373(الدين رحيميان، حسام بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان آموزش

و پرورش استان سمنان، شوراي تحقيقات، اداپژوهشي طرح. شغل مورد تصدي .ره كل آموزش

و بهداشتي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي بر اساس ). 1376(زارعي، هاجر بررسي عوامل انگيزش

نامه كارشناس ارشد كتابداري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران پايان. تئوري دو عامله هرزبرگ

.شمال

و نوآوري ). 1372(ساعتچي، محمود . فصلنامه مطالعات مديريت.براي حل مشكالتخالقيت

.17-11:دوم

و تاثير آن بر كيفيت ارائه خدمات كتابخانه). 1379(سليماني، محمد رضا . رضايت شغلي كتابداران

.60-35:49. كتابداري

.اميركبير:تهران. روابط انساني در مديريت).1378(عسكريان مصطفي

.مركز آموزش مديريت دولتي:تهران. سي مديريت وسازمانروانشنا).1371(اللّه علوي، امين

و مديريت). 1379(فخيمي زاده، فرزاد و وظايف ها، مسؤليت تئوري: سازمان .نشر هستان: تهران. ها،

و بازنگري نظريه:عوامل مؤثر بررضايت يا خشنودي شغلي دبيران). 1381(نژاد، افسر قاسمي ها

.32-27):34(دوره هشتم . پرورشو موزشآدر مديريت فصلنامه.ها پژوهش

آموزشي–فصلنامه علمي.نقش امنيت شغلي در بهداشت رواني). 1379(كاظمي حقيقي، ناصرالدين

.17-5):2(دوره دوم . انداز پيشگيري چشم

گزيدهدر. رضايت شغلي كتابداران كشورهاي در حال توسعه، ترجمه اسداللّه آزاد). 1375(كايا، ابرو

الملوك زير نظر عباس حرّي؛ به همت تاج). 1995اوت26-20تركيه( 1995ت ايفالمقاال

.كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران:تهران. ارجمند

هاي عمومي شهر تهران بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه). 1376(پور، مريم كيل قاسمي

و ارشاد اسالمي نامه كارشناسي ارشد كتابداري، دانشكده علومانپاي. وابسته به وزارت فرهنگ

.انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شمال

هاي تابعه بررسي ميزان رضايت شغلي نيروي انساني شاغل در كتابخانه). 1378(زاده، فريد محمد

و ايران و پايان. دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي اطالع نامه كارشناسي ارشد كتابداري

و اطالع رساني، دانشگاه علوم پزشكي ايران .رساني پزشكي، دانشكده مديريت

و ترجمه نيازها، انگيزه). 1379(مك درميند، چارلزدي و پول، ترجمه مرتضي شراره، در نوشته ها

و نويسندگان مديريت و انگيزش. گروهي از اساتيد مركز آموزش:تهران. روانشناسي سازماني

.يمديريت دولت
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سطح رضايت شغلي اعضاي هيات علمي بر اساس نظريه دو عاملي ). 1385(مير هاشمي، مالك

و زمينه هاي وابسته. هرزبرگ 36-28):2(1.فصلنامه علوم تربيتي

و نظريه راهنماي زندگي). 1379(نوردپي، ورنون؛ هال، كالوين ترجمه . هاي روانشناسان بزرگ نامه

و رمضان دوستي احمد به .انتشارات تربيت:تهران.پژوه،

ترجمه قاسم . استفاده از منابع انساني:مديريت رفتار سازماني).1369(هرسي، پاول؛ بالنچارد، كنت ايچ

.دفتر مركز جهاد دانشگاهي: تهران. كبيري
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