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Abstract 

Purpose: This study aimed to investigate the relationship between job satisfaction, 

professional ethics and conflict management at among librarians of public libraries of Tehran 

city was done.  
 

Methodology:The research universe consisted of among librarians of public libraries in 

Tehran, who are studying in the year 2017. In this research, the number of 100 librarians was 

selected through convenience sampling method. To collect data, professional ethics 

Questionnaire, conflict management styles Questionnaire (CMSQ), and Job satisfaction 

Questionnaire were used and to statistically analyze data, Descriptive statistics (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple 

regressions) was applied. The method was one of correlation that falls into applied researches.  
 

Findings: Findings revealed that there was a significant and positive relationship between 

professional ethics and Job satisfaction (0/391), the results also showed that conflict 

management and job satisfaction (-0/218), and between conflict management and Professional 

ethics (-0/315) there is a significant negative relationship. Regression analysis showed that job 

satisfaction 4/8 percent of the predicted changes conflict management, and Professional ethics 

10% of the predicted changes conflict management. 
 
Discussion and Conclusion: It is concluded that there is a relationship between job 

satisfaction, professional ethics and conflict management in librarians of public libraries. 
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 چکیده

های تعارض کتابداران کتابخانه مدیریتای و شغلی، اخالق حرفهرضایتمندی  بررسی رابطة بینپژوهش حاضر با هدف  هدف:

 انجام شد.تهران عمومی شهر 

 

مشغول به کار بودنند و  69که در سال های عمومی شهر تهران هستند کتابداران کتابخانهجامعة پژوهش شامل  شناسی:روش

 ،پتی ایحرفه اخالق پرسشنامهاز  العاتآوری اطجمعانتخاب شد.  سادهگیری تصادفی نمونه با استفاده از روش نفر 011حجم نمونه 
حاضر نیز  پژوهشروش  ،استفاده شد روث و فیلد شغلیرضایت  پرسشنامهو  (CMSQ) تعارضمدیریت  هایسبك پرسشنامه

ها از آمار توصیفی )میانگین و انحراف تحلیل داده جهت تجزیه و گیرد.کاربردی جای می هایپژوهشهمبستگی بوده که در حیطة 
 متغیری( استفاده شد.پیرسون و رگرسیون چنداستنباطی )ضریب همبستگی معیار( و آمار 

 

(، همچنین نتایج 160/1داری وجود دارد )مثبت و معنیرابطة  ایحرفهاخالق و شغلی رضایتمندی که بین  ها نشان دادیافته ها:یافته

رابطة منفی و ( -103/1ای )اخالق حرفهو مدیریت تعارض بین ( و -802/1شغلی ) رضایتمندیو تعارض مدیریت  نشان داد که بین
 کند ویمبینی یشپتعارض را درصد از تغییرات مدیریت  2/4شغلی  رضایتمندینشان داد که  ضرایب رگرسیون داری وجود دارد.معنی

 کند.بینی میدرصد از تغییرات مدیریت تعارض را پیش 01ای حرفهاخالق 
 

های تعارض کتابداران کتابخانه ای و مدیریتشغلی، اخالق حرفهرضایتمندی گیری می شود که بین نتیجه گیری:یجهنتبحث و 

 عمومی رابطه وجود دارد.
 

 .ایحرفه اخالق شغلی، های مدیریت تعارض، رضایتسبك :های کلیدیواژه

 

 

 تعارضای و مدیریت حرفهشغلی، اخالق  بررسی رابطة بین رضایتمندی(. 0161)  پور، احسان اسماعیل و  محمد خالدیان، استناد: 

 .49-13(، 8)3، شناسیو دانش مدیریت اطالعات.  تهران های عمومی استانکتابداران کتابخانه
-------------------------- 

      (70/70/6930)تاریخ دریافت: 

 (84/08/0161)تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

 طریق از تا شندوکمی بالندگی و بقا برای هاسازمان امروزه

 مستمر، بهبودی به رشد، به رو جهانی هگستر در خود عمناب

 و آینده برای آمادگی پذیری،انعطاف سودبخشی، کارآمدی،
آینةد   لئة نا فعالیةت  عرصةة  در ممتاز موقعیت از برخورداری

 سةطح  در تواندمی که منابعی ازجمله .(0163زاده، اهلل)فتح

 از و گرفتةه  قرار بررسی مورد لیغش هایطمحی و سازمانی

 نیةروی  وجةود  مسةلله  اسةت،  برخةوردار  نیز خاصی اهمیت

 اهمیةت  و نقةش  زیةرا است.  خودانگیخته و کارآمد انسانی

 مهم قدری هب هاسازمان هایبرنامه اجرای در انسانی نیروی

 کةه  معتقدنةد  اندیشةمندان  از سةیاری ب هک است ارزشمند و
 کیفیةت  در تنهةا  صةنعتی، رغی و صةنعتی  کشةور  یك تتفاو

 (.0168زاده و همکةاران،  )کمةال  اسةت  هاآن انسانی نیروی
 هةر  در اهةداف  پیشةبرد  بةرای  عوامةل  تةرین مهةم  از یکةی 

 کارآمةد  و مةاهر  انسانی نیروی ظرفیت از استفاده سازمانی،
 به رسیدن و موفقیت امکان نآ داشتن اختیار در با که است

 در انسان رفتار که آنجایی از. شودمی میسر سازمان اهداف

 فضای ةدهندشکل و حاکم عوامل به وابسته سازمانی طمحی

 و تجزیةه  و سةازمانی  هةای مؤلفةه  ییشناسا است، سازمان
)بیگةدلی و همکةاران،    کنةد مةی  پیةدا  اهمیةت  هاآن تحلیل
0164.) 

هةا  نظران مةدیریت سةازمان  های صاحبیکی از دغدغه
هةا و یةافتن   شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکةرد سةازمان  

ها بوده اسةت، در ایةن   هایی جهت بهبود عملکرد سازمانراه
ارزشةی  های مختلفی صورت گرفته و نتةایج بةا   راستا تالش

(. روانشناسةان،  0160پور، حاصل شده است )صانعی و حسن
ز ویژگی شخصیت بهنجار کةه  ای اسازگاری فرد را مجموعه

دهند و با جهان خویش افراد در برابر محیط از خود نشان می
دسةت   صةلح و صةفا بةه    سازگاری ایجاد کند و با آرامةش و 

 آوردن جایگةةةةاهی در جامعةةةةه بةةةةرای خةةةةود تةةةةالش  
گوید: در این بیان، سةازگاری اجتمةاعی   کنند. ویزمن میمی

هةای  یت از نقةش انعکاسی از تکامل مراجع با دیگران، رضا
تأثیر شخصیت هاست که تحتخود و نحوة عملکرد در نقش

انتظارات خانواده قةرار دارد. ماتسةن معتقةد     قبلی فرهنگ و
است رفتار جامعه پسند اصطالحی است که روانشناسان بةه  

شةود ماننةد   اعمال اخالقی که از لحاظ فرهنگی تجویز مةی 
با دیگةران،  مشارکت با دیگران، کمك به دیگران، همکاری 

کنند. چنةین رفتةاری غالبةاا باعة      ابراز همدردی اطالق می
شود که فرد بتواند خود را کنترل کند، زیةرا مسةتلزم آن   می

منةةافع شخصةةی  اسةةت کةةه او بةةه سةةبب منةةافع دیگةةران از

 (.0161نوابخش و فتحی، )پوشی کند چشم
 هاینگرش و احساس از حدی از است عبارت شغلی رضایت

 شةخ   یةك  وقتةی  .دارنةد  خةود  شغل به ادافر که مثبت

 مفهةوم  بةدین  این است باال شغلی رضایت دارای گویدمی

دربةارة   خوبی احساس دارد دوست را شغلش واقعاا که است
 کارکنان واست  قائل زیادی ارزش شغلش برایدارد.  کارش

 در ذهنةی  و تةوان  فیزیکةی  نظر از باالتر شغلی رضایت با

 عوامةل  بررسةی (. 0123مقیمی، ) دارند قرار خوب وضعیت

 او عملکةرد  و فةرد  بر آن آثار و شغلی رضایت بر تأثیرگذار

 اجتماعی و انسانی علوم پژوهش پژوهشگران مورد همواره

 مفهةومی  دارای شةغلی  رضةایت  کةه  است. از آنجایی بوده

 روانةی،  مختلة   عوامةل  بةا  و اسةت  چندبعةدی  و پیچیةده 

 عوامل از مختلفی ترکیب دارد، ارتباط جسمانی و اجتماعی

 رضةایت  احساس شغلش از فرد که شودمی سبب گوناگون

 دهدمی نشان شغلیرضایت  درزمینة مختل  مطالعات کند.

 برخةی  است، مرتبط شغلی با رضایتمندی زیادی متغیرهای

 دهندمی نسبت بیرونی و درونی رضایت به را شغلی رضایت
(. 0122 همکةاران،  و کوشةکی )شةغل   ای به محتوایو عده
های بسیار مهم است که اغلب شغلی یکی از نگرش رضایت
ها از کارکنان خود انتظار دارند. بیشتر تحقیقات این سازمان

فةرض اسةت کةه رضةایت شةغلی یةك       حوزه بر ایةن پةیش  
کننده بالقوه برای غیبت، ترک خدمت، عملکرد شةغلی  تعیین
پةةرور و نةةادی، و رفتارهةةای فرانقشةی اسةةت )گةل   نقةش  در

0126 .) 
 کةارگر  یةا  کارمنةد  هةر  مطبةو   هةای احساس از یکی

 هةای سازمان در است، کار از خشنودی یا رضایت احساس

 هایدغدغه از کارکنان داشتننگه خشنود و راضی امروزی

 تولید کنند،می کار بهتر راضی، است. کارکنان مدیران عمده

 درنهایةت  و دهنةد مةی  ارائه باال کیفیت با و زیاد خدمات و

 مشةکل  دیگةر، عبارتبه شود.می سازمان وریبهره بموج

 اسةت. رضةایت   کارکنان داشتننگه راضی هاسازمان اصلی

 اسةت،  شةغلی  موفقیت در مهم بسیار عوامل از یکی شغلی

کةارایی و نیةز    افزایش باع  که است عاملی شغلی رضایت
 از را شغلی رضایت محققان شود.می فردی رضایت احساس

 شةغل  اگةر  معتقدند و اندکرده تعری  گونگونا هایدیدگاه

 از فةرد  حالةت  این کند در تأمین فرد برای را مطلوب لذت

 از اسةت  معینی ترکیب شغلی رضایت .است راضی شغلش

 کار انجام از لذت احساس مانند درونی چه گوناگون عوامل

 که کاری، محیط روابط و مزایا و حقوق مانند بیرونی چه و

باشةد )رضةایی و    راضةی  شةغلش  از فةرد  شةود مةی  سةبب 
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 (.0122 زاده،خلیل
 مسلله یك صورتبه  تعارض هاسازمان از بسیاری در

چنةان   دارای پدیةده  ایةن  جاهمه در شاید دارد، وجود جدی
 تردیدی ولی شود، سازمان انحالل موجب که نباشد قدرتی

 بگذارد ناگوار اثرات سازمان، عملکرد بر تواندمی که نیست

 نیروهای از بسیاری سازمان که آورد وجود به ار شرایطی یا

 در ( تعةارض 8114) 1کةوهن  بدهد. دست از را خود کارآمد

 آن برای تهدیدی یا همکاری شکستن هم در را هاسازمان

-سازمان در تعارض بروز که است معتقد و آوردمی حساببه

است.  انتظار مورد افراد روابط در هم و است طبیعی هم ها
 ادعا تواندنمی کسی و است ناپذیراجتناب امری تعارض پس

 اساسةی،  نکتةه  شةد.  نخواهةد  یا نشده روبرو آن با که کند

 و آن بةا  درسةت  برخورد و تعارض به ما مدیریت و نگرش
 عوامةل  و علل اساس بر آن، بودن ناحق یا و حق تشخی 

 برای درست و منطقی حلیراه پیشنهاد و آن وجود آورنده به

 (.0126)جفره و بابابیك، است  آن از ترمطلوب برداریبهره
ای است که آثار مثبت و منفةی روی عملکةرد   تعارض پدیده
 دارد. اسةتفاده صةحیح و مةؤثر از تعةارض     هاافراد و سازمان

سةازمان   موجب بهبةود عملکةرد و ارتقةای سةطح سةالمتی     
د و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و گردمی

شود. استفاده مؤثر از تشنج در سازمان می وایجاد کشمکش 
ماهیت آن و همچنین  تعارض مستلزم شناخت و درک کامل

و کسب مهارت در اداره و کنتةرل آن اسةت    کنندهخلقعلل 
هةای  تةرین مهةارت  یکةی از مهةم   عنةوان بةه البته امروز  که

توانایی برخورد بةا تعةارض و اداره    .آیدمدیریت به شمار می
ای دارد. اگةر  ارزنده ها نقشت مدیران سازمانآن، در موفقی

 ها سازنده باشند، موجةب بةروز افکةار نةو و خةالق     تعارض

شوند و زمینةه تغییةر و نةوآوری و تحةول سةازنده را در      می
بةه مةدیریت کمةك     درنهایةت و  سةازند سازمان فراهم مةی 

قةادری و  ) کنند تا به اهداف سازمانی خةویش نائةل آیةد   می
 ناپةذیر اجتنةاب  و طبیعةی  نتیجةه  ارضتعة  (.8109مهدیةه،  
 تصویری سویبه  آن از ما برداشت و است انسانی ارتباطات
 و هةا سازمان روزافزون پیچیدگی امروزه دارد. گرایش منفی
 جةز  را تعةارض  افةراد،  باورهای و نگرش اندیشه، در تفاوت
 دلیةل بةه  تعارض است. کرده سازمانی زندگی ناپذیراجتناب
 شةده  تبةدیل  جةویی سةتیزه  به بیشتر ،صحیح مدیریت عدم
 توانةایی  ایةن  و نیسةت  منفی امری لزوماا تعارض اما است،
گذارد  تأثیر آن پیامدهای بر که است تعارض مدیریت برای

                                                                      
1. Cohen 

 (.0164)صافی و همکاران، 
 صةفات  اکتساب هایسرچشمه که است علمى اخالق،

 و فةرد  در را هریةك  آثةار  و بد صفات با مبارزه راه و نیك
 اخالقى هایبح  شك،بی .دهدمی قرار بررسى مورد عهجام
 از گةذارد.  زمةین  روى بةر  گةام  انسان که شد آغاز زمانى از

 از پس یکى الهی پیامبران سایر تا السالمعلیه آدم حضرت
 کةه  اخةالق پرداختنةد   تکمیةل  و نفوس تهذیب به دیگرى
 معلم پیامبر ترینبزرگ اما است. هاانسان سعادت خمیرمایه
 مکةارم  تمةم  ال بعثةت  انمةا »شعار  با که ص( است(اسالم
اسةت:   فرمةوده  او دربةاره  خداونةد  و شةد  مبعوث «االخالق

 شایسته و عظیم بسیار تو اخالق «عظیم خلق لعلى وانك»
 الهةی  و قدسةی  اخةالق  بایةد  را نبةوی  اخةالق  قطعاا است

 نقةش  اسةالمی،  تمةدن  مهم هایشاخ  ازجمله .بشماریم
 نویسةنده  زیةدان،  است. جُرجةی  نویاتمع و اخالق محوری
 تأکید با مسلمانان ابتدا، همان از نویسد:می لبنانی مسیحی

 اهمیةت  و رسةمیت  اسالم آیین به معنویات، و اخالقیات بر
 ریزیپایه معنویت و اخالق پایه بر را اسالمی تمدن و دادند
 هةای ویژگةی  ایةن  برمبتنی دینی اخالقی نظام یك .کردند

 ضةمانت  از برخةورداری  وحةی،  بر اتکا است: فردمنحصربه
 و خداوند وجود به اعتقاد با همیشگی و درونی قوی اجرایی
 بودن دور به حیات، هایعرصه همه بردارنده معاد در به باور
 اخالقةی  منةابع  گسةتردگی  فرسةا، طاقت هایسختگیری از

 مکةانی  و زمةانی  شةرایط  بةا  آن تطبیةق  قابلیةت  اسةالمی، 

 ( (اطهار ائمه چون اخالقی الگوهای از یبرخوردار مختل ،

 خةویش  اخالقةی  تعهدات بر شرایط تاریخی بدترین در که
 هةا انسان همه برای اخالقی رشد امکان و اندکرده پایداری

 لغت، در اخالق(. 0168مساوی )هدایتی و همکاران،  طوربه

 و بررسةی  دانش و هاستخویی معنی به و خلق واژة جمع
 نامیةده  اخالق علم آدمی؛ رفتار و هاوییخ بر گذاریارزش

 عبارت اخالق اصطالحی معنی در (.8111، 2شود )فرهودمی

 سنجش معیار و فلسفی – ارزشی نبایدهای و بایدها از است

 و دیگةران  خود، به نسبت شخ  رفتار نادرستی یا درستی
 ارتبةاطی  رفتةار  الگوی یعنی اخالق واژة آموزش در .جامعه

 طرف حقوق رعایت برمبتنی شخصی ونبر و شخصی درون

 سةازمانی  مجموعةة  هر (.0164)سالجقه و صفری،  ارتباط

 است خود ایحرفه ساختار با متناسب اخالقی کدهای دارای

 ایحرفةه  نظامی نیزکتابخانه  .دارد نامای حرفه اخالق که

ای کتابةداری  حرفه اخالق اصول از باید هم کتابداران است

                                                                      
2. Farhud 
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 )همان(. باشند پایبند آن به و داشته آگاهی
( بةا موضةو    0164نتایج پژوهش صةافی و همکةاران )  

 شغلی فرسودگی و تعارض مدیریت با شغلی رضایت رابطة

 رضةایت  بین دارمعنی و مثبت ارتباط کارکنان نشان داد که
 و کنتةرل  سةبك  بةین  داشةت.  گرایةی حلراه سبك و شغلی
 سةبك  ووجةود دارد   دارمعنی معکوس رابطة شغلی رضایت
نتایج نداشت.  داریمعنی ارتباط شغلی رضایت با مقابله عدم

رابطةةه ( بةةا موضةةو  0160پةةژوهش سةةلیمانی و همکةةاران )
با رضایت شةغلی و اسةترس شةغلی کارکنةان در      اخالق کار

 کةه ای شهر تهران نشةان داد  سازمان آموزش فنی و حرفه
 رضةایت  بةا  کةار  بةر  حاکم اخالق از کارکنان ادراکات بین
 بعةد  سةه  و دارد وجةود  دارمعنةی  و مثبت رابطة آنان لیشغ

 روابةط  جةدیت،  و پشةتکار  عالقه، و بستگیدل) کار اخالق
 برای داریمعنی هایکنندهبینیپیش کار( در انسانی و سالم

 ذکریةایی و  نتةایج پةژوهش شةی    هسةتند.   شةغلی  رضایت

 ایحرفه اخالق رابطه»( با موضو  0164شوریده ) زادهآتش

« کردستان پزشکی علوم دانشگاه اساتید در سازمانی هدتع و
 سازمانی تعهد و ایحرفه اخالق متغیر دو بین نشان داد که

نتایج پژوهش فقهی  وجود دارد. داررابطة معنی ابعاد تمام در
 بةین  ارتبةاط  بررسی» ( با موضو 0164زنجانی ) فرهمند و

 و لیشةغ  رضةایت  بةا  کةار  اخالق ابعاد از کارکنان ادراکات
 آمةوزش  سةازمان  مةوردی:  )مطالعه کارکنان شغلی استرس

 کارکنان ادراکات بین نشان داد که« تبریز( ایحرفه و فنی
 و مثبةت  رابطة آنان شغلی رضایت با کار بر حاکم اخالق از

 اخالق از کارکنان ادراکات بین همچنین دارد. وجود دارمعنی
 دارمعنةی  منفةی  رابطةة  آنان شغلی استرس با کار بر حاکم
 بعةد  سةه  کةه  داد نشان رگرسیونی تحلیل نتایج دارد. وجود
 سالم روابط جدیت و پشتکار عالقه و بستگیکار )دل اخالق

 بةرای  داریمعنةی  هةای کننةده بینةی پةیش  کار( در انسانی و
 استقالل تأثیر تحقیقات از بسیاری در .هستند شغلی رضایت
 ابعةاد  وانعنة مةدیران بةه   و کارکنةان  بةین  وظةای   تفویض
 مرتبط ابعاد .گرفت قرار تائید مورد شغلی رضایت بر سازمانی

 بةه  یعنةی ؛ رسةند مةی  نظةر  بةه  اقتضةایی  شةغلی  رضایت با
 انجام مطالعات که مدتی و کاری محیط شخصی هایویژگی
 تةةأثیر نیةةز دیگةةری تحقیقةةات دارد. در بسةةتگی گیةةردمةةی

 طریةق  از شةغلی  رضةایت  بةر  سةازمانی  ساختار غیرمستقیم
 و زیردسةتان  کةردن  محةدود  قبیةل  از ایواسةطه  تغیرهایم

 (.0126کیاکجوری و همکاران، ) تأیید شد استرس
 رویةدادها  با کتابداران و کارکنان مواجهه برای کتابخانه

 مسةتلزم  شةرایط  این در موفقیت و است جدید هایچالش و

 طریةق  از مهم این که است سالم سازگاری و پذیریانطباق
ای و مةةدیریت ندی شةةغلی، اخةةالق حرفةةهارتقةةای رضةةایتم

 در موفقیت موجب آن متعاقب و شود حاصل تواندتعارض می
 از بةودن  برخةوردار . شةود  و رضایتمندی از زنةدگی  عملکرد

 افراد ای و مدیریت تعارض،رضایتمندی شغلی، اخالق حرفه
 هةای موقعیةت  در بهتةر  مقابلةه  بةر عالوه سازد تامی قادر را

 تةوان  از مشکالت برابر در شده، تنش چارد کمتر زا،استرس
 برسند خود مورد در روشنی دیدگاه به باشند، برخوردار باالیی

بگیرنةد و امیدوارانةه و    قةرار  روزانه وقایع تأثیرتحت کمتر و
نیةروی   بر گذاریسرمایه بینانه به مسائل بنگرند. لذا،خوش

علمی،  توسعة تحقق راستای ها درانسانی کارآمد در کتابخانه
 روانی هایظرفیت سازیغنی طریق از اقتصادی و اجتماعی
 است. ناپذیراجتناب ضرورتی

 ابةزار  و اسةت  انسةانی  پایةدار  ةتوسع زیربنای آموزش،

 آمةوزش  .رودمی شمار به توسعه اهداف تحقق برای اصلی

 تحقق و باشد انسانی شخصیت کامل توسعة جهت در باید

 اخالقی هایجنبه به وجهت بدون تواندنمی آموزشی اهداف

 و استوار پیوندی اخالق، و آموزش پیوند زیرا پذیرد، صورت
 آمةوزش  در اخالقی هنجارهای از تخطی. است ناگسستنی

 روزمةرة  هةای چةالش  رفع درکتابداران  ییتوانا به تواندمی

اگةر   .سةازد  وارد جدی هایآسیب اجتماعی و فردی زندگی
صرفاا برای کسةب   هاتابخانهدید افراد به کار و اشتغال در ک

تةأثیر   باشةد، امکةان اینکةه ایةن شةغل      درآمد و امرارمعاش
شگرفی بر زندگی افراد بگةذارد ضةعی  خواهةد بةود. ولةی      
چنانچه این ذهنیت در افراد شکل بگیرد که زندگی مطلوب 

 کتابةداران  بةر  گةذاری سةرمایه های متنةوعی دارد.  نیازمندی
 توسةعة علمةی،   تحقةق  سةتای را در و انسانی منابع عنوانبه

 روانی هایظرفیت سازیغنی طریق از اقتصادی و اجتماعی
 اهمیةت  بةه  توجه با بنابراین،. است ناپذیراجتناب ضرورتی

ارتقای پیشةرفت و   ها درکارکنان کتابخانه نقش کتابداران و
با توجه به پیشینه تحقیقاتی موجةود بررسةی    تعالی جامعه و

را  افةراد  و ارائةه راهکةار و پیشةنهاد   رابطه بین این متغیرها 
 افةزایش سازگاری بةا اجتمةا ،    برای رویارویی با مشکالت،

آماده  ای و مدیریت تعارضرضایتمندی شغلی، اخالق حرفه
 بررسةةی رابطةةةهةةدف از پةةژوهش حاضةةر   لةةذا، کنةةد.مةةی

 ای و مةدیریت تعةارض در  رضایتمندی شغلی، اخالق حرفةه 
و  اسةت ومی شةهر تهةران   های عمة کتابداران کتابخانه بین

 به اجرا درآمد: سؤاالتجهت پاسخگویی به این 
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 مةدیریت  و ایحرفةه  اخةالق  شةغلی،  رضایتمندی بین آیا .0
 رابطةه  عمةومی  هةای کتابخانةه  کتابداران بین در تعارض
 دارد؟ وجود

توانند مدیریت تعارض را ای میهای اخالق حرفهآیا مؤلفه .8
 بینی کنندپیش

تواننةد مةدیریت   ندی شةغلی مةی  هةای رضةایتم  آیا مؤلفةه  .1
 بینی کنند؟تعارض را پیش

 

 ی پژوهششناسروش
رضةایتمندی   بررسی رابطةة بةین  با توجه به موضو  تحقیق 
ای و مةةدیریت تعةةارض کتابةةداران  شةةغلی، اخةةالق حرفةةه 

 روش تحقیةق و با توجه به هدف آن،  های عمومیکتابخانه
 کلیةة  شامل جامعة پژوهش پژوهش حاضر همبستگی است.

 69در سةال  های عمةومی شةهر تهةران    کتابداران کتابخانه
هةای  کتابةداران کتابخانةه  نفر از  011در این پژوهش  است.

گیری تصةادفی  با استفاده از روش نمونهعمومی شهر تهران 
از آمةار  هةا  جهت تجزیه و تحلیةل داده انتخاب شدند.  ساده

 همچون )میانگین، درصد، جةدول فراوانةی و...( و   ،توصیفی
 .استفاده شد همبستگی پیرسون و رگرسیون استنباطی آمار

 پتالی  ایحرفاله  اخالال   پرسشنامة استاندارد شده

 روابةط  کةار،  در پشتکار کار، به بعد عالقه چهار ( با0661)
پرسشةنامه   این کار است. در مشارکت کار، محل در انسانی

 نةه  ،8 مخةالفم  ،0مخالفم  کامالا ( لیکرت مقیاس براساس
 در ( بةود. 3موافقم  و کامالا 4موافقم  ،1نه موافقم  مخالفم
کةار،   بةه  عالقةه  بعد به مربوط 9-0 سؤاالت پرسشنامه این

 01- 01کةار،   در پشةتکار  بعةد  بةه  مربةوط  08-1 سةؤاالت 
 81-02 سؤاالت و کار محل در انسانی روابط بعد به مربوط
کةار اسةت )صةالحی و دادگةر،      در مشةارکت  بعةد  به مربوط
0163.) 

 (CMSQ):تعارضمدیریت  هایشنامة سبكپرس

 پرسشةنامة  از کار محیط در مدیریت تعارض برای سنجش

پرسشةنامه از   ایةن  شد. استفاده 1تعارضمدیریت  هایسبك
 شده اعتباریابی و ساخت (8110) همکاران و طریق دی درو

 شامل تعارض مدیریت سبك پنج و است سؤال 81 دارای و

 4) زور (، اعمةال سةؤال  4) سةازش  (،سةؤال  4تسلیم شدن )
 مةورد  را (سةؤال  4اجتناب ) و (سؤال 4) مسلله(، حل سؤال

 9 پرسشةنامه  این پاسخگویی دهد. مقیاسقرار می سنجش
و  درو دی اسةت.  ( بةوده 0= هرگةز  تةا  9)همیشه= ایدرجه

                                                                      
1. Conflict Management Styles Questionnaire (CMSQ) 

از  استفاده با را پرسشنامه این سازه روایی (8110) همکاران
، 20/1، 29/1 کرونبةا   ایآلف و ساخته مستند عاملی تحلیل
 سازش، شدن، تسلیم سبك را برای پنج 1/1 1، 1/1، 10/1

و  پروراند. گلگزارش کرده اجتناب و مسلله حل اعمال زور،
 و ترجمةه  ایةران  در را پرسشةنامه  ایةن  (0126واثقةی ) 

 پنج برای محققان این گزارش براساس اند.اعتباریابی کرده
 اجتناب و مسللهحل  ور،ز اعمال سازش، سبك تسلیم شدن،

 91/1و  61/1، 21/1، 28/1، 18/1ایران آلفای کرونبةا    در
 (.0160پرور و همکاران، به دست آمده است )گل

 ایةن  :2روث و فیلالد  شالللی  رضالایت  پرسشالنامه 

 منظوربه روث و فیلد بری توسط 0630 سال در پرسشنامه

و  اسةت  شةده  سةاخته  افةراد  شةغلی  رضایت میزان سنجش
 از پرسشةنامه  ایةن  اسةت. در  ایگزینةه  3 سؤال 06 شامل

 خود یهانگرش و احساس تا شودیم خواسته دهندگانپاس 

 ی مشةخ  ادرجه 3 مقیاس روی بر شغلشان به نسبت را

 02-09-04-01-01-2-9-4-1-8-0هةای  در گویه .کنند
 و موافقم بالتکلیفم، مخالفم، مخالفم، شدتبه گزینه برای
 شةده  منظور 3-4-1 -8-0نمره  تیبتر به موافقم شدتبه

 ی شةده گةذار نمره برعکس صورت به هاگویه بقیه و است

 ابةزار  ایةن  هایگویه نمرة کل حداقل ترتیب این به .است

 پرسشنامه است. پایایی 63 برابر آن حداکثر نمره و 06 برابر

 (، به0111توسط مختاری ) روث و فیلد بری شغلی رضایت

( 0111زاده و کرمرودی )عبداهلل و 12/1کردن  مهیدون روش
معادل  را آن پایایی با استفاده از روش آلفای کرونبا  ضریب

 (. در0122زاده، )رضةایی و خلیةل   انةد کردهگزارش  1/ 61

 پایةایی  ضةریب  (0122رضةایی و خلیةل زاده )   پةژوهش 

 روش از اسةتفاده  بةا  روث و فیلةد  رضایت شغلی پرسشنامه

 مد.آ به دست 92/1 کرنبا  آلفای
 

 پژوهش یهاافتهی
حاصل از پژوهش درزمینة توزیع فراوانی سن در  یهاافتهی
نفر از  011که از  دهدیجامعه مورد پژوهش نشان م نیب

سال،  11( زیر از %01نفر معادل ) 01افراد مورد پژوهش، 
( %41نفر معادل ) 41سال،  13تا  11( %48نفر معادل ) 48
 .هستندسال  31تا  40( %1نفر معادل ) 3سال و  40تا  19

                                                                      
2. Fild & Roth 
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و مدیریت تعارض یاحرفهرضایتمندی شغلی، اخالق  ةنمر آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن .1جدول   

 عامل یداریسطح معن مقدار خطا یید فرضیهأت یریگجهینت

 یاحرفهاخالق  341/1 13/1  نرمال است

 رضایتمندی شغلی 984/1 13/1  نرمال است

 مدیریت تعارض 136/1 13/1  نرمال است

 
برای  یداریمعنچون مقدار سطح  0با توجه به نتایج جدول 

این  جهیدرنتاست  13/1از مقدار خطای  تربزرگها تمام مؤلفه
از  هاهمتغیرها دارای توزیع نرمال بوده و جهت آزمودن فرضی

 .شودهای پارامتریك استفاده میآزمون
 

 و مدیریت تعارض یاحرفهاخال   رضایتمندی شللی،نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین  .2جدول 

 متلیرها رضایتمندی شللی یاحرفهاخال   مدیریت تعارض

 رضایتمندی شللی 1 160/1 -802/1

 یاحرفهاخال   160/1 1 -103/1

 مدیریت تعارض -802/1 -103/1 1
N=100 

مثبت  ةرابط درصد 63در سطح شان داد که ن 8نتایج جدول 
وجود دارد و  یاحرفهاخالق و رضایتمندی شغلی بین  یداریمعن

 8نتایج جدول همچنین . است 160/1ضریب همبستگی آن برابر با 
بین  یداریمعنمنفی  همبستگی درصد 63در سطح داد که  نشان

ی آن وجود دارد و ضریب همبستگ یاحرفهاخالق و مدیریت تعارض 
در  نشان داد که 8جدول  و درنهایت نتایج است -103/1برابر با 

و مدیریت تعارض بین  یداریمعنمنفی  همبستگی درصد 63سطح 
وجود دارد و ضریب همبستگی آن برابر با  رضایتمندی شغلی

 است. -802/1
مدیریت تعارض را  توانندیمرضایتمندی شغلی  یهامؤلفهآیا 
 کنند؟ ینیبشیپ

 

کفایت رگرسیونی( یهاهمبستگی بین متغیرها )شاخ  .6ل جدو  

 انحراف معیار خطا ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

0 802/1 142/1 112/1 6/3 

 

همبستگی بین متغیرهای مستقل و که  دهدیمنشان  1جدول
ه ب 142/1است. ضریب تعیین  802/1متغیر وابسته برابر با 

درصد تغییرات  2/4که  دهدیو این مقدار نشان م دست آمده

. شودیموجود مربوط م رضایتمندی شغلیمدیریت تعارض به 
دیریت درصد از تغییرات م 2/4عبارتی رضایتمندی شغلی به

 .کندیمی نیبشیپتعارض را 

 

 دار بودن رگرسیونی)آنالیز واریانس( جهت معن Fآزمون  .0جدول 

 تلییرات مدل
مجموع 

 وراتمجذ

درجه 

 آزادی
 F Sigآماره   میانگین مجذورات

0 

 11/1 6/4 111/011 0 111/011 رگرسیون

   1/14 62 121/1411 باقیمانده

    66 09/1311 کل

 متغیر وابسته: مدیریت تعارض
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محاسبه شده برای این  یداریمعنسطح  4با توجه به جدول 
بودن رگرسیون در  داریمعنبوده و نشان از  11/1آماره برابر 
ها را مدل رگرسیون فرض نرمال بودن داده ودارد  %63سطح 

مدل رگرسیونی خطی برآورد شده  ،بنابراین است. یید کردهأت
مدیریت تعارض را  تواندیمو رضایتمندی شغلی  است موردقبول
 تبیین کند. 11/1در سطح 

 و مدیریت تعارض دی شغلیرضایتمندار بودن ضرایب رگرسیونی ابعاد یمعن .5جدول 

 مدل
 راستانداردیضریب غ

ضریب استاندارد 

 .t Sig شده

B Std. Error Beta 

0 
 111/1 66/00  620/9 920/21 مقدار ثابت

 186/1 -804/8 -802/1 010/1 -881/1 رضایتمندی شغلی

 متغیر وابسته: مدیریت تعارض

 

 ی تحلیل رگرسیونمتغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصل
 رضایتمندیکه  دهدینشان م وآمده است  3که در جدول  است
خود اختصاص داده ه را ب یمعتبر یکنندگینیبشیسهم پ شغلی
 است.

 
مدیریت تعارض را  توانندیم یاحرفهاخالق  یهامؤلفهآیا 
 کنند؟ ینیبشیپ

 

کفایت رگرسیونی( یهاهمبستگی بین متغیرها )شاخ  .3جدول   

 ضریب تعیین ضریب تعیین ضریب همبستگی لمد

 تعدیل شده

 انحراف

 معیار خطا 

0 103/1 0/1 16/1 11/3 

 

همبستگی بین متغیرهای که  دهدیمنشان  9نتایج جدول 
 0/1است. ضریب تعیین  103/1مستقل و متغیر وابسته برابر با 

درصد تغییرات  01که  دهدیدست آمده و این مقدار نشان مه ب

. شودیموجود مربوط م یاحرفهاخالق یت تعارض به مدیر
درصد از تغییرات مدیریت تعارض  01 یاحرفهعبارتی اخالق به
 .کندیم ینیبشیپرا 

 

 دار بودن رگرسیونی)آنالیز واریانس( جهت معن Fآزمون  .3جدول 

 تلییرات مدل
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 F Sigآماره 

0 

 110/1 211/01 131/133 0 131/133 ونرگرسی

   2/18 62 2/1804 باقیمانده

    66 09/1311 کل

 متغیر وابسته: مدیریت تعارض

 

محاسبه شده برای این  یداریمعنسطح  1با توجه به جدول 
بودن رگرسیون در  داریمعنبوده و نشان از  110/1آماره برابر 
ها را مال بودن دادهمدل رگرسیون فرض نر ودارد  %63سطح 

مدل رگرسیونی خطی برآورد شده  ،بنابراین است. کرده دییتأ
تعارض را  یریتمد تواندیم یاحرفهاخالق  و است موردقبول
 .کند تبیین 110/1در سطح 
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 و مدیریت تعارض رضایتمندی شغلیدار بودن ضرایب رگرسیونی ابعاد یمعن. 3جدول 

 مدل
 ستاندارد شدهضریب ا راستانداردیضریب غ

t Sig. 
B Std. Error Beta 

0 
 110/1 3/08  4/1 39/68 مقدار ثابت

 110/1 -860/1 -103/1 00/1 -131/1 یاحرفهاخالق 

 متغیر وابسته: مدیریت تعارض

 
متغیةةر وارد شةةده در معادلةةه رگرسةةیونی هسةةته اصةةلی تحلیةةل   

ه کة  دهةد یمة نشان  و آمده است 2 که در جدول استرگرسیون 
 بةه خةود  کننةدگی معتبةری را   ینة یبشیپة ی سةهم  احرفهاخالق 

 اختصاص داده است.

 

 گیریبحث و نتیجه
رضةایتمندی شةغلی،    بررسی رابطةة بةین   هدف از پژوهش حاضر

ی هةةاکتابخانةةهکتابةةداران ی و مةةدیریت تعةةارض احرفةةهاخةةالق 
 یهةا افتةه هةا و ی فرضیه به توجه با است کهعمومی شهر تهران 

رضایتمندی شةغلی،   بینکه  گرفت نتیجه توانیم حاضر پژوهش
ی هةةاکتابخانةةهکتابةةداران ی و مةةدیریت تعةةارض احرفةةهاخةةالق 
ی مشةابه ماننةد   هةا که با نتایج پةژوهش رابطه وجود دارد عمومی 
صةافی و همکةاران    ،(0160سةلیمانی و همکةاران )  ی هاپژوهش

فقهةی   (،0164شةوریده )  زادهآتةش  ذکریةایی و  شةی  ، (0164)
 همسو است (0164زنجانی ) ند وفرهم
کتابةداران   شةغلی  رضةایت  افةزایش  اینکةه  بةه  توجةه  بةا  

موجب کاهش تعةارض و افةزایش اخةالق     ی عمومیهاکتابخانه
 امةر  ایةن  و شةود یمی عمومی هاکتابخانهکتابداران  در یاحرفه

 هةا آن فعةال  شرکت و خدمات ارائه بهبود انگیزه، موجب افزایش
 و ، کاراییجانبههمه توسعه و رشد اهداف، به یابیدست در جهت
 یهةا مؤلفةه شةود. بایةد   می و جامعه سازمان در بیشتر اثربخشی
 ربةط یذ سوی مسلولین از و شناسایی کارکنان در یمندتیرضا
 مزایةا  حقةوق  پرداخةت  :جملةه  آن از کةه  گیةرد  قرار توجه مورد

 و آموزشةی  امکانةات  کةاری، تةأمین   تجربه و توانایی با متناسب
 در انصةاف  رعایةت  برخةورد صةادقانه،   و احتةرام  شةغلی،  ارتقای
 انجام برای ازیموردن امکانات فراهم کردن ،هاپاداش و هاپرداخت
 بةه  و مناسةب  قةدردانی  و تشةویق  رفاهی جةانبی،  امکانات کار،

 صةحیح،  بةازخورد  ارائةه  و کتابةداران  ارزشیابی عملکةرد  هنگام،
 کتابداران مشارکت شغلی، امنیت و کنونی ادامه شغل از اطمینان

 مبنةای  بةر  کةار میتقسة  و هاآن به مربوط یریگمیتصمفرایند  در
 شایستگی است. لیاقت و

ای بةا  با توجه به اینکه بین رضةایت شةغلی و اخةالق حرفةه    
داری وجةود دارد و افةزایش   مدیریت تعارض رابطة منفی و معنةی 

شةود و  ی منجر به کاهش تعارض میاحرفهرضایتمندی و اخالق 
 شودیمکاهش تعارض منجر به قاطعیت و پرهیز از شك و تردید 

ی اصلی موفقیت افراد اسةت  هایژگیوو پرهیز از شك و تردید از 
 و تردید نهی کرده ی که حضرت علی ) ( افراد را از شكاگونهبه
علم خود را به جهل و یقین خویش را به شك تبدیل  دیفرمایمو 

 د عمل کنیةد و زمةانی کةه یقةین داریةد     دانستی هرگاهنکنید، پس 
تةوان از طریةق   (، پةس مةی  31، نامةه  البالغةه نهجاقدام ننمایید )

 تیة درنهای و احرفةه افزایش رضایتمندی، زمینه ارتقةای اخةالق   
منجةر بةه موفقیةت و     توانةد یمة کاهش تعارضات اقدام کرد کةه  

 یهةا نگةرش  مجموعه به شغلی رضایت پیشرفت و تعالی گردد.
 شةغلی  . رضةایت شودیم اطالق خود شغل فرد از نفیم و مثبت
 افةزایش  نظیةر  سةازمانی  مثبةت  یرهةا یمتغ بسةیاری از  روی
و  خةاطر تعلةق  سةازمان،  بةه  نسةبت  کارکنان دلسوزی ی،وربهره
 کیفیةت کةار،   و کمیةت  افةزایش  کار، محیط در آنان یبستگدل

 تأثیر دارد. رضایت کار به عالقه و روحیه بهبود صحیح، ارتباطات
 معیوب، تولیدات ی نظیرضداجتماع رفتارهای موجب پایین شغلی
 جابجةایی  غیبت، مخرب، پخش شایعات و تولید ضعی ، خدمات

 یهةا سةازمان  در شةغلی  شةود. رضةایت  کارکنان می کار ترک و
 پیشةگیری،  درزمینةة  کةه  یافةه یوظعلت  به درمانی و بهداشتی
 و ضةروری  نارکةا  از دارد، عهةده  بةه  هةا انسان درمان و مراقبت
 .است برخوردار یاژهیو گاهیاز جا و است ارتقای سالمت ارزشمند
 باع  اختالل کمی نظر از تنهانه پرسنل بین در شغلی نارضایتی

 بهداشةتی  یهةا مراقبةت  کیفیةت  بلکةه  شودیم مراجعان کار در
)صةافی و همکةاران،    دهدیمقرار  خود الشعا تحت نیز را درمانی
ی و مداراخالقرضایتمندی شغلی منجر به  این جهیدرنتو  (0164
 0بةول ی در سازمان شود و تعارضات را کةاهش داد.  احرفهاخالق 

 فةرد  که داندمی کلی احساسی واکنش را شغلی ( رضایت8113)

 بةا  شةغلی  رضایت نکهیا به توجه با .دهدیم نشان خود شغل به

 و اسةت  فةردی مةرتبط   و شةغلی  محیطةی،  سةازمانی، عوامةل  
 مختلفی یهاروشو  شغلی رضایت مورد در متفاوتی یهادگاهید

 متنةاقض  و متفةاوت  دارد. لذا، نتةایج  وجود آن یریگاندازه برای

                                                                      
1. Bull 
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 وضةعیت  بررسةی  مختلفةی بةه   کشةورهای . اسةت  شةده  دیةده 

 مختل ، یهادگاهید از و اندپرداخته کاری نظام در یمندتیرضا

 ایترضة  مسةلله  اسةت.  گرفتةه  بررسی قرار مورد شغلی رضایت

 و بةوده  مطةر   هاسازمان در یك مشکل عنوانبه همواره شغلی
 مقالةه  هةزار  چهةار  از بةیش  0621سةال   تا که یطوربه .هست

 متغیةر  بیشةترین  شةغلی،  است. رضایت یافته انتشار آن پیرامون

اسةت.   و کاربردی پژوهشی جنبه هر در شدهی ریگاندازه سازمانی
دارد.  وجةود  کةاری  نگةرش  ایةن  بةه  توجةه  متعددی برای دالیل
 شغلی رضایت کنونی وضعیت که دارند عالقهها سازمان نخست،

 انجةام  زیةادی  یهةا پژوهش دوم، و کنند را، ارزیابی کارکنانشان

دهنةد   قةرار  ارزیابی مورد را کارکنان شغلی بتوانند رضایت تا شده
 بةین  همبسةتگی  بةه  بةا توجةه   (.0164حسةینی،  )موسوی و شاه

 ی و مدیریت تعةارض، مةدیران  احرفهخالق با ا کارکنان رضایت
 مزایةا  و حقةوق  پرداخةت  :قبیةل  از کارآمد یهاروش از توانندیم

و  آموزشةی  امکانةات  تةأمین  کةاری،  تجربةه  و توانایی با متناسب
 مناسب قدرانی و تشویق صادقانه، برخورد و احترام شغلی، ارتقای
رزشةیابی  ا شایسةتگی،  و لیاقةت  مبنةای  بر کارمیتقس هنگام، به و

 بةروز  نحةوه  بر و اقدام صحیح بازخورد ارائه و کتابداران عملکرد
بیشةتر   اثربخشی و کارایی افزایش موجب و گذاشته اثر آنان رفتار

 و طبیعی نتیجه تعارض .شوند سازمانی اهداف جهت در کتابداران
 سةوی  به آن از ما برداشت و است ارتباطات انسانی ریناپذاجتناب

 روزافةزون  پیچیةدگی  امةروزه  دارد. ایشمنفةی گةر   تصةویری 
 را تعارض افراد، باورهای و نگرش اندیشه، در و تفاوت هاسازمان
 عدم دلیلبه تعارض .است کرده سازمانی زندگی ریناپذاجتنابجز 

 امةا  اسةت،  تبةدیل شةده   ییجوزهیست به بیشتر صحیح، مدیریت
 یتمةدیر  بةرای  ایةن توانةایی   و نیست منفی امری لزوماا تعارض
 سازنده تعارض گذارد اگر آن تأثیر پیامدهای بر که است تعارض
 و شةود یمة  سةازمان  در نةوآوری  و بةروز خالقیةت   باعة   باشد

دسةت   شةان یسازمان اهداف به تا کندیم کم به مدیران درنهایت
نةابودی بکشةاند    بةه  را سازمان تواندیم باشد، مخرب اگر و یابند

ریةق افةزایش رضةایتمندی    (، پس از ط0164)صافی و همکاران، 
ی زمینه کاهش تعةارض و عةدم کةارایی و    احرفهشغلی و اخالق 

 .کردرا ایجاد  هاکتابخانهموفقیت 
ی افةةزایش اراهةةهشناسةةاندن  منظةةوربةةه شةةودیمةةپیشةةنهاد 

ی و کةةاهش تعارضةةات از احرفةةهرضةةایتمندی شةةغلی و اخةةالق 
ی هةا یژگة یوی اصولی، علمةی، منطقةی و بةا توجةه بةه      هاوهیش
ی آموزشی مستمر هاردهی افراد استفاده شود برگزاری شناختوانر

مختلة  در تعةامالت    یهاروشی از ریگبهرهبرای افراد با هدف 
ی از ریة گبهرهصحیح و بها دادن و احترام به دیدگاه و نظر همه و 

خرد جمعی نیز از دیگر پیشنهادهای کاربردی این پژوهش اسةت.  

ها و نتایج این پژوهش بتوان طرقی امید است با توجه به دستاورد
در رضةایتمندی   رگةذار یتأثپیشنهاد کرد که بةا شناسةایی عوامةل    

بتوان اعمال و رفتةار   ی و کاهش تعارضات،احرفهشغلی و اخالق 
ی را انةه یزمی نظم و ترتیب و شکل داد و اهوشمندانهرا به شکل 

 ه دوربة را به سوی یك زندگی هدفمند،  فراهم کرد تا افراد جامعه
جهةت   و استرس و فشار و رشد یافتةه تةر یةاری کةرد     هرگونهاز 

 رضةایت  افةزایش ، گام برداشةت.  و موفقی روشن اندهیآساختن 

 ارتقای موجب ی و کاهش مدیریت تعارضاحرفهو اخالق  شغلی

 نیةز  ایةن  و گردیةد  خواهةد  کتابةداران  یهاتیفعال کیفیت سطح

 اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، علمیة توسع موجبات خود بهنوبه

و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر در امةر   دکر خواهد فراهم را کشور
در اثر برخةورد و تعامةل    هاکتابخانهی و حضور افراد در خوانکتاب

زمینه ارتقةای علمةی و پیشةرفت علمةی      تواندیمخوب کتابداران 
 اندرکاراندست که شودیم پیشنهاد نیچنهمجامعه را ایجاد کند. 

 نیةز  اکثةر کتابةداران   از خةود  یهةا یریة گمیتصم در هابخانهکتا

 زنةان  چراکةه  نماینةد؛  لحةاظ  زین را آنان نیازهای و کنند استفاده

 ی در جامعةه را خةوان کتةاب فرهنگ کتاب و  در یتوجهقابل سهم

 ارتقای در یامالحظهقابل تأثیر آنان شغلی رضایت و جلب دارند

 .کرد خواهد فاای یخوانکتابو انگیزه  کیفی سطح
 پیشةنهاد  پةژوهش  از حاصةل  نتةایج  بةه  توجةه  باهمچنین 

 نالولمسة  کتابةداران،  لیغشة  رضةایت  بهبةود  منظةور بةه  شودمی
 تامکانةا  از اسةتفاده  بةا  لیغشة انگیز ایجاد بر عالوه هاکتابخانه
 از اسةتفاده  بةا  را کتابةداران  ترقی و رشد امکان رفاهی، و مادی

 فراهم آنان برای رسمی یهاپست غابال و سازمانی تچار ایجاد

 بةه  انسةانی  نیروی یریکارگبه و تأمین به نسبت مدیرانکنند و 

 هةای بخةش  در کاردان و متخص  نیروهای ژهیوبه کافی تعداد

 .کنند اقدام کتابخانه مختل 
 تةأثیر تحةت  اپةژوهش  سةایر  هماننةد  نیةز  حاضةر  پةژوهش 

اران کتابةد  همةة  بةه  دسترسةی  داشةت،  قةرار  هةایی محةدودیت 
 کردن مجاب و فراوان کاری مشغلة دلیلهبهای عمومی کتابخانه

 هةا پرسشةنامه  تکمیةل  بةه  را خةود  وقةت  از قسةمتی  کةه  هاآن

 شةده  یاد هایمحدودیت تبعبه. بود دشوار بسیار دهند، اختصاص

 متولیةان  کةه  شةود مةی  پیشةنهاد  مطالعه، این نهایی یهاافتهی و

ی افزایش رضایتمندی شةغلی  اراهه شناسایی در سعی هاکتابخانه
 در و باشةند  داشته شودیمی و کاهش تعارضات احرفهو اخالق 

ی هةا ارزش و اهةداف  بةه  سةازمانی  یهاارزش و اهداف طراحی
 یسةازمان فرهنةگ  سطح تغییر در و کنند توجه نیز خود کتابداران
 کةه  چةرا کننةد   تةالش  مشةارکتی  فرهنةگ  سةمت  بةه  خةود 

 را شةغلی  رضةایت  میةزان  نیتةر شیب مشارکتی یسازمانفرهنگ
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بیشةتر   کتابخانهزمینة فرهنگ  تواندیمکه این امر  دهدیم نشان
 در جامعه را نیز ایجاد کند.

عدم دسترسی به میزان بهره ی دیگر پژوهش هاتیمحدوداز 
 هةا بةر  هوشی و وضعیت دقیق اقتصةادی و فرهنگةی و تةأثیر آن   

هش تعارضةات  ی و کااحرفهرضایتمندی شغلی و اخالق وضعیت 
در پاس  دقیةق   افرادبعضی از  یخوددار کتابداران است. همچنین

دادن به تمام سؤاالت و عدم احساس مسلولیت کةافی در هنگةام   
 محدودیت دیگر پژوهش است. هاپاس  دادن به پرسش

 

 تشکر و قدردانی
 بةه ی علمةی و  دارامانةت  رسمبه داندیمپژوهشگر خود را موظ  

تمةام افةرادی کةه     و شهر تهران ام کتابدارانهمکاری از تم پاس
 تشکر و قدردانی نماید. را تکمیل کردند، هاپرسشنامه
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