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بررسي علل تعارض در بین كتابداران كتابخانههاي عمومي مراكز استان و
نقش آن در رضايت شغلي آنان
فاطمه

زارع1

چکیده :
مقدمه :مديريت تعارض جزء الزم و مكمل سبك

كلبي مبديريت ببه شبمار مبيرود.

مديران كتابخانه ،اطالعات اندكي از مديريت تعارض و مسائل مكتال به آن دارند .با توجه به
اينكه آشنايي مديران نسكت به يافتههاي تعارض اين امكان را براي آنها فبراه ميكنبد تبا
اهمیت ،ويژگیها و موقعیت تعارضهاي مختلف را به خوبي شناسايي نماينبد و شبراي و يبا
علل بروز يا تشديد آنها را تشخیص و تحت كنترل قرار دهند.
روش :اين پژوهش از نظر روش گردآوري دادهها ،مطالعات كتابخانه اي و پرسشبنامه
است .جامعۀ آماري پژوهش را تمامي كاركنان كتابخانههاي كل كشور تشكیل دادند .ببراي
تعیین حج نمونه در جامعه كاركنان كتابخانه هاي كشور از فرمول كبوكران تعبداد نمونبه
برابر  110پیشنهاد شده و در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
يافتهها :بررسي دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنشبان داد ببین
ساختار كتابخانه و رضايت شغلي آنان رابطه معناداري وجود دارد ،ببین تعبارض در محبی
كتابخانه و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد ،بین وجود ساختار كتابخانه و رضبايت
شغلي مديران رابطه معناداري وجود دارد ،بین وجبود تعبارض در محبی كبار كتابخانبه و
رضايت شغلي مديران رابطه معناداري وجود دارد.
 1عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد سالمي واحد بجنورد
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اصالت  /ارزش :تعارض پديده اي است كه آثار مثكبت و منفبي فراوانبي روي افبراد و
سازمان بر جاي مي گذارد ،استفاده صحیح و موثر از تعارض موجب شبكوفايي و در نتیجبه
افزايش رضايت شغلي كاركنان است .در اينپژوهش سعي شدهاست بررسي گردد ببا توجبه
به جو فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي اقتصادي حاك بركتابخانه ها ،چه عبواملي سبكب ايجباد
تعارض شده و اين تعارضات چه تاثیري بر رضايت شغلي افراد به جاي گذاشته است.
كلیدواژهها :تعارض ،كتابخانه عمومي ،رضايت شغلي ،كتابداران
مقدمه:
يكي از مواردي كه در مديريت سازمانها بسیار حائز اهمیبت اسبت مبديريت نمبودن
تعارض درون سازماني است و تعارض پديدهاي است كه آثبار مثكبت ومنفبي فراوانبي روي
افراد و سازمان بر جاي ميگذارد ،استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجبب شبكوفايي و در
نتیجه افزايش رضايت شغلي به دنكال دارد.
به عكارت ديگر تعارض سكهاي است كه دو وجه مثكت و منفي دارد و شیوه برخبورد
درست و بجا با آن است كه اثر آن را براي سازمان مشخص مي كند .از ايبن رو ،ببي شب
توانايي مديريت و كنترل پديده تعارض در سازمان ها از مهمترين مهارتهاي مديريت است.
كه مديران امروز نیازمند آن هستند(غالمي.)1388 ،
پس تعارض ميتواند نیروي جهت سالمتي ،رشد و پیشرفت سازمان باشبد .از طرفبي
ديگر تعارض مي تواند مانعي بزرگ در مقابل رشبد و پیشبرفت باشبد (ديسبترا و ديگبران،
 .)2005همچنین برخورد صحیح مديران در موفقیبت هباي متعبارض در تقويبت انگیبزه،
ايجاد روحیه اي با نشاط ،دلگرمي به كار ،افزايش تعهد و در نتیجه افزايش سبطح عملكبرد
كاركنان تاثیر شگرفي خواهد داشت.
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كلبي مبديريت ببه شبمار مبيرود .ولبي

تحقیقاتي كه در اين زمینه انجام گرفته بسبیار انبدا اسبت ،ببا توجبه ببه اينكبه آشبنايي
مديران نسكت به يافتههاي تعارض اين امكان را براي آنها فراه ميكند تا اهمیت ،ويژگیها
و موقعیت تعارضهاي مختلف را به خوبي شناسايي نمايند و شراي و يا علل بروز يا تشديد
آنها را تشخیص و تحت كنترل قرار دهند.
«تامپسون» هر رفتاري را كه از جانب اعضاي سازمان ببه منظبور مخالفبت ببا سباير
اعضاء سر بزند تعارض ميداند(جاويدي.)1390 ،
جان ديويي (فیلسوف معاصر امريكايي) مي نويسد« :تعبارض ،خرمگسِ تفكّبر اسبت.
تعارض ،ما را به حركت وا مي دارد ،تا مشاهده كنی و به خاطر بسبپاري  .ابتكببار را برمبي
انگیزد .ما را از حبالت انفعبال مطیعانه ،بیرون مي راند و وادار مبي سبازد كبه ببه توجبه و
ابداع ،روي آوري  .تعارض ،جزء الينف

نكوغ و تفكر است»(حاجي آقابزرگي.)1384 ،

زارع و همكبباران ( )1390در تحقیق بي بببا عنببوان« بررسببي علببل تعببارض در بببین
كتابداران كتابخانه هاي موسسات آمبوزش عبالي مسبتقر در اسبتانهاي خراسبان شبمالي-
رضوي -جنوبي و نقش آن در رضايت شغلي آنان» نتباي حباكي از آن ببود ،ببین سباختار
كتابخانه و رضايت شغلي آنان رابطه معنا داري وجود دارد .بین تعارض در محی كتابخانبه
رضايت شغلي رابطه معناداري وجبود دارد .ببین وجبود سباختاركتابخانه و رضبايت شبغلي
مديران رابطه معنا داري وجود دارد .بین وجود تعارض در محی كبار كتابخانبه و رضبايت
شغلي مديران رابطه معنا داري وجود دارد.
مرضیه ملكیها ( )1387تحقیقي با عنوان «بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض
كار -خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشبگاه اصبفهان» انجبام داده اسبت.
بنابراين ،نتاي نشان داد كه برنامه آموزشي مديريت تعبارض در افبزايش رضبايت شبغلي و
رضايت زناشويي و باور خود كارآمدي و كاهش تعارض كار -خانواده موثر بوده است.
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صیادزاده ( )1390به بررسي رابطه سك

هباي مبديريت تعبارض و رضبايت شبغلي

كاركنان در دانشگاه آزاد اسالمي پرداخته است و بر اساس نتباي ببه دسبت آمبده در ايبن
پژوهش ،بین سك

هباي همكباري ،گذشبت ،مصبالحه و اجتنباا از مبديريت تعبارض و

رضايت شبغلي كاركنبان در دانشبگاه رازي كرمانشباه رابطبه معنبي داري وجبود دارد .ببه
كارگیري سك

هاي همكاري ،گذشبت و مصبالحه باعبف افبزايش میبزان رضبايت شبغلي

كاركنان شده و به كارگیري سك

رقابت و رضايت شغلي شغلي رابطه معنبي داري وجبود

ندارد.
حجت صفري ( )1385تحقیقي باعنوان «بررسي تبأثیر تعبارض سبازماني كباركردي و
غیر كاركردي بر كیفیت زندگي كاري معلمین» انجام داده است.
نتاي تحقیق از مقايسه دو گروه معلمبین داراي تعبارض سبازماني غیبر كباركردي و
كاركردي نشان مي دهد كه كیفیت زندگي كاري معلمینبي كبه ببا تعبارض كباركردي در
مدارس كار مي كنند در مقايسه با معلمیني كه با تعارض غیبر كباركردي كبار مبي كننبد
باالتر مي باشد.
نكويي مقدم ( )1387پژوهشي باعنوان«بررسي رابطه ببین ويژگبي هباي شخصبیتي
كاركنان و تعارض سازماني (بین فردي) در سازمان هاي دولتبي» انجبام داده اسبت .نتباي
تحقیق حاضر نشان داد كه رابطه مثكت معنادار آماري بین ويژگي هباي شخصبیتي كبانون
كنترل و قدرت طلكي كاركنان و تعارض سازماني (بین فبردي) وجبود دارد و ببین ويژگبي
هاي شخصیتي عزت نفس و سازگاري با موقعیت كاركنان و تعارض سازماني (ببین فبردي)
ارتكاط منفي معناداري وجود دارد.
مونتگمري ( )2005پژوهشي با عنوان مديريت تعارض در كتابخانه ها ببر روي 455
نفر از كاركنان بخشهاي مختلف كتابخانه ها كه در گروه خكري انجمبن كتاببداران آمريكبا
عضو بودند ،انجام داد .تجزيبه و تحلیبل داده هبا نشبان داد  %79كتاببداران معتقدنبد كبه
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تعارض در محی كارشان وجود دارد و  %46/8آنها بیان كرده اند تعارض اغلب ايجباد مبي
شود %49/8 .كتابداران جو محی كارشان را حمايتي توصیف كرده اند و  %51بیبان كبرده
اند كه سیاستهاي سازماني در زندگي آنها نقش دارد.
 )2005( Ahmad Azem Hamadببر «مفهبوم سبازي مجبدد تعبارض» اشباره
ميكند .او پژوهش خود را به چهبار بخش تقسی مبي كنبد )1 :مفهببوم رايب مببديريت
تعبارض  )2نقبد و بررسي مفبباهی مبديريت تعبارض  )3بررسبي تباريخي ايجباد مفهبوم
تعارض  )4مفهوم سازي مجدد تعارض .او عقیده دارد مديبريت تعارض پديده اي پويبا مبي
باشد .مديريت تعارض بايد با توجه به عوامل موجد تعريف شود .اين عوامبل در طبي زمبان
تغییر مي كند.
 )2003( Michelle LeBaronپژوهشي در خصوص«فرهنگ و تعارض» انجام داده
است .او عقیده او فرهنگ عامل مهمي در ايجاد تعارض وحل تعارض محسبوا مبي شبود.
فرهنگ بر ديدگاهها ،تصورات ،نحوه تعامل افراد با يكديگرتاثیر ميگذارد .بنابراين فرهنبگ
ابزاري قوي در ايجاد تعارض و حل تعارض به شمار مي رود.
روش:
جامعه آماري اين تحقیق شامل كاركنان كتابخانبه هباي كبل كشبور ميباشبد ببراي
تعیین حج نمونه در جامعه كاركنان كتابخانه هاي كشور از فرمول كوكران به دست آمده
است كه طكق جدول كوكران با توجه به اينكه تعداد اعضباء جامعبه براببر ميباشبد تعبداد
نمونه برابر  110پیشنهاد شده و در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .ابزار عمبده
در تحقیق حاضر براي جمع آوري داده ها ،مطالعات كتابخانه اي و پرسشبنامه ميباشبد در
پرسشنامه حاضر از چهار بخش مجزا تشكیل شده است كه در بخش الف اطالعبات فبردي
پاسخگويان و در بخش ا پاسخگويان با توجه به ساختار كتابخانه خود ببه سبواالت پاسب
مي دهند و در بخش ج سواالتي بیان شده كه میزان تعارض در محی كار را مشخص مبي
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كند و در بخش د  22سوال آمده است كه میزان رضايت شغلي كاركنان را نشان مي دهد.
در اين پژوهش تحلیل آماري به وسیله نرم افزار  spssانجام شده است.
يافته ها:
فرضیه هاي اصلي تحقیق:
بین وجود تعارض در محی كار كتابخانه و رضايت شغلي كتابداران رابطه معنباداري
وجود دارد .از آنجايیكه داده هاي تعارض داراي طیف لیكبرت مبي باشبند و عبدد رضبايت
شغلي نیز داراي مقیاس نسكتي است براي آزمون اين فرضیه كافیست ضبريب همكسبتگي
بین متغیر تعارض در محی كار و رضايت شغلي كارمندان كتابخانه هاي مراكببز اسبتان را
محباسكه نموده و در نهبايت به كم

آزمبون مخبتص ببه ضببريب همكسبتگي پیرسببون

احتمال  p-valueرا محاسكه نموده و آنرا مالا تصمی گیري قرار مي دهی  .جدول زيبر
حاصل اين آزمون را به ما نشان مي دهد.
تعارض در محی
كار -رضايت شغلي

ضريب همكستگي اسپیرمن

-417 .0

P-value

0 .0

تعداد

92

با توجه به مقدار  p-valueبدست آمده و كوچ

بودن اين مقدار از  05 .0ميتبوان

نتیجه گرفت بین تعارض در محی كار و رضبايت شبغلي رابطبه معنبا داري وجبود دارد .و
همچنین با توجه به اينكه عالمت ضريب همكستگي منفبي مبي باشبد نشبان از وجبود رابطبه
معكوس بین دو متغیر ميباشد يعني اينكه با باال رفتن تعارض در محی كبار رضبايت شبغلي
كاركنان كاهش مييابد .بنابراين فرض اصلي اين تحقیق در سطح  %95پذيرفته مي شود.
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فرضیات فرعي تحقیق:
فرضیه فرعي اول :بین مدرا تحصیلي كتابداران با تعبارض در محبی كباري رابطبه
معناداري وجود دارد.
چون مدرا تحصیلي داراي چهار سطح مي باشد ببراي آزمبون تاثیرگبذاري مبدرا
تحصیلي بر تعارض در محی كار از آزمون آنالیز واريانس ي طرفه استفاده مي كنی كبه
در آن آزمون ميشود آيا میانگین تعارض افراد با مدارا تحصیلي مختلف ببا هب برابرنبد
جدول آنالیز واريانس زير حاصل آزمون مذكور است.
جدول آنالیز

مجموع

درجه

میانگین

واريانس

مربعات

آزادي

مجذورات

بین گروهي

043 .4

3

348 .1

درون گروهي

604 .125

98

282 .1

كل

647 .129

101

Fآماره

.P-value
373 .0

051 .1

با توجه به جدول آنالیز واريانس فوق و مقدار  p-valueبدست آمده ،چون اين مقدار
كمتر از  05 .0نمي باشد فرضیه تاثیر گذاري مدرا تحصیلي بر تعارض رد ميشود.
فرضیه فرعي دوم :بین جنسیت كتابداران و تعارض بین آنها رابطه معناداري وجود دارد.
چون جنسیت داراي دو سطح مي باشد براي آزمون برابري میانگین تعارض كارمندان زن
و مرد از آزمببون  tدو نمونه مستقل استفاده مي كنی كه نتیجه زير حاصل شده است:
جدول آنالیز واريانس
واريانس ها با ه برابر باشند
واريانس ها با ه برابر نكاشند

آزمون برابري واريانس ها
F

p-value

996 .0

321 .0

آزمون برابري میانگین ها
درجه آزادي

p-value

-644 .0

104

521 .0

-696 .0

2 .64

489 .0

t
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در اين آزمون ابتدا برابري واريانس دو گروه آزمون مبي شبود كبه ببا توجبه ببه p-
 valueبدست آمده( )321 .0برابري واريانس هبا پذيرفتبه مبي شبود .سبپس ببا در نظبر
گرفتن اين فرض بررابري میانگین ها را با  p-valueبدست آمده ( )521 .0مورد ارزيبابي
قرار مي دهی كه ببر اسباس آن فبرض براببري میبانگین تعبارض زن و مبرد رد نمیشبود.
بنابراين فرض فرعي دوم تايید نمي شود.
فرضیه فرعي سوم :بین سن كتابداران و میزان تعارض بین آنها رابطه معنا داري وجود
دارد.
در اين حالبت چبون داده هباي سبن را ببه صبورت نسبكتي داريب از آزمبون ضبريب
همكستگي پیرسون بین دو متغیر سن و تعارض در محی كار استفاده مبي كنبی  .نتیجبه
زير حاصل آزمون ياد شده مي باشد.

تعارض در محی كار -سن كارمند

ضريب همكستگي اسپیرمن

-168 .0

P-value

117 .0

تعداد

88

با توجه به مقدار  p-valueبدست آمده و كبوچكتر نكبودن ايبن مقبدار از  05 .0مبي
توان نتیجه گرفت بین تعارض در محی كار و سن پاسخگو رابطه معنا داري وجبود نبدارد.
ولي با توجه به اينكه عالمت ضريب همكسبتگي منفبي مبي باشبد نشبان از وجبود رابطبه
معكوس بین دو متغیر است يعني اينكه با باال رفتن سن پاسبخگو تعبارض در محبی كبار
پايین مي آيد .بنابراين فرض فرعي سوم اين تحقیق در سطح  %95پديرفته نمي شود.
فرضیه فرعي چهارم :بین وضعیت اشتغال كتابداران و میزان تعارض بین آنهبا رابطبه
معناداري وجود دارد.
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چون وضعیت اشتغال كتابداران داراي چهار سطح مي باشد براي آزمون تاثیر گبذاري
وضعیت اشتغال كتابداران بر تعارض در محی كبار از آزمبون آنبالیز واريبانس يب

طرفبه

استفاده مي كنی كه در آن آزمون مي شود آيا میانگین تعارض افراد ببا وضبعیت اشبتغال
مختلف با ه برابرند جدول آنالیز واريانس زير حاصل آزمون مذكور است.
درجه

میانگین

آزادي

مجذورات

بین گروهي

175 .2

3

725 .0

درون گروهي

046 .132

100

320 .1

كل

221 .134

103

جدول آنالیز واريانس

مجموع مربعات

Fآماره

.P-value

549 .0

65 .0

با توجه به جدول آنالیز واريانس فبوق و مقبدار  p-valueبدسبت آمبده ،چبون ايبن
مقدار كمتر از  05 .0نمي باشد فرضیه تاثیر گذاري وضعیت اشتغال كتابداران ببر تعبارض
رد مي شود.
بنابراين فرضیه فرعي چهارم در سطح  %95رد مي شود.
فرضیات فرعي تحقیق:
فرضیه فرعي اول  :بین مدرا تحصیلي كتابداران با رضايت شغلي رابطبه معنبا داري
وجود دارد.
چون مدرا تحصیلي داراي چهار سطح مي باشد براي آزمون تباثیر گبذاري مبدرا
تحصیلي بر رضايت شغلي از آزمون آنالیز واريانس ي

طرفه استفاده مي كنبی كبه در آن

آزمون مي شود آيا میانگین رضايت شغلي افراد با مدارا نحصیلي مختلف با هب برابرنبد
جدول آنالیز واريانس زير حاصل آزمون مذكور است.
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با توجه به جدول آنالیز واريانس فوق و مقدار  p-valueبدست آمده ،چون اين مقبدار
كمتر از  05 .0نمي باشد فرضیه تاثیر گذاري مدرا تحصیلي بر رضايت شغلي رد میشود.
فرضیه فرعي دوم :بین جنسیت كتابداران و رضايت شغلي ببین آنهبا رابطبه معنباداري
وجود دارد.
جدول آنالیز واريانس

مجمببببببوع درجببببببه میبببببببانگین
مربعات

آزادي

مجذورات

بین گروهي

342 .2

3

781 .0

درون گروهي

367 .73

86

853 .0

كل

708 .75

89

Fآماره

.P-value

915 .0

437 .0

چون جنسیت داراي دو سطح مي باشد براي آزمون براببري میبانگین رضبايت شبغلي
كارمندان زن و مرد از آزمون  tدو نمونه مستقل استفاده مي كنی كه نتیجبه زيبر حاصبل
شده است:
جدول آنالیز واريانس
واريانس ها با ه برابر باشند

آزمون برابري واريانس ها
F

p-value

509 .1

233 .0

آزمون برابري میانگین ها
t

.0

واريانس ها با ه برابر نكاشند

-763
.0
-800

درجه آزادي p-value

90

448 .0

33 .54

427 .0

در اين آزمون ابتدا برابري واريانس دو گروه آزمون مبي شبود كبه ببا توجبه ببه p-
 valueبدست آمده ( )2331 .0برابري واريانس ها پذيرفته مي شبود .سبپس ببا در نظبر
گرفتن اين فرض برابري میانگین ها را با  p-valueبدست آمبده ( )448 .0مبورد ارزيبابي
قرار مي دهی كه بر اساس آن فرض برابري میانگین رضايت شغلي زن و مرد رد نمیشبود.
بنابراين فرض فرعي دوم تايید نمي شود.
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فرضیه فرعي سوم .:بین سن كتابداران و میزان رضايت شغلي ببین آنهبا رابطبه معنبا
داري وجود دارد.
در اين حالت چون داده هباي سبن را ببه صبورت نسبكتي داريب از آزمبون ضبريب
همكستگي پیرسون بین دو متغیر سن و رضايت شغلي در محی كار اسبتفاده مبي كنبی .
نتیجه زير حاصل آزمون ياد شده مي باشد.
079 .0

ضريب همكستگي اسپیرمن
رضايت شغلي  -سن كارمند

P-value

493 .0

تعداد

78

با توجه به مقدار  p-valueبدست آمده و كوچكتر نكودن ايبن مقبدار از  05 .0مبي
توان نتیجه گرفت بین رضايت شغلي در محی كار و سن پاسخگو رابطه معنا داري وجبود
ندارد .ولي با توجه به اينكه عالمت ضريب همكستگي مثكت مي باشد نشان از وجود رابطبه
مستقی بین دو متغیر است يعني اينكه با باال رفتن سن پاسخگو رضايت شغلي در محبی
كار نیز افزايش مي يابد.
بنابراين فرض فرعي سوم اين تحقیق در سطح  %95پديرفته نمي شود.
فرضیه فرعي چهارم :بین وضعیت اشتغال كتابداران و میزان رضايت شغلي ببین آنهبا
رابطه معناداري وجود دارد.
چون وضعیت اشتغال كتابداران داراي چهار سطح مي باشد براي آزمون تاثیر گبذاري
وضعیت اشتغال كتابداران بر رضايت شغلي در محی كبار از آزمبون آنبالیز واريبانس يب
طرفه استفاده مي كنی كه در آن آزمون مي شود آيا میانگین رضايت شغلي افراد ببا وضبعیت
اشتغال مختلف با ه برابرند جدول آنالیز واريانس زير حاصل آزمون مذكور است.

میببببببانگین
جدول آنالیز واريانس

مجموع مربعات درجه آزادي مجذورات

Fآماره

.P-value
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بین گروهي

855 .5

3

952 .1

درون گروهي

989 .72

88

829 .0

كل

844 .78

91

078 .0 353 .2

با توجه به جدول آنالیز واريانس فبوق و مقبدار  p-valueبدسبت آمبده ،چبون ايبن
مقدار كمتر از  05 .0نمي باشد فرضیه تاثیر گذاري وضعیت اشتغال كتابداران ببر رضبايت
شغلي رد ميشود.
بنابراين فرضیه فرعي چهارم در سطح  %95رد مي شود.
بحث و نتیجه گیري:
مشاهده و بررسي جامعه آماري پژوهش نشان ميدهد  %71پاسبخگويان شبامل زنبان
بوده است كه خود نكتهاي قابل تأمل درباره داليل تمايل و رويكرد زنان به حرفه كتابداري
ميباشد.
بیشببترين تعببداد ( )73%/50كتابببداران جامعببه آمبباري ايببن پببژوهش داراي مببدرا
كارشناسي ،كمترين تعداد ( )2%داراي مدرا ديپل بودهاند .تنهبا  %6كتاببداران پبژوهش
حاضر داراي مدرا كارشناسي ارشبد بودهانبد كبه نشبان دهنبده اشبتیاق كب كتاببداران
كتابخانههاي عمومي استان به تحصیالت تكمیلي ميباشد.
حدود  %70كتابداران جامعه پژوهش كمتر از  10سال سابقه كار در كتابخانبه دارنبد
و خود نشان از جوان بودن اين شغل در كشور ماست .تنها  %3جامعه پژوهش ببیش از 20
سال سابقه كار دارند .همچنین بیشترين تعداد كتابداران يعني حدود  %85بین بیسبت تبا
چهل سال سن دارند كه خود نشان دهنده وجبود نیبروي نسبكتاً جبوان و فعبال در حرفبه
كتابداري است كه خود ميتواند زمینه و بسبتر پیشبرفت و اشبتیاق بیشبتر ببه نبوآوري و
خالقیت را ايجاد نمايد.
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 31%كتابداران كتابخانههاي عمومي در تمام بخشهاي كتابخانه به ارائبه خبدمات ببه
مراجعین مشغولند كه خود نشان دهنده كمكبود نیبرو جهبت اداره بخشبهاي مختلبف ببه
صورت مستقل ميباشد همچنین بخش امانت ( )27%/3شلوغ ترين بخش كتابخانه و محل
خدمت كتابداران ميباشد كبه دلیبل آن ميتوانبد ارتكباط و مراجعبه مسبتقی و هبر روزه
مراجعان مختلف به اين بخش باشد.
تعداد زياردي از كتابداران ( )43%كار كتابخانه را جزو مشاغل باارزش ميدانند و تنها
 5%معتقدند كار در كتابخانه سخت و زيان آور است .همچنین بیشبترين تعبداد كتاببداران
( ) 80%/6معتقدند در بین كتابداران كتابخانه محل خبدمت آنبان روابب دوسبتانه و قاببل
اطمینان وجود دارد ه چنبین  %55/8كتاببداران فضباي كتابخانبه را دوسبتانه و %13/5
حمايتي ميدانند .تعداد زيادي از كتابدارن  %66/3معتقدنبد مبديريت كتابخانبه در ايجباد
فضاي دوستانه و مناسب نقش مثكت دارد و  %13/5ايبن نقبش را منفبي و  %20/2خنثبي
ارزيابي كردهاند .كه از اين لحاظ ميتوان محی كتابخانه را محیطي ايده آل به شمار آورد.
 60%/6كتابداران معتقدند سیاستهاي كاري در زنبدگي شخصبي آنهبا نقبش زيبادي
دارد كه خود نشانه اين است كه آرامش و ثكات در محی كار به زنبدگي فبردي كتاببداران
نیز منتقل مي شود .كتابداران كتابخانه هاي عمومي شاهد تعارض در محی كبار كتابخانبه
بوده اند كه میزان اين تعارض در محیطهاي مختلف متفاوت بوده اسبت و در محبدودههاي
ك ب  ،%22/1متوس ب  %27/9و زيبباد  %30/8قببرار دارد كببه نشببان از تجربی بات مختلببف
كتابداران از تعارض در محی كتابخانه دارد .بیشترين میزان تعارض نیز  %38بین كتاببدار
در مقابل كتابدار و كتابدار در مقابل سرپرست  %28/6در محبی كتابخانبه وجبود داشبته
است كمترين میزان تعارض  %15/5بین سرپرستان و مديران رده باالتر وجود داشته است.
به نظر ميرسد بین ردههاي سازمان تعارض كمتبري وجبود دارد و يبا شبايد بتبوان گفبت
كتابداران كمتر از اين گونه تعارضها با جز هستند.
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كتابداران كتابخانههاي عمومي معتقدند مشبكالت شخصبي بیشبتر باعبف آشبفتگي
( )64%/5و هدر رفتن زمان ( )22%/6در محی كبار ميشبود تبا ايجباد تعبارض سبازماني
( )12%/9ولي از سوي ديگر اعتقاد دارند مشكالت فردي به میزان زياد ( )40%/8باعف بباال
رفتن تعارض در محی كار ميشود .بیشترين  %62/9نحوه بروز تعارض نیز گفتگوي لفظبي و
كمترين داد و فرياد  %4و انجام مكاتكات اداري  %3بوده است .كه خود نشان دهنده اين اسبت
كه اكثر تعارضات محی كتابخانه به صورت سطحي و لحظهاي بوده اسبت .امبا ببه طبور كلبي
بیش از نیمي از كتابداران پژوهش حاضر  %51شاهد خشونت در محی كار خود بودهاند.

سرپرست كتابخانبه  %35/3و گروهبي از همكباران  %31/4بیشبترين نقبش در حبل
تعارض به وجود آمده در محی كتابخانه داشتهاند بنبابراين سرپرسبت ميتبوان در ايجباد
فضاي آرام و دوستانه در محی كتابخانه نیز بیشترين نقش را داشته باشند.
بیشترين رفتار قانوني انجام شده در مقابل تعارض اخطار شبفاهي ( )53%و كمتبرين
( )5%/7طرح در كمیته انظكاطي بوده است كه خود نشان دهنده ايبن اسبت كبه در اكثبر
موارد تعارض به وجود آمده در همان محی كتابخانه حل شده اسبت و ببه مقامبات بباالتر
ارجاع نشده است .بیشترين پیامد تعارض در تغییر محل كار ( )68%بوده اسبت و ببه نظبر
ميرسد دور شدن از محی تعارض باعف آرامش فكري و حل تعارض ميشود.
 بین مدرا تحصیلي كتابداران و وجود تعارض در محبی كباري رابطبه معنباداريوجود ندارد .كه اين نتیجه بر خالف انتظار ما از فبرض پبژوهش ميباشبد چبرا كبه تصبور
مي شود با باال رفتن سطح تحصیالت و آگاهي افراد از میزان تعارض در محی كبار كاسبته
شود اما يافتهها نشان ميدهد باال رفتن سطح تحصیالت و يبا نبوع تحصبیالت تبأثیري ببر
میزان بروز تعارض نداشته است.
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 بین جنسیت كتابداران و تعارض ببین آنهبا رابطبه معنباداري وجبود نبدارد يعنبينميتوان گفت در محی كار كتابخانه مردان و يا زنان باعف بروز تعارض بیشتري ميشوند
و در هر دو گروه به ي

میزان ممكن است تعارض وجود داشته باشد.

 بین سن كتابداران و میزان تعارض بین آنها رابطه معنباداري وجبود نبدارد .انتظبارميرود باالتر رفتن سن باعف ايجاد تجربه و آرامش بیشتري در افراد شبود كبه خبود مبانع
ايجاد تعارض ميگردد اما نتاي پژوهش نشبان ميدهبد سبن تبأثیري در ببروز تعبارض در
محی كتابخانه ندارد.
بین وضعیت اشتغال كتابداران و میزان تعارض بین آنها رابطبه معنباداري وجبود نبدارد.
ممكن است اين گونه تصور شود كه اشتغال در بخشهاي شلوغتبر و پرترافیب تر و سبر و كبار
داشتن با مراجعین بیشتر باعف بروز تعارض بیشتري در محی كار ميشود اما نتباي پبژوهش
نشان ميدهد اشتغال در بخش خاصي از كتابخانه الزاماً باعف بروز تعارض بیشتر نميشود.

 بین مدرا تحصیلي كتابداران كتابخانههاي عمومي و رضايت شبغلي آنبان رابطبهمعنا داري وجود ندارد.
 بین جنسیت كتابداران و رضايت شغلي آنان رابطه معنا داري وجود ندارد. بین سن كتابداران و میزان رضايت شغلي آنان رابطه معنا داري وجود ندارد. بین وضعیت اشتغال كتابداران و میزان رضايت شبغلي آنبان رابطبه معنبا داري وجبودندارد.
آزمون فرضیه اصلي پژوهش حاضبر نشبان ميدهبد ببین وجبود تعبارض در محبی
كتابخانه و رضايت شغلي كتابداران رابطه معنا داري وجبود دارد و ايبن رابطبه ببه صبورت
معكوس ميباشد يعني با باال رفتن میزان تعارض در محی كار رضبايت شبغلي كتاببداران
كاهش مييابد كه با يافتههاي پژوهشهاي مشابه انجام شده همخواني دارد.
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در پژوهشي كه شمسي به بررسي رابطه بین مبديريت تعبارض و رضبايت شبغلي در
ادارات شهر كرمان پرداخته است نتاي نشان داد به كار گیري شیوه رقاببت و همكباري در
مديريت تعارض موجب افزايش رضايت كاركنان ميشود.
پژوهش مهرابي زاده نیز نشان ميدهد بین هر ي
هر ي

از متغیرهاي ابهام تعارض نقش با

از متغیرهاي خشنودي و دلكستگي شغلي در بین كارمندان مرد شركت ملبي نفبت

منطقه خارا رابطه منفي معناداري وجود دارد.
به طور كلي مي توان گفت از زماني كه افراد با يكديگر تعامل ميكنند ،تعبارض نیبز
شكل ميگیرد .بنابراين تعارض جز جدانشدني سازمانها ميباشد و نحوه اداره كردن تعارض
بر رضايت شبغلي كاركنبان تباثیر زيبادي دارد .ببا شناسبايي و سبازماندهي دقیبق نحبوه
ارتكاطات در سازمان ميتوان از بروز تعارضات جلوگیري نمود و يا از آن ببه عنبوان اببزاري
مناسب براي رشد و شكوفايي سازمان بهره برد.
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