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Abstract
Introduction
Job attitudes is a concept that reflects the positive and negative perceptions
of the individuals about work and the various aspects of their work
environment. An appropriate and positive attitude is concerned for achieving
individual and organizational success. Research regarding the attitudes of
employees in the organization will make managers be aware of employees’
views and expectations about their jobs, responsibilities, and organization
climate, and to determine whether the policies and practices implemented by
them are equitable for all employees. The purpose of this study was to
investigate the relationship of job attitudes (Job engagement, organizational
commitment, and job satisfaction) with job performance of Kermanshah
public librarians.
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Method
Research design was a descriptive correlational study. The population of this
study was all Kermanshah public librarians. 83 librarians were randomly
selected. Instrument included Allen & Meyer’ (1990) Organizational
Commitment, Schaufeli & Bakker’ (2006) Job Engagement, Weis et al’ (1967)
Job Satisfaction, and Hersey & Goldsmith’ (1980) Job Performance
Questionnaires. The content validity and internal consistency reliability of the
questionnaires were confirmed. The data were analyzed by pearson orrelation
oefficient and multivariate regression analysis.
Results
The results showed that there was a positive significant relationship between job
engagement, job satisfaction and organizational commitment with librarians' job
performance. Also, the results of Multivariate Regression Analysis showed that
job engagement (β=0.52, p<0.001), job satisfaction (β=0.44, p<0.001), and
organizational commitment (β=0.45, p<0.001) predicted job performance,
significantly.
Discussion
The results showed that organizational commitment, job engagement and job
satisfaction are important factors that can predict job performance of librarians.
Librarians with high organizational commitment, job engagement, and job
satisfaction do more efforts because they are motivated to and satisfied with
their organization and their jobs. As the findings showed, the highest the
correlation between job engagement (an attitude that makes individuals
psychologically identify themselves with their job) and job performance, the
level of librarians' performance would be high. Therefore, in the long-term
planning for public libraries, librarians' job attitudes should be taken into
consideration. This requires managers to provide appropriate context for
improving and increasing employees’ job engagement, job satisfaction and
organizational commitment. Managers should pay attention to employees'
attitudes, because employees' attitudes affect the behavior of individuals in the
organization.
Keywords: job engagement, organizational commitment, job satisfaction, job
performance

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی
تاریخ دریافت مقاله1398/07/04 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/10/03 :

 ،6)2( ،213-226پاییز و زمستان 1398
DOI:10.22055/jiops.2019.31214.1147
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرشهاي شغلی (اشتیاق شغلی ،تعهد سااماانی و رضاات
شاغلی) با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانههاي عموای شهر کراانشاه انجام شده اس  .پژوهش حاضر
کاربردي و ام نظر روش ام نوع توصیفی-همبستگی باود .جااعاه آاااري اتاپ پاژوهش شااا تمااای
کتابداران کتابخانههاي عموای شهر کراانشاه ( 105نفر) بود که ام بیپ آنها  83نفار باه عااوان نموناه
آاارپژوهش به روش نمونهگیري تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پاژوهش شااا چهاار پرسشااااه
استاندارد اشتیاق شغلی ،تعهد ساماانی ،رضات

شغلی و عملکرد شغلی بود .تجزته و تحلیا دادههااي

پژوهش ام طرتق آاار توصایفی و آااار اساتاباطی (ضارتب همبساتگی پیرساون و تحلیا رگرسایون
چادگانه) و با استفاده ام نرمافزار  SPSS-24انجام شد .نتاتج نشان داد که رابطه اثب
اشتیاق شغلی ،رضات

و اعایداري بیپ

شغلی و تعهد ساماانی با عملکرد شغلی کتابداران وجود دارد .همچاایپ ،نتااتج

حاص ام تحلی رگرسیون چادگانه نشان داد که اشتیاق شغلی ( ،)β=0/52، p<0/001رضاات

شاغلی

( )β=0/44، p<0/001و تعهد ساماانی ( ،)β=0/45، p<0/001توان پیش بیای عملکرد شغلی را دارناد.
 استادتار گروه علم اطالعات و دانششااسی ،دانشگاه رامي ،کراانشاه ،اتران
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در اجموع ،نتاتج نشان داد که اشتیاق شغلی ،رضات

شغلی و تعهد ساماانی ،عواا اهام اثرگااار بار

عملکرد شغلی کتابداران ایباشاد.
کلیدواژگان :اشتیاق شغلی ،تعهد ساماانی ،رضات

شغلی ،عملکرد شغلی

مقدمه
اارومه ،ساماانها درتافتهاند اهمترتپ سرااتههاي آنان ااابع انسانی هساتاد کاه عااا اهمای در
اوفقی

و پیشرف

هر ساماان بوده و هیچ ساماانی بادون وجاود آن نخواهاد توانسا

اهداف اوردنظر خود دس
در گرو هدات

تابد .ظهور و حاکمی

اتپ دتدگاه که اوفقی

باه تمااای

و اثربخشی ساماانهاا را

صحیح ااابع ،بهوتژه ااابع انسانی ایداناد ،اوجب شاده تاا در ساالهااي اخیار باه

بررسی و اطالعه رفتارهاي کارکاان ،ام جمله عملکرد آنان توجاه اابا االحظاهاي اعطاوف شاود.
آنچه ایتوان بهطور صرتح بیان کرد اتپ اس
اس

و با ادترت

که حیات ساماانی ،در گرو عملکرد صاحیح کارکااان
آناان را

اؤثر عملکرد ایتاوان کارکااان را پارورش داده ،نقاات ااوت و ضاع

گوشزد کرد و به سوي آراانها و اهاداف سااماانی پایش بارد ( .)Abtahi, 1999باه همایپ خااطر،
عملکرد شغلی کارکاان ،ام اوضوعات اساسی و اهمی اس

که ادتران و دس اندرکاران سااماانهاا

به دنبال افزاتش آن هستاد (.)Bahrami, Zardoshtiyan, & Hosseini, 2017
اتپ اوضوع هم در اورد ساماان هاي دولتی اهمی
ناتوانی در فراهم کردن خداات عموای ااانونی اسا
ضروري ایباشد که عملکرد ضعی

به اعای

دارد که در آن عملکرد ضعی

و هام دربااره شارک هااي خصوصای

ای تواند به ورشکستگی آن ها ااجر شود .عملکرد خاوب

بهرهوري ساماان را افزاتش ایدهد و اتپ نیز استقیماً باعث ارتقاء ااتصااد الای و همایپطاور
ارتقاء خداات ساماان ایشود (.)Mohammadi, Rahimi, Fakher, & Shoaibi, 2016
باابراتپ ،در طول ماان اندتشمادان ادترت

ام ااظرهاي اتفاوتی به اتپ اقوله توجاه داشاتهاناد.

برخی ام پژوهشگران توجه خود را بر عوااا ااؤثر بار عملکارد اتمرکاز داشاته و عوااا فاردي،
ساماانی و احیطی ارتبط با عملکرد را شااساتی و اعرفی نمودهاند .در غالاب تحقیقاات پژوهشای،
توجه پژوهشگر به عملکرد (بهعاوان تکی ام نمودهاي رفتاري کارکاان) به گوناهاي اسا

کاه باا در

نظر گرفتپ عملکرد به عاوان تک اتغیر وابسته رفتاري ،جستجو براي اتغیرهاي اساتق و تثثیرگااار
بر عملکرد به عاوان هدف پژوهش تعقیب ایشود (.)Hosseini & Mehdizadeh, 2006
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ام عواا اؤثر بر عملکرد کارکاان ،نگرش آنها نسب

به شاغ و ساماانشاان اسا  .تحقیقاات

پژوهشگران ،ارتبات نگرش با رفتار افراد در ساماان را بهعااوان علا

و اعلاول فارد کاردهاناد و

اذعان داشتهاند نگرشها هستاد که تعییپ کاااده چگاونگی عملکارد افاراد در شاغ و حرفاه خاود
هااي اجتمااعی ،باه دلیا

ایباشاد و در وااع بررسی نگرشهاي کارکاان بهعاوان تکای ام شااخ

نتاتج ااب االحظهاي که ایتواند بر بهبود رفتار ساماانی ،عملکرد ،اثربخشای و پیشارف
کاهش هزتاه ها داشته باشد ام اهمی
آگاهی ام نگرشهاتی اس
خدا

سااماان و

به خصوصی برخوردار اس  .ام طرفی هار سااماانی درصادد

که کارکاان در آن باره تجربهاي دارند تاا اتاپ نگارشهاا باه نحاوي در

اهداف سااماانی اارار گیارد و نتااتج چشامگیري بار بهباود رفتاار سااماانی داشاته باشاد

(.)Talebpour & Emami, 2007

طبق پژوهشهاي صورتگرفته در اباحاث رفتاار سااماانی در اتاپ ااورد ساه نگارش عماده
بیشترتپ توجه را ام سوي احققان به خود جلب کرده اند .اتپ سه نگرش عبارتاد ام تعهد سااماانی،1
اشتیاق شغلی 2و رضات

شغلی.)Haghighi, Borhani, Rostami, & Rahimiinik, 2001( 3

در پاااژوهشهااااي داخلااای در ترجماااه واژه « ،»Job engagementاشاااتیاق شاااغلی
( ،)Talebpour & Emami, 2007درگیاري شاغلی (،)Shaygani, Sadrifar, & Samanian, 2015
وابستگی شغلی ( )Hassanpour, Memarzadeh, & Ambarlooi, 2012و تاا اشاارک
( ،)Derakhshede & Kazemi, 2014به کار گرفته شده اس

شاغلی

و به نظار اایرساد تفااوتی بایپ

آنهاا وجااود ناادارد .اشاتیاق شااغلی ،بااه درجاهاي کااه اشااخا

باه لحااا روانشااااختی بااا

شغ فعلی شان هوت تابی ای کااد ،اشاره دارد .اشتیاق به اعااي اتمرکز و اعطوف شدن به کار
اس

بهطاوريکاه فارد در چاایپ حاالتی نساب

باه گاار مااان و اشاکالتش ناآگااه اسا

( .)Momenpour, Hasani, & Ghasemzadeh, 2015اشاتیاق شاغلی تاثثیر چشامگیري بار افازاتش
عملکرد کارکاان و اوفقی
براي انجام وظات

ساماان دارد؛ کارکاان درگیر در شاغ انارژي بسایار متاادي داشاته و

شغلی خود شور و اشتیاق کافی دارند .آنها طوري در کار خود تمرکز داشاته

و غوطهورند که اتوجه گاش

ماان نمیشوند و سعیشان بر اتپ اسا

کاه کارشاان را باهطاور

اثربخشی به انجام برساناد .کارکاانی که بیش ام اقدار اعمول براي دساتیابی باه اهاداف سااماانی
1- organizational commitment
2- job engagement
3- job satisfaction
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اشغول به کار باشاد ،در هر ساماانی باعث افزاتش چشامگیر عملکارد سااماان و تجلای هرچاه
بهتر اهداف اتعالی ساماان خواهاد شد (.)Shaygani et al., 2015
بهعالوه ،تعهد ساماانی تکی ام عواا اهم در عملکرد شغلی اس  .تعهد ساماانی ،حاالتی
اس

که فرد ساماان را اعرّف خود دانسته ،آرمو اای کااد کاه در عضاوت

آن بااای بماناد و

اتپ حال  ،با پیوند افراد به ساماان ،اعتقاد اوي و پاترش اهداف و ارمش هاي ساماان ،تماتا
به تالش متاد باراي سااماان و ایا ااوي باراي بااای اانادن در سااماان شاااخته اایشاود
(.)Rahnama Rodposhti & Mahmoud Zadeh, 2008
نیروي انسانی وفادار و سامگار با اهداف و ارمشهاي ساماانی حاضر اس
اقرر نیز فعالی

فراتار ام وظاات

نماتد و ای تواند عاا اهمی در اثربخشی ساماانی باشد .افرادي که داراي تعهاد

ساماانی باال ای باشاد بر اتپ باورند که کار در ساماان براتشان اهم اسا

و آنهاا باا ارمش هااي

ساماان شان اوافق بوده ،خود را به عاوان بخشی ام ساماان حس کرده ،در انجاام وظاات
ثاب

ادم هستاد و تجارب کاري اهم را جه

ساماانی اابع اوي انگیزشی براي تقوت

احولاه

رفاه خود وسااماان شاان کساب اای کاااد .تعهاد

عملکرد کارکاان و نیز اتقاعد ساختپ آنهاا باراي اداااه

کار در شراتط دشوار نظیر تاش و فشارهاي ارتبط با کار ،احساوب اایشاود ( & Ramzgouian

 .)Hasanpour, 2013ام اباحث بسیار اهمی که اورد توجه ادتران اس  ،تثثیر رضاات
بر عملکرد شغلی کارکاان و بهره وري سااماان هاسا  .رضاات
نگرشهاتی اس

که هرکس نسب

کارکاانی که نگرش اثب

شاغلی شااا احساا هاا و

به شغ خود دارد و تمام جابههاي خاوب و باد ،اثبا

اافی ،همه احتماالً در اتجاد احسا
شک کارکاانی که رضات

شاغلی

رضات

و

تا نارضاتتی تثثیر دارناد ( .)Riggio, 1995بادون

شغلی آنها در سطح باالتی ای باشد ،عملکرد خوبی نیز دارند÷ ،مترا
در اورد کارشاان دارناد ساطح عملکردشاان باالسا

 .)2000به همیپ خاطر رضات

شغلی تکی ام عواا اهم در اوفقی

(

Soleimani,

شاغلی و عااا افازاتش

کاراتی فرد در ساماان احسوب ایشود.
نگرش شغلی براي ساماانها بهوتژه ساماانهاي عموای اث کتابخانههااي عماوای بسایار
حائز اهمی

اس ؛ مترا به درک رفتار کارکاان ،پایش بیاای عملکارد آنهاا و شاااخ

عوااا

ترغیب کارکاان به ااظور تحقق اهداف خودشان و ساماان کمک ایکااد.
کتابخانه هاي عموای را ای توان ام اهمترتپ کانون هاي فرهاگی -اجتماعی جوااع پیشارفته
ااروم به شمار آورد .با توجه به وسع

اخاطبان کتابخانه هاي عماوای کاه اشارهاي اختلا
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جااعه را شاا ای شوند ،اتپ اراکز نقشی متربااتی در توسعة اجتمااعی ،فرهاگای و ااتصاادي
جوااع را بر عهده دارند و تکی ام اهمترتپ ارکان تحوالت بایادي جوااع باه شامار اایروناد.
اارومه ،نقش اساسی نیروي انسانی فعال و کارآاد در اتپ ساماان ها نیز هماناد سااتر نهادهااي
اجتماعی بر کسی پوشیده نیس  .رسال

اجتماعی خطیري که بر عهده کتابخاناه هااي عماوای

ارار دارد ،توجه جدي به عواا اثرگاار بر عملکرد نیروي انسانی شاغ در اتپ کتابخاناههاا را
اتجاب ایکاد (.)Hariri & Ashrafirisy, 2009
کتابداران بهعاوان کارکاان اتپ ساماان با داشتپ اهارت هاي تخصصی به خدا رساانی در
ساماان کتابخانهها اشغولاند .کتابدارانی که ام شراتط و احیط ساماان کتابخانه راضی باشااد و
با تعهد بیشتري به اتفاي نقش بپردامند ،نسب

به ساماان و اراجعه کاادگان احسا

اساوولی

خواهاد نمود و بر بهبود عملکرد و بهرهوري ساماان تثثیر اابا تاوجهی اایگاارناد .بار اتاپ
اسا

براي افزاتش و بهبود عملکرد کتابداران شااخ

نگارشهااي شاغلی باهعااوان تکای ام

عواا اثرگاار و تعییپ ایزان اثرگااري آنها بر عملکرد ایتواند راهگشاي بسیاري ام اسائ و
برنااهرتزيها در جه
اس

رسیدن به اهداف کتابخانهها باشد .باابراتپ پژوهش حاضر به دنبال اتپ

که رابطه نگرشهاي شغلی با عملکرد کتابداران را بررسی نماتد.
( Hosseini and Mehdizadeh )2006در پژوهشی ،نگرشهاي شغلی (وابساتگی شاغلی ،تعهاد

ساماانی و رضات

شغلی) و عملکرد کارکاان دانشگاه آماد اسالای واحد فیرومکوه را ااورد بررسای

ارار دادند و نتاتج تحقیق بیانگر وجود رابطه اثب

و اعای دار بیپ نگرش هااي سااماانی و عملکارد

کارکاان بوده اس  Hassanpour et al. )2012( .در پژوهش پیراااون رابطاه نگارشهااي شاغلی باا
عملکرد کارکاان به اتپ نتیجه رسیدند که هر تک ام انواع نگرشهاي شغلی برعملکرد کارکاان تاثثیر
استقیم و اعای داري دارد و وابستگی شاغلی ام دو ناوع دتگار نگارش تاثثیر بیشاتري بار عملکارد
کارکاااان دارد Ramzgouian and Hasanpour )2013( .بااه بررساای رابطااه باایپ تعهااد ساااماانی و
عملکرد شغلی کارکاان در ومارت ااور ااتصادي و داراتی پرداخته و تافتههاي آنان نشان داد که بایپ
تعهد ساماانی و عملکرد شغلی کارکاان رابطه اعاایداري وجاود دارد Shaygani et al. )2015( .باه
بررسی رابطه بیپ نگرش هاي شغلی کتابداران با اشتیاق شغلی آن ها در کتابخانه هاي وابسته به آساتان
اد

رضوي شهر اشهد پرداختاد و درتافتاد که نگرشهاي شغلی کتابداران ایتواند اشتیاق شاغلی

کتابداران را پیشبیای کاد Derakhshede and Kazemi )2014( .بیاان کردناد کاه اشاارک
تعهد عاطفی و تعهد هاجاري را تح

شاغلی،

تثثیر ارار ایدهد .تعهاد عااطفی وتعهاد هاجااري ،رضاات
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شغلی و عملکرد شغلی را تح
رضات

تثثیر ارار ای دهااد و در نهاتا  ،اشاارک

شاغلی بار عملکارد و

شغلی تثثیرگاار اسا  Zincirkiran, Emhan, and Yasar )2015( .در بررسای اثارات کاار

تیمی و تعهد ساماانی بر عملکرد ساماانی کارکاان بیمارستان عموای در کشور ترکیاه ،نشاان دادناد
که بیپ کار گروهی و تعهد سااماانی کارکااان باا عملکارد شاغلی آناان رابطاه اثبا

وجاود دارد.

( Afshani, Tokolizadehravi, Soheili, and Gentifar )2016در تحقیقی به بررسی رابطاه رضاات
شغلی و تعهد ساماانی در کتابداران کتابخانههاي عموای شهر تزد پرداخته و به اتاپ نتیجاه رسایدند
که بیپ ایانگیپ ایزان رضات

شغلی و ایزان تعهد ساماانی اردان و منان تفااوت اعاایداري وجاود

نداشته و بیپ ایزان رضاات

شاغلی و ایازان تعهاد سااماانی رابطاه اساتقیم و اعاای داري وجاود

داشته اس  Karimi and Shahdosty )2018( .در پژوهشی نشان دادند که تعهاد سااماانی در رابطاه
بیپ سرااته اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی کارکاان نقش ایانجی اتفا ایکاد.
ارور پژوهشها در حومه نگرش هاي شاغلی و عملکارد شاغلی نشاان اایدهاد ،پژوهشاگران
تحقیقات اتعددي را پیرااون رابطه اتپ چهار اقوله (تعهد ساماانی ،عملکرد کارکاان ،رضات

شاغلی

و اشتیاق شغلی) با تکدتگر انجام داده اند و در اکثر آنها بر تثثیر اتپ نگرش ها بر عملکرد تثکید شاده
اس ؛ ااا پژوهشی در کشور در جااعه کتابداران انجام نگرفته اس

و پژوهش هاتی که در اتپ مایااه

انجامشده بهصورت جداگانه و تا در رابطه با اتغیرهاي دتگاري بررسای شاده اناد .بااابراتپ ،هادف
پژوهش حاضر برسی رابطه ساده و چادگانه نگرشهاي شغلی با عملکرد شغلی در کتابداران بود.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
تحقیق حاضر ام ناوع کااربردي و ام نظار روش تحقیاق ام ناوع توصایفی -همبساتگی اسا .
جااعه آااري پژوهش شاا تماای کتابداران کتابخانههاي عموای شهر کراانشاه در ساال  1397باود
که  105نفر بودند و بر اسا

جدول اورگان  83نفار ام طرتاق روش نموناهگیاري تصاادفی سااده

بهعاوان نمونه انتخاب شدند .در رابطه با اطالعات جمعی شااختی اعضاي نمونه 59 ،درصاد نموناه
را منان و  41درصد را اردان تشکی دادهاند .همچایپ 74/7 ،درصاد نموناه اتثها و  25/3درصاد
اجرد بودند .بیشترتپ فراوانی سطح تحصیالت نیز اربوت به اقطاع تحصایلی کارشااسای ارشاد باا
 61/4درصد بود و ام اتپ بیپ  73/5درصد داراي تحصیالت ارتبط با کتابداري بودند.
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به ااظور بررسی رابطه بیپ نگرش هاي شغلی و عملکرد شغلی کتابداران ،اطالعات ااوردنیاام ام
طرتق بهرهگیري ام پرسشاااه تعهد ساماانی ( Allen and Meyer )1990با سه بُعاد (تعهاد عااطفی،
تعهد هاجاري و تعهد استمر) و  13ااده ،پرسشاااه اشتیاق شاغلی (Schaufeli and Bakker )2006

با سه بُعد (شور و حرارت ،وا

شدن وغرق شدن در کار) و  14اااده ،پرسشااااه رضاات

( Weis, Davis, England, and Lofquist )1967با دو بُعد (رضاات
 18ااده و جه

درونای و رضاات

شاغلی

بیرونای) و

ساجش عملکرد شغلی ام پرسشااااه  21ااادهاي (Hersey and Goldsmith )1980

استفاده شد که اتشک ام هف

بُعد (تواناتی عملکارد ،وضاو عملکارد ،کماک ،اشاوق عملکارد،

ارمتابی عملکرد ،اعتبار عملکرد و احیط عملکرد) ای باشد .اادههاا بار اساا

طیا

لیکارت پااج

درجهاي ام ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی متاد) نمرهگااري شادند .باه ااظاور بررسای رواتای احتاواي
پرسشاااهها ام نظرات پاج نفر ام اساتید علم اطالعات و دانششااسی و جااعهشااسای اساتفاده شاد.
براي ساجش پاتاتی پرسشاااهها ام روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضرتب آلفااي کرونبااخ اتغیار
اشتیاق شاغلی  ،0/92اتغیار رضاات
کتابداران  0/91بهدس

شاغلی  ،0/94اتغیار تعهاد سااماانی  0/89و اتغیار عملکارد

آاد که نشانگر پاتاتی باالي ابزار پژوهش اس .

یافتهها
جدول  ،1ایانگیپ ،انحراف اعیار و ضراتب همبستگی اتغیرهاي پژوهش حاضر را نشان ایدهد.
Table 1. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficients between
research variables
Correlation coefficients of
variables with job performance
1
0.495
0.512
0.493

S.D

Mean

Variable

13.68
10.10
14.89
10.07

78.15
59.15
63.89
51.37

Job Performance
Job Engagement
Job satisfaction
Organizational commitment

با توجه به اادرجات جدول  ،1ایانگیپ اتغیرهاي عملکرد شغلی ،تعهد ساماانی ،رضات
شغلی و اشتیاق شغلی کتابداران در وضعی

بیشتر ام اتوسط ارار دارند .همانطور که اشاهده

ایشود بهترتیب ،اتغیرهاي عملکرد شغلی و رضات

شغلی باالترتپ ایانگیپ را دارند ،پس ام
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آنها نیز اشتیاق شغلی و تعهد ساماانی ارار دارند .آماون همبستگی پیرسون نیز ایزان رابطه
ایان اتغیرهاي اصلی پژوهش را نشان ایدهد .همانگونه که اشاهده ایگردد ،رابطه اعایدار
و باالتی بیپ تماای اتغیرها وجود دارد (کلیه دادهها در سطح اعایداري  0/001ایباشاد).
اشتیاق شغلی با ضرتب همبستگی  ،0/495رضات

شغلی با ضرتب همبستگی  0/512و تعهد

ساماانی با ضرتب همبستگی  ،0/493با عملکرد شغلی رابطه داشتاد.
جدول  ،2نتاتج حاص ام تحلی رگرسیون چادگانه را به ااظور پیشبیای عملکارد شاغلی
بر اسا

نگرشهاي شغلی (اشتیاق شغلی ،رضات

شغلی و تعهد ساماانی) نشان ایدهد.

Table 2. The results of multivariate regression analysis for predicting job
performance based on job attitudes
Sig
0.001
0.001
0.001

T-value
4.791
3.903
4.167

β
0.52
0.44
0.45

با توجه به نتاتج جدول  ،2ایتوان نتیجه گرف
رضات

Predictor Variables
Job engagement
Job satisfaction
Organizational commitment

که اشتیاق شغلی (،)β=0/52، p<0/001

شغلی ( )β=0/44، p<0/001و تعهد ساماانی ( ،)β=0/45، p<0/001توان پیشبیای

عملکرد شغلی را دارند.

بحث و نتیجهگیري
نتاتج حاص ام تجزته و تحلی دادهها نشان داد که تعهد ساماانی ،اشاتیاق شاغلی و رضاات
شغلی عواا اهمی هستاد که بر عملکرد شغلی کتابداران و ساماان تثثیر اای گاارناد .کسای کاه
تعهد ساماانی ،اشتیاق شغلی و رضات

شغلی باالتی دارد تالش هاي برجساتهاي انجاام اای دهاد

مترا اتپ افراد با انگیزهترتپ اند و راضی و خوشحال ام شغ و ساماانشان هستاد .آن ها به وسایله
شغ و ساماان جاب شدهاند .در اتپ بیپ ،بیشترتپ ایازان اثار ارباوت باه رابطاه بایپ اشاتیاق و
عملکرد شغلی کتابداران بود؛ به اتپ اعاا که با افزاتش اشتیاق شغلی (نگرشی که باعاث اایشاود
اشخا

به لحا روانشااختی با شغ فعلی شان هوت تابی کااد) عملکرد کارکااان نیاز افازاتش

ایتابد .اتپ تافته باا نتااتج تحقیاق (Derakhshede and Kazemi )2014؛ (Hosseini and )2006
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 Mehdizadehو ( Hassanpour et al. )2012همخوانی دارد .کارکاان با اشتیاق شغلی باال براي
و اتفاي نقش خود بیشتر برانگیخته ای شوند و اساوولی

انجام بهتر وظات

خاود را باا داا

بیشتري انجام ایدهاد.
ادتران باتد تماتلی به واگااري برخی ام صالحی ها و اختیارات به متردستان داشته باشاد.
عدم پاسخ به پیشاهادات کارکاان ام سوي ادتر ،اشتیاق شغلی را کاهش اای دهاد .بهتار اسا
ادتران تک ارمتابی ام نیروهاي داخ ساماان داشته باشاد اتپکه چه افارادي باراي کااري کاه
انجام ایدهاد اااسباند و ام آن لات ایبرند و چه کسانی براي آن کار نااااسباند ،شااسااتی
شوند .شااخ

ارمش هاي هر فرد ،درک انگیزه هاي انسان ،اختصا

افراد به اواعی هاتی کاه

ای تواناد در آن اوفق باشاد و گوش دادن به نظرات کارکاان و دادن پاداش و وجاه نقاد باراي
پیشاهاداتی که ااجر به کاهش هزتاه و بهبود کیفی

خداات ایشود ام جمله ابزارهاي اادتران

براي اتجاد و حفظ اشتیاق شغلی در کارکاان اس .
رضات

شغلی بر عملکرد شغلی کتابداران اؤثر اس  .نتیجهاتی که همسو با پاژوهشهااي

( Kazemian, Nourian, and Parvin )2005و ( Bacotic )2016باود ولای باا نتااتج پاژوهش
( Ram )2013همسو نبود .اتپ نتیجه ابیپ آن اس
ای تواند آثار اثب

که توجه به بهبود رضات

شاغلی کارکااان

ااب توجهی بر بهبود عملکرد کتابداران داشته باشد و ام پیاادهاي نااطلوبی

اث ترک خدا  ،غیب  ،کمکاري ،بهره وري و روحیه پاتیپ کارکاان در احیط کاار جلاوگیري
کاد .در اتپ راستا بدون شک اندامهگیري دوره اي ایزان رضات

شغلی کتابداران و رفع عوااا

نارضاتتی ایتواند کتابخانه را در ارائه خداات بهتر و دستیابی به اهداف خود کمک نماتد.
همچایپ نتاتج نشان داد که تعهد ساماانی ایتواند عملکرد شغلی را پیشبیاای کااد .اتاپ
تافته باا نتااتج ( Zincirkiran et al. )2015و ( Ramzgouian and Hasanpour )2013اطابقا
دارد .ام آنجاتی که تعهد ساماانی تک افهوم اتستا نیس  ،باابراتپ کتابخانهها ایتواناد بر تعهد
ساماانی کتابداران اثرگاار باشاد و با شااخ
ساماانی کارکاان ،در جه

عواا فردي ،شغلی و سااماانی ااؤثر بار تعهاد

بهبود تعهد ساماانی کتابداران اادام نماتاد.

در جمعبادي پاتانی ایتوان گف

که ساماانها ماانی اایتوانااد عملکارد اااسابی داشاته

باشاد و نقش خود را به درستی اتفا کااد که به ااابع انسانی خود توجه نماتاد .چرا که اوفقی
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ساماانها بستگی به کارکاانش دارد .باا کارکااان راضایتار ،باا انگیازهتار ،اتعهادتر ،عملکارد
ساماانها کارآادتر و اؤثرتر خواهد بود .کارکاان با انگیزه و اتعهد ،در افزاتش کیفی

خداات

تثثیر متادي دارند ( .)Singh, 2009, cited in Shirzad, Banisi, & Sodagar, 2018کتابخاناههاا
ایتواناد در صورت داشتپ ادتران و کارکاان با نگرش اثب  ،باا اطمیااان در راساتاي اهاداف
وااعی خود گام بردارند و ام اتالف سرااته هاي اادي و اعاوي ناشی ام عدم تعهاد و رضاات
کارکاان جلوگیري کااد؛ مترا شااساتی عواا اؤثر بر نگرش هاي شغلی و افزاتش ایازان آن در
بیپ کارکاان ،باعث افزاتش کااراتی و اثربخشای نیاروي انساانی اای شاود و اتعاابااً اتاپ ااار
تافتپ به اتپ اهم ،با عاات

به تافتههاي تحقیق

بهرهوري ساماان را افزاتش ای دهد .براي دس

حاضر ،پیشاهاد ای شود با بهبود نگرش شغلی کارکاان ،تعهد آنها را نسب

به ساماان خود باال

برده که اتپ اار عملکرد کتابداران را بهبود ای بخشد؛ در حالی که عادم توجاه باه اتاپ رواباط
باعث تضعی

کتابخانه اربوطه شده و کتابخانه را ام اهداف خود دور ایکاد.

تشکر و قدردانی
بدتپ وسیله ام کلیه همکاران احتارم کتابخاناه هااي عماوای کاه در انجاام اتاپ پاژوهش
همکاري نمودهاند ،تشکر و ادردانی به عم ایآتد.
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