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بررسي علل تعارض در بين كتابداران كتابخانههاي مؤسسات آموزش عالي مستقر در
استانهاي خراسان شمالي -رضوي -جنوبي و نقش آن در رضايت شغلي آنان
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چكيده
يكي از موضوعاتي كه در مديريت سازمانها بسيار
حائز اهميت است مديريت تعارض درون سازماني است و
تعارض پديدهاي است كه آثار مثبت و منفي فراواني روي
افراد و سازمان بر جاي ميگذارد ،استفاده صحيح و
مؤثر از تعارض موجب شكوفايي و در نتيجه افزايش
رضايت شغلي كاركنان است .در كتابخانه نيز به عنوان
سازماني پويا هميشه امكان تقابل و تعارض بين
كتابداران وجود دارد.
در اين پژوهش سعي شده است بررسي گردد كه با
توجه به جو فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي اقتصادي حاكم بر
كتابخانهها چه عواملي سبب ايجاد تعارض شده است و
اين تعارضات چه تأثيري بر رضايت شغلي افراد به جاي
گذاشته است؟ اين پژوهش از نوع پيمايشي است كه براي
جمعآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديده است.
جامعه پژوهش را كليه كتابداران كتابخانههاي
مؤسسات آموزش عالي مستقر در استانهاي خراسان شمالي،
جنوبي و رضوي تشكيل ميدهند كه تعداد آنها  80نفر
( %64زنان) است .نتايج حاكي از آن بود بين ساختار
كتابخانه و رضايت شغلي آنان رابطه معناداري وجود
دارد بين تعارض در محيط كتابخانه و رضايت شغلي
رابطه معناداري وجود دارد .بين وجود ساختار
كتابخانه و رضايت شغلي مديران رابطه معناداري وجود
دارد .بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و رضايت
شغلي مديران رابطه معناداري وجود دارد.

1اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي ميباشد كه با همكاري دكتر
مصيب سامانيان ،مريم فرهادي و اعظم نيرومند در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بجنورد اجرا گرديد.
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در دنياي امروز مديريت و رهبري سازمانهاي
پيچيده و دموكراتيك كه برخي آن را جهان سازمان
و عهد مديريت ناميدهاند .فراگيري دانش مديريت
را بيش از پيش از هر سازمان ديگر طلب ميكند .به
دنبال اين تغيير و تحول و پيچيدگي و تكامل
روزافزون ،مسئوليت مديران سنگينتر ،كارشناسان
تخصصيتر و نقش آنها در هماهنگي و اداره
سازمانها حساستر ميشود .به طوري كه امروزه
كمبود مديران متعهدي كه بتوانند ضمن اداره
سازمانها ،عناصر تشكيل دهنده سازمانها و تأثير
متغيرهاي گوناگون را به يكديگر شناخته و آنها
را در تصميمگيريها اعمال قدرت و بكارگيري
روشهاي مختلف مديريت در زمانها و مكانها و
شرايط متفاوت بكار گيرند ،از مشكالت اساسي به
شمار ميآيد( .جاسبي)1373 ،
يكي از مواردي كه در مديريت سازمانها بسيار
حائز اهميت است مديريت تعارض درون سازماني است
و تعارض پديدهاي است كه آثار مثبت و منفي
فراواني روي افراد و سازمان بر جاي ميگذارد،
استفاده صحيح و مؤثر از تعارض شكوفايي و در
نتيجه افزايش رضايت شغلي را به دنبال دارد.
استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درك
كامل ماهيت آن و همچنين عوامل ايجاد كننده و
مهارت در اداره و كنترل آن است.
البته امروز به عنوان يكي از مهمترين
مهارتهاي مديريت به شمار ميآيد .توانايي برخورد
با تعارض و اداره آن ،در موفقيت مديريت
سازمانها نقش ارزندهاي دارد .اگر تعارضها
سازنده باشند ،موجب بروز افكار نو و خالق ميشوند
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و در زمينه تغيير و نوآوري و تحول سازنده را در
سازمان فراهم ميسازند و در نهايت به مديريت كمك
ميكنند تا به اهداف سازماني خويش نائل آيد .در
اين پژوهش سعي شده است .بررسي گردد كه با توجه
جو فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي حاكم بر
كتابخانهها ،چه عواملي سبب ايجاد تعارض شده است
و اين تعارضات چه تأثيري بر رضايت شغلي افراد
به جاي گذاشته است .در اين پژوهش مسأله اينست
كه تا بررسي گردد كه با توجه به جو فرهنگي،
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي حاكم بر كتابخانهها
چه عواملي ميتواند موجب تعارض در بين كتابداران
كتابخانههاي مؤسسات آموزش عالي سه استان خراسان
شمالي ،رضوي و جنوبي گردد؟
مديريت تعارض جزء الزم و مكمل سبك كلي
مديريت به شمار ميرود .ولي تحقيقاتي كه در اين
زمينه انجام گرفته بسيار اندك است ،به طوري كه
مديران كتابخانه ،اطالعات اندكي از مديريت تعارض
و مسائل مبتال به آن دارند .با توجه به اين كه
آشنايي مديران نسبت به يافتههاي تعارض اين
امكان را براي آنها فراهم ميكند تا اهميت،
ويژگيها و موقعيت تعارضهاي مختلف را به خوبي
شناسايي نمايند و شرايط و يا علل بروز يا تشديد
آنها را تشخيص و تحت كنترل قرار دهند.
تعارضها را پيشبيني كرده و از بروز
تعارضهاي زيانآور و ناخواسته جلوگيري كنند و بر
حسب ماهيت و شرايط تعارض شيوه مناسب را براي حل
و كنترل تعارض انتخاب كنند و تعارضها و اختالف
نظرها را كه بروز آنها غير قابل اجتناب است به
مسيري سازنده و خالق سوق دهد .تعارض و نقش آن در
رضايت شغلي كاركنان كتابخانهها موضوعي است كه
بايد از لحاظ اجرايي و كاربردي كردن آن مورد
بررسي بيشتري قرار گيرد.
فرضيههاي پژوهش
 -1بين ساختار كتابخانه و رضايت شغلي كتابداران
رابطه معنيداري وجود دارد.
سال پنجم –
شماره – 18
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 -2بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و
رضايت شغلي كتابداران رابطه معنيداري وجود
دارد.
-3بين وجود ساختار كتابخانه و رضايت شغلي
مديران رابطه معنيداري وجود دارد.
-4بين وجود ساختار كتابخانه و رضايت شغلي
مديران رابطه معنيداري وجود دارد.
در رابطهههه بههها تعهههارض و مهههديريت آن در
سازمانها ،پژوهشهاي بسهياري در خهارا از ايهران
هوي
هينهاي قه
هوع از پيشه
هن موضه
هه و ايه
هام گرفته
انجه
برخوردار است .در ايران نيز پژوهشههايي در ايهن
زمينه انجام شده است كه حاكي از توجه پژوهشگران
ايراني به اين زمينه ميباشد.
مونتگههومري و كههووك )(Montgomery and Cook, 2005
پژوهشي با عنوان مديريت تعارض در كتابخانهها بر
روي  455نفهههر از كاركنهههان بخهههشههههاي مختلهههف
كتابخانهها كه در گروه خبهري انجمهن كتابهداران
آمريكا عضو بودند ،انجهام داد .تجزيهه و تحليهل
هه
هد كه
هداران معتقدنه
هان داد  %79كتابه
ها نشه
دادههه
تعارض در محيط كارشان وجهود دارد و  %46/8آنهها
بيان كردهاند تعارض اغلب ايجهاد مهيشهود%49/8 .
كتابداران جهو محهيط كارشهان را حمهايتي توصهيف
كردهانهد و  %51بيهان كهردهانهد كهه سياسهتههاي
سازماني در زندگي آنها نقش دارد.
در پژوهشي كهه ادواردز و والتهون (Edwards and
) Walton, 2000بههها عنهههوان تغييهههر و تعهههارض در
كتابخانهههاي دانشهگاهي انجهام داده اسهت بيهان
ميكند كه كتابخانهههاي دانشهگاهي بهيش از سهاير
هرض تغييهر قهرار
بخشها و با سهرعت بيشهتر در معه
دارند ،همه بخشهاي مربوط به كتابخانهها (بخشهاي
خدمات ،تكنولوژي ،ساختارهاي سهازماني) مالكيهت،
ارزشها و بقيه عوامل در حال تغييرند .شهدت ايهن
تغييرات سبب ايجاد تعارض در سطحها و اندازهههاي
متفاوت ميشود و تاثير زيهادي بهر كتابخانههها و
خدمات اطالعاتي بر جاي ميگذارد.
سال پنجم -
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اوروسهال ) (Olorusaola, 1997در پژوهشهي تعهارض در
كتابخانههاي نيجريه را مهورد بررسهي قهرار داد.
نتايج پژوهش نشان داد وجود سهاختار بوروكراسهي،
ارتباطات و سياستههاي ضهعف ،م نابع ناكهافي بهه
عنوان عوامل اصلي تعارض در كتابخانه مهي باشهد.
وابستگي زياد واحدها در كتابخانهه سهبب اصهطكاك
بين كارمندان ميشود .براي مهديريت صهحيح تعهارض
بايد روابط بهبود يابد و رويكردههاي حهل تعهارض
بايد قوي تر بكار گرفته شود.
نادر سليماني ( )1380در تحقيق خود كه مربهوط
به رسالهي دكترا خويش ميباشد .بهه وجهود رابطهه
ميان رضايت شغلي ،روحيه و نگرش كاركنهان مهدارس
نسبت به تعارض يا سهبكههاي مهديريت تعهارض دسهت
يافته است .نتايج اين تحقيق نشان داده اسهت كهه
كاركناني كهه داراي رضهايت شهغلي و روحيهه بهاال
هستند ،بيشتر از افراد با رضايت شهغلي و روحيهه
باال از سبكهاي اثربخش و مديريت تعهارض جههت حهل
مسأله تعارض استفاده ميكنند .برعكس افهرادي كهه
داراي رضايت شغلي و روحيه پايين هسهتند ،بيشهتر
از افراد با رضايت شغلي و روحيه باال از سبكههاي
غيراثربخش مديريت تعارض جههت حل مسهأله تعهارض
بهره ميجويند .از ديگر نتايج اين تحقيق آن بوده
است كه كاركنان با نگرش منفهي نسهبت بهه تعهارض
بيشتر از كاركنان با نگرش مثبت به تعارض از سبك
اجتناب در برخورد با تعارضهاي بهين فهردي بههره
ميگيرند.
برزن )1378( ،در تحقيق خود بهه وجهود رابطهه
بين ساختار سازماني و ميهزان تعهارض شهغلي دسهت
يافت .نتايج نشان داده است كه از بين سهه عامهل
ساختار سازماني ،ابتدا عامل پيچيدگي ،سپس عامهل
رسميت و در نهايت عامل تمركز به ترتيب بيشهترين
تأثير را روي تعارض بين كاركنان دارند.
غفارزاده )1375( ،تحقيهق تحهت عنهوان بررسهي
رابطه نگرش مديران به تعارض و كاربردهاي سبكهاي
مديرت تعارض ،انجام داده اسهت .و نتيجهه گرفتهه
سال پنجم –
شماره – 18
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است كه مديران با نگرش منفي ،بيش از مديران بها
نگرش مثبت نسبت به تعارض از موقعيتههاي تعارضهي
اجتناب ميكنند.
روش
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در تحقيق حاضر از روش پيمايشي استفاده شده
است .جامعه آماري اين پژوهش را كليه كاركنان
كتابخانههاي مؤسسات آموزش عالي مستقر در سه
استان خراسان شمالي ،رضوي ،جنوبي ،تشكيل ميدهد.
از آنجايي كه تعداد جامعه محدود ميباشد
نمونهگيري صورت نگرفته است و كل جامعه مورد
بررسي قرار گرفت.
در تحقيق حاضر ،از ابزار پرسشنامه استفاده
شده است كه در آن ،از سؤاالت بسته باطيف دو
گزينهاي ،سه گزينهاي و پنج گزينهاي استفاده شده
است .فقط در انتهاي پرسشنامه يك سؤال باز جهت
اظهار نظر پاسخ دهندگان طرح شده است.
مشخصات
شامل
الف:
بخش
در
پرسشنامه
پاسخگويان ميباشد و در بخش ب :با توجه به
ساختار كتابخانه پنج سؤال مطرح گرديد و در قسمت
ا :كه قسمت اصلي كار را شامل ميشود و به طرح
سؤاالتي در مورد تعارض در محيط كار پرداخته است.
و بيست و دو سؤال نيز به منظور تعيين رضايت
شغلي كتابداران پرسيده شد و در انتها  12سؤال
مطرح شد كه فقط سرپرستان كتابخانه پاسخگوي آن
بودند .از  80پرسشنامه ارسالي  75مورد دريافت
گرديد كه مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار گرفت.
در تحقيق حاضر تالش شد با اقدامات زير،
روايي ابزار گردآوري اطالعات افزايش يابد.
 متغيرها و فرضيههاي تحقيق حاضر از مبانينظري استخراا شده است.
 پرسشنامه تحقيق حاضر از مباني نظري مياناهداف و فرضيهها  ...استخراا شده است كه بعد از
طراحي وانجام يك پيش آزمون بين حداقل ده نفر از
كاركنان كتابخانهها توزيع شده و بعد از جمعآوري
سال پنجم -
شماره - 18
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و اخذ نظرات آنان ويرايشهايي در آن اعمال شد تا
هرگونه ابهام احتمالي از پرسشنامهها برطرف شود.
يكي از ويژگيهاي ابزار اندازهگيري (كه در
اين تحقيق مهمترين آن پرسشنامه است) پايايي آن
است .بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ پايايي
پرسشنامه عدد  0/78به دست آمد.
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يافتهها
  49نفر از پاسخگويان كتابخانهها كه  65/3درصهدرا شامل ميشوند داراي مدرك در رشهته كتابهداري
بودهاند و  26نفر از سرپرستان كه  34/7درصهد از
جامعه آماري تحقيق را تشكيل ميدادند داراي مدر
ك تخصصي غيررشته كتابداري بودهاند.
  60درصد از سرپرستان كتابخانههها داراي مهدرككارشناسي بودهاند و  14/7درصد فهوق ديهپلم و 12
درصد ديپلم و فوق ليسانس نيز  12درصهد و تنهها
 1/3درصد از كتابخانه داراي مدرك دكتراي تخصصي
بودهاند.
  36درصد از پاسخگويان داراي سنوات خدمتي بهين 5-10سال و  28درصد بين  10-15سال و  20درصد نيز
داراي سنوات خدمتي زير پنج سال بودهاند.
  81/3درصهههد از پاسهههخگويان از نظهههر وضهههعيتاستخدامي جزو كاركنان رسمي سازمان خود بودهاند
و  10/7درصد قراردادي و  8درصد نيز از نيروههاي
شركتي بودهاند.
  42/7درصد از پاسخگويان در بخش امانت فعاليهتداشتهاند و  20درصد نيز در بخش خهدمات فنهي در
هع
هش مرجه
هز در بخه
هد نيه
هدي و  12درصه
همت ردهبنه
قسه
فعاليت داشتهاند.
  66/7درصههد از پاسههخگويان چههون داراي مههدركتحصيلي در رشته كتابداري بودهاند اين حرفهه را
جهت كار انتخاب كهرده بودنهد و  21/3درصهد نيهز
اظهار داشته بودهاند بخاطر تجربه كهاري كهه در
اين زمينه داشتهاند به اين حرفه روي آوردهاند.
سال پنجم –
شماره – 18
بهار 88

61

بررسي علل تعارض در بين كتابداران كتابخانههاي...

نتايج تحقيق مونتگومري و كووك 1نيز مبهين ايهن
بود كه بيشتر شاغلين در كتابخانه مهورد پهژوهش
داراي تحصيل دانشگاهي بودند.
  38/9درصد از پاسخگويان نوع كار كتابخانهه رابا ارزش و خالق دانستهاند و  37/2درصد نهوع كهار
كتابخانه را تنها با ارزش دانستهاند.
  76درصد از پاسخگويان بر اين عقيدهاند كه بينكارمندان كتابخانه روابط دوسهتانه وجهود دارد.
 24درصههد نيههز خههالف عقيههده اول را داشههتهاند و
اظهار داشتند كه روابط دوستانه بهين كارمنهدان
وجود ندارد .مونتگومري و كهووك نيهز در تحقيهق
خود نشان داد  72/52درصد از نحوه ارتباط خود با
همكاران خود رضايت دارند.
 58/7درصد از پاسخگويان بر ايهن عقيدهانهد كههنوع فضا و جو كتابخانه دوستانه است و  18/7درصد
گفتهاند دوگانه است 12 .درصد نيز آن را حمايتي
دانستهاند .در بين كتابداران آمريكا نيهز 49/01
درصد جو سازماني را دوستانه ارزيابي ميكنند.
  47/7درصد از پاسخگويان بر اين عقيدهانهد كههمديران در كتابخانهها نقش حمايتي دارنهد و 22/7
درصد نيز اظهار داشتند كه نقش خنثي را مهديران
در كتابخانهها ايفا ميكنند.
  40درصد از پاسخگويان بهر ايهن عقيدهانهد كههسياستهاي سازمان در زنهدگي كهاري آنهان دخالهت
دارد و  30/7درصد اين دخالت را كم و  18/7درصهد
نيز معتقدند سياستهاي سهازمان در زنهدگي كهاري
تههأثير مثبههت دارد .در تحقيقههات مونتگههومري و
كووك 2نيز مشخص شهد  52/52درصهد اعتقهاد دارنهد
سياستهاي سازماني در زندگي آنها تأثير دارد.
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 تعارض درون سازماني در محيط كار كتابداران كماست .در تحقيهق مونتگهومري و كهووك  79/12درصهد
بيان كردند كه تعارض درون سازماني وجود دارد.
 كتابداران اظهار داشتهاند كه بيشهترين تعهارضرا با سرپرستان كتابخانه دارند .ايهن در حهالي
است كه در تحقيق مونتگومري و كووك مشخص شد كهه
بيشترين تعارض در ميان كارمندان وجود داشت.
  50درصد از پاسخگويان بهر ايهن عقيدهانهد كههمشكالت فردي سبب تعارض در محيط كاري شهده اسهت،
در بين كتابداران آمريكا ،مشهكالت فهردي تهأثير
چنداني بهر ايجهاد تعهارض نهدارد 36 .درصهد از
پاسخگويان مشكالت فردي در كتابخانه را ناشهي از
گفت و گوي لفظي ميدانند و  25/3درصد نيز به داد
و فرياد اشاره كردهاند.
  52درصد اشاره كردهاند كه در كتابخانهه شهاهدخشونت نبودهاند و  48درصد نيز ديهدن خشهونت در
كتابخانه را تأييد كردهاند .در ميان كتابداران
آمريكا خشونت در قالب تهديهدهاي لفظهي نمايهان
ميشود.
  34/6درصد از پاسخگويان اشاره داشتهاند كه درانعكاس با خشونت ،اخطار شفاهي به منزله رفتهار
قانوني انجام گرفته و  26/6درصد نيز بهه اخطهار
درا در پرونده اشاره كردهانهد و  28درصهد نيهز
معرفي فرد به كميتهه انظبهاطي كاركنهان اشهاره
داشتهاند.
  38/6درصد از پرسنلي كه تعارض ايجاد كردهانهدتغيير محل كار داده شدهاند و  28درصد نيهز بهه
انفصال از خدمت محكوم شدهاند.
  42/7درصد از كتابداران از روابهط بهين فهرديخود در سازمان در حد متوسط رضهايت دارنهد37/3 .
درصد از كتابداران اصالً از فرصتهاي شغلي به دست
آمده رضايت نداشتهاند.
  65/4درصد از كتابداران از سهطح امنيهت شهغليخود در حد متوسط رضايت داشتهاند.
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  45/3درصد از كتابداران از اههداف سهازمان درحد متوسط رضايت داشتهاند.
  40درصد از كتابداران از ماهيت سرپرسهتي اصهالًرضايت نداشتهاند.
  48درصد از كتابهداران از جريهان انگيزههها ونوآوري به كار رفته در سهازمان بهه طهور كامهل
رضايت داشتهاند.
  52درصد از كتابداران از شيوه انجام كارها بهطور كامل رضايت داشتهاند.
  50/7درصد از كتابداران از حد رشهد و پيشهرفتشخصيت در سازمان در حد متوسط رضايت داشتهاند.
  57/4درصد از كتابداران از روشهاي حهل تعهارضدر سازمان در حد متوسط رضايت داشتهاند.
  52درصد از كتابداران از برآورده شدن آرزوهايخود در حد متوسط رضايت داشتهاند.
  54/7درصهههد از كتابهههداران از ايهههن كهههه درتصميمگيريههاي مههم شهركت داده شهدهاند در حهد
متوسط رضايت داشتهاند.
  58/7درصههد از كتابههداران در حههد متوسههط ازاستفاده از مهارتههاي آنهها در سهازمان رضهايت
داشتهاند.
  44درصد از كتابداران در حد متوسط از انعطهافو استقالل در كار رضايت داشتهاند.
  58/7درصد از كتابداران در حهد متوسهط از جهوسازماني رضايت داشتهاند.
  49/3درصد از كتابداران در حهد متوسهط از جهوسازماني رضايت داشتهاند.
  65/4درصد از كتابداران از ساختار سازماني درحد متوسط رضايت داشتهاند.
  46درصد از كتابداران در حد متوسهط و  36درصهدهه در
هار محوله
هزان كه
هل از ميه
هور كامه
هه طه
هز به
نيه
كتابخانه رضايت داشتهاند.
  56درصهههد از كتابهههداران در حهههد متوسهههط ازصالحيتهاي علمي مدير رضايت داشتهاند.
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  41/4درصههد از كتابههداران در حههد متوسههط ازصههالحيتهههاي اخالقههي مههديران كتابخانههه رضههايت
داشتهاند.
 58/7درصههد از كتابههداران در حههد متوسههط ازهكالت
هه مشه
هيدگي به
هدير در رسه
هدرت مه
هايي و قه
توانه
كاركنان رضايت داشتهاند.
  56درصد از كتابهداران در حهد متوسهط از تهالشمديران براي ايجهاد گهروه در كتابخانهه رضهايت
داشتهاند.
  37/3درصد از كتابداران در حد متوسط از حمايتمديران ارشد سازماني در تحقق اههداف كتابخانهه
رضايت داشتهاند.
  44درصهههد از كتابهههداران در حهههد متوسهههط دربرخورداري از ارتباط مناسب با مقام مافوق خهود
رضايت داشتهاند.
  38/7درصد از كتابداران به عنوان زيردسهت بههقابليت فردي مديران به عنوان سرپرسهت اطمينهان
كامل داشتهاند.
  66/7درصد از پاسخگويان به طور كامل به ميزاننوآوري و خالقيت مديران اعتقاد داشتهاند.
  49/3درصد از پاسخگويان ميزان رضايت مقامههايارشد سهازماني را از مهديران كتابخانهه در حهد
متوسط دانستهاند.
  41/4درصد از پاسخگويان به طهور كامهل ميهزانرضايت خود از كار مديران كتابخانههها را اعهالم
داشتهاند.
  53/4درصهههد از مراجعهههان از كهههار مهههديرانكتابخانهها در حد متوسط رضايت داشتهاند.
  60/1درصد از مديران كتابخانهها در حد متوسهطاز تعامههل بهها همكههاران همههرده خههود رضههايت
داشتهاند.
  34/7درصد از مديران از تعامل با همكاران ردهباالتر از خود رضايت ندارند.
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 45/3درصد از مديران در حد متوسط از نقهش خهودرضايت داشتهاند.
  61/4درصد از كتابخانهها در حد متوسط از نقهشخود رضايت داشتهاند.
 بين ساختار كتابخانه و رضايت شغلي كتابهدارانرابطه معنيداري وجود دارد.
 بين تعارض در محيط كار كتابخانه و رضايت شغليكتابداران رابطه معنيداري وجود دارد.
 بين ساختار كتابخانهه و رضهايت شهغلي مهديرانرابطه معنيداري وجود دارد.
 بين وجود تعهارض در محهيط كهار و كتابخانهه ورضايت شغلي مديران رابطه معنيداري وجود دارد.
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آزمون فرضيه اول
رضايت
و
كتابخانه
ساختار
بين
كتابداران رابطه معنيداري وجود دارد.

شغلي

t-test- hypothesis 1
One- sample statistics
Std. Error mean

Std. Deviation

Mean

N

131

1.134

2.72

75

فرضيه
اول

One-sample – test
Test value = 0
95% confidence interval
of the difference
lower
upper
2.98

46.2

Mean
difference

)Sig. (2-tailed

df

t

72.2

021

74

20.777

فرضيه
اول

به منظور آزمون فرضيه اول ،نمرات افراد
پاسخ دهنده به سؤاالت  1الي  5در پرسشنامه مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج به دست آمده
به صورت ذيل ميباشد.
بين ساختار كتابخانه و
معنيداري وجود ندارد =0
بين ساختار كتابخانه و
معنيداري وجود دارد≠0 .

رضايت شغلي كتابداران رابطه
H0:p
رضايت شغلي كتابداران رابطه
H1:p
 fixi
   ميانگين
 2.72
 fi
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  S  S 2  1.134انحراف معيار
با توجه به جدول پيوست مربوطه ،چون sin level
جدول مربوط به فرضيه اول برابر  0/02و كوچكتر
از  0/05است لذا فرضيه  H0رد ميشود و فرض مقابل
آن يعني فرضيه  H1پذيرفته ميشود (فرض تحقيق
پذيرفته ميشود) و نتيجه ميگيريم كه:
شغلي
رضايت
و
كتابخانه
ساختار
بين
كتابداران رابطه معنيداري وجود دارد پس نتيجه
ميگيريم كه فرضيه اول در سطح معنيدار  %95و سطح
خطاي  α= %5پذيرفته ميشود.
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آزمون فرضيه دوم
بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و
رضايت شغلي كتابداران رابطه معنيداري وجود
دارد.
t-test- hypothesis 1
One- sample statistics
Std. Error mean

Std. Deviation

Mean

N

131

1.134

2.72

75

فرضيه
دوم

One-sample – test
Test value = 0
95% confidence interval
of the difference
lower
upper
2.98

2.46

Mean
difference

)Sig. (2-tailed

df

t

2.72

002

74

20.777

فرضيه
دوم

به منظور آزمون فرضيه دوم ،نمرات افراد
پاسخ دهنده به سؤاالت  1الي  12مربوطه ،در
پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و
نتايج بدست آمده به صورت ذيل ميباشد:
بين وجود تعارض در
كتابداران رابطه معنيدار
بين وجود تعارض در
كتابداران رابطه معنيدار
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محيط كار و رضايت
وجود نداردH0:p =0
محيط كار و رضايت
وجود داردH1:p ≠0

شغلي
شغلي

 =2/72ميانگين =X
 =1/134انحراف معيار=S
با توجه به جدول پيوست مربوطه ،چون sin level
جدول مربوط به فرضيه دوم برابر  0/002و كوچكتر
از  0/05است لذا فرضيه  H0رد ميشود و فرض مقابل
آن يعني فرضيه  H1پذيرفته ميشود (فرض تحقيق
پذيرفته ميشود) و نتيجه ميگيريم كه:
بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و
رضايت شغلي كتابداران رابطه معنيداري وجود
دارد.
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پس نتيجه ميگيريم كه فرضيه دوم در
معنيدار  %95و سطح خطاي  α= %5پذيرفته ميشود.
آزمون فرضيه سوم
بين وجود ساختار كتابخانه و
مديران رابطه معنيداري وجود دارد.

رضايت

سطح

شغلي

t-test- hypothesis 1
One- sample statistics
Std. Error mean

Std. Deviation

Mean

N

296

1.390

3.86

75

فرضيه
سوم

One-sample – test
Test value = 0
95% confidence interval
of the difference
lower
upper
4.48

3.25

Mean
difference

)Sig. (2-tailed

df

t

3.86

008

74

13.035

فرضيه
سوم

به منظور آزمون فرضيه سوم ،نمرات افراد
پاسخ دهنده به سؤاالت  1الي  22مربوطه ،در
پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و
نتايج بدست آمده به صورت ذيل ميباشد:
بين ساختار كتابخانه و رضايت شغلي مديران رابطه
معنيدار وجود ندارد H0:p =0
بين ساختار كتابخانه و رضايت شغلي مديران رابطه
معنيدار وجود دارد H1:p ≠0
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 = 3/86ميانگين =X
 = 1/390انحراف معيار=S
با توجه به جدول پيوست مربوطه ،چون sin level
جدول مربوط به فرضيه دوم برابر  0/008و كوچكتر
از  0/05است لذا فرضيه  H0رد ميشود و فرض مقابل
آن يعني فرضيه  H1تأييد ميشود (فرض تحقيق
پذيرفته ميشود) و نتيجه ميگيريم كه:
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بين ساختار كتابخانه و رضايت شغلي مديران
رابطه معنيداري وجود دارد.
پس نتيجه ميگيريم كه فرضيه سوم در سطح
معنيدار  %95و سطح خطاي  α= %5پذيرفته ميشود.
آزمون فرضيه چهارم
بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و
رضايت شغلي مديران رابطه معنيداري وجود دارد.
t-test- hypothesis 1
One- sample statistics
Std. Error mean

Std. Deviation

Mean

N

132

1.140

3.41

75
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One-sample – test
Test value = 0
95% confidence interval
of the difference
lower
upper
3.68

3.15

Mean
difference

)Sig. (2-tailed

df

t

3.41

000

74

25.928

فرضيه
چهارم

به منظور آزمون فرضيه چهارم ،نمرات افراد
پاسخ دهنده به سؤاالت فرضيه دوم و سوم و به
منظور مقايسه آنها با يكديگر مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته و نتايج بدست آمده به صورت
ذيل ميباشد:
بين وجود تعارض در محيط كار و رضايت شغلي
مديران رابطه معنيدار وجود ندارد H0:p =0
بين وجود تعارض در محيط كار و رضايت شغلي
مديران رابطه معنيدار وجود دارد H1:p ≠0
 =3/41ميانگين =X
 =1/140انحراف معيار=S
با توجه به جدول پيوست مربوطه ،چون sin level
جدول مربوط به فرضيه چهارم برابر  0/00و كوچكتر
از  0/05است لذا فرضيه  H0رد ميشود و فرض مقابل
آن يعني فرضيه  H1پذيرفته ميشود (فرض تحقيق
پذيرفته ميشود) و نتيجه ميگيريم كه :
بين وجود تعارض در محيط كار كتابخانه و
رضايت شغلي مديران رابطه معنيداري وجود دارد
پس نتيجه ميگيريم كه فرضيه چهارم در سطح
معنيدار  %95و سطح خطاي  α= %5پذيرفته ميشود.

پژوهشن
امه
تربيتي
سال پنجم –
شماره – 18
بهار 88

71

بررسي علل تعارض در بين كتابداران كتابخانههاي...

پژوهشن
امه
تربيتي
72

نتيجهگيري
48نفر از پاسخگويان كه  %64جامعه آماري
تحقيق را تشكيل ميدادند زنان بودهاند و  27نفر
از پاسخگويان كه  %36از جامعه آماري را تشكيل
ميدادند مردان بودهاند و اين نكتهاي است كه
ميتواند قابل تأمل باشد كه دليل رويكرد زنان به
كتابخانه و بخصوص رشته كتابداري چه عواملي
ميتواند باشد
 49نفر از پاسخگويان كتابخانهها كه 65/3درصد
را شامل ميشوند داراي مدرك در رشته كتابداري
بودهاند و  26نفر از سرپرستان كه  34/7درصد از
جامعه آماري تحقيق را تشكيل ميدادند داراي مدرك
تخصصي غيررشته كتابداري بودهاند.
ميدهد
نشان
تحقيق
اين
نتايج
فردي
بين
ازروابط
42/7درصدازكتابداران
خوددرسازمان در حد متوسط رضايت دارند37/3 .
درصد اصالً از فرصتهاي شغلي به دست آمده رضايت
نداشتهاند 65/4 .درصد از كتابداران از سطح
امنيت شغلي خود در حد متوسط رضايت داشتهاند،
40درصد ازماهيت سرپرستي اصالً رضايت نداشتند كه
خودنشان دهنده اين است ،بين تعارض درمحيط
معناداري
رابطه
كتابداران
شغلي
كارورضايت
وجودادرد.
بيشتر شاغلين كتابخانههاي مورد بررسي داراي
مدرك تحصيلي در رشته كتابداري بودهاند و 60درصد
مدرك
داراي
نيز
كتابخانهها
سرپرستان
از
كتابداري بودند و كار كتابخانه را باارزش
دانستهاندو بر اين عقيدهاند كه روابط دوستانه
بين كارمندان كتابخانه وجود دارد
بيش از نيمي ازپاسخگويان بر اين عقيدهاند
كه نوع فضا و جو كتابخانه دوستانه است و مديران
در كتابخانهها نقش حمايتي دارند .تعارض درون
سازماني در محيط كار كتابداران كم است.
بيشترآنها معتقد هستند ،سياستهاي سازمان در
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زندگي كاري آنان دخالت دارد .آنها همچنين معتقد
هستند .مشكالت شخصي در محيط كار باعث هدر رفتن
زمان مفيد كاري و تعارض سازماني است .نيمي
ازپاسخگويان مشكالت فردي را سبب تعارض در محيط
ميدانند..
بيشتر آنها معتقد هستند ،كه در كتابخانه
شاهد خشونت نبودهاند و در صورت بروز تعارض،
همكاران بيشترين نقش را در حل تعارض داشتهاند و
مشاورين سازمان كمترين نقش را داشتهاند.
افرادي كه تعارض ايجاد كردهاند تغيير محل
كار داده شدهاند نيز به انفصال از خدمت محكوم
شدهاند .نيمي از پاسخگويان از روشهاي حل تعارض
در سازمان در حد متوسط رضايت داشتهاند .نيمي
ازپاسخگويان در حد متوسط از استفاده از
مهارتهاي آنها در سازمان و ساختار سازماني
رضايت داشتهاند و در حد متوسط از توانايي و
قدرت مدير در رسيدگي به مشكالت كاركنان رضايت
داشتهاند.
درصد بيشتري از پاسخگويان بطور كامل به
ميزان نوآوري و خالقيت مديران اعتقاد داشتهاند
بيشتر پاسخگويان به طور كامل ميزان رضايت خود
از كار مديران كتابخانه را اعالم كردند.
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پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آينده بر اساس
يافتههاي تحقيق
 مقايسه تطبيقي مديريت تعارض و سنجش عملكردكتابداران دانشگاههاي دولتي و آزاد اسالمي.
 مقايسه و بررسي ميزان سنجش و عملكردمدرك
با
كتابخانهها
در
شاغل
كتابداران
كتابداري ،غيركتابداري.
 بررسي تأثير عوامل سياسي ،اقتصاد ،اجتماعي،كتابخانههاي
كتابداران
عملكرد
سياسي،
دانشگاهي.
 بررسي ميزان آشنايي مديران و سرپرستان باكتابداران
عملكرد
سنجش
و
مديريت
اصول
كتابخانههاي دانشگاهي.
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