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Abstract
Purpose: The purpose of the present research is to
investigate the relationship between the components
of quality of work life (including 8 Components:
adequate payment, healthy and safe job, providing
growth opportunity and continuous, legislation in
organization, social correlation of working life, total
life space, social cooperation and correlation in
work organization, improving human capability)
with organizational commitment among the
librarians of public libraries of West Azerbaijan
province.
Methodology: The research is a survey and the
research population includes all the librarians of
public libraries of West Azerbaijan province. The
data gathering tool were the Quality of work life
(QWL) and organizational commitment (OC)
questionnaires t-test, single-way analysis of
variance (ANOVA) and Pearson correlation
coefficient were applied to analyze the data.
Findings: The results showed that there is a positive
and meaningful relationship between quality of
work life and its components with librarian
organizational commitment. Also between librarians
of public libraries in terms of demographic
information (sex, discipline, post, and work
experience) about quality of work life and
organizational commitment there is no significant
difference.
Conclusion: The findings indicated that if the
libraries could provide conditions until will increase
the quality of work life of librarians followed by
organizational commitment in itself will improve.
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چکیده
 هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطة بین مالفههای کیفیت زندگی:هدف
 ایجاد فرصت، محیط کاری ایمن و بهداشتی،کاری (پرداخت منصفانه و کافی
، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، قانونگرایی در سازمان،رشد و امنیت مداوم
فضای کلی زندگی و توسعة قابلیتهای انسانی) با تعهد سازمانی کتابداران
.کتابخانههای عمومی استان اذربایجان غربی میباشد
 این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعة آماری آن نیز:روش تحقیق
 ابزار.شامل کلیه کتابداران کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی میباشد
 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد،گردآوری دادهها
 آزمون،سازمانی مییر و آلن بوده و برای تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل
.تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
 نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و مالفههای آن با تعهد:یافتهها
 همچنین بین کتابداران کتابخانههای.سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
 و، سمت، رشته تحصیلی،عمومی از لحاظ اطالعات جمعیت شناختی (جنسیت
سابقه خدمت) در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی تفاوت معناداری
.وجود ندارد
 یافتههای این پژوهش نشان داد در صورتی که کتابخانهها:بحث و نتیجهگیری
 به،بتوانند شرایطی را فراهم آورند تا کیفیت زندگی کاری کتابداران افزایش یابد
.دنبا آن تعهد سازمانی آنها نیز به خودی خود بهبود خواهد یافت

واژههای کلیدی
، کتابخانههای عمومی، کتابداران، تعهد سازمانی،کیفیت زندگی کاری
.استان آذربایجان غربی

39

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی ،سا دوم ،شماره چهارم .زمستان 1394

مقدمه
امروزه سازمانها بلرای بقلاء و بالنلدگی ملیکوشلند تلا از
طریق منابع خود در گسترة جهانی رو به رشد ،به بهبلودی
مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطافپذیری ،آمادگی برای
آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصة فعالیت نائل
شوند (شولر و جکسون.)239 ،2111 ،1
از جمله منابعی که میتوانلد در سلطح سلازمانی و
محیطهای شالی ملورد بررسلی قلرار گرفتله و از اهمیلت
خاصی نیز برخوردار اسلت ،مسلئله وجلود نیلروی انسلانی
کارآمد و خودانگیخته میباشد .زیرا نقش و اهمیت نیلروی
انسانی در اجرای برنامههای سازمانها بله قلدری مهلم و
ارزشمند اسلت کله بسلیاری از اندیشلمندان معتقدنلد کله
تفاوت یک کشور صنعتی و غیر صلنعتی ،تنهلا در کیفیلت
نیروی انسانی آن ها است (کما زاده ،خسلروی و سلروقد،
.)32 :1392
وجود شرایط مطلوب کاری برای کارکنان یکلی از
ضرورت های انجلام فعالیلت در سلازمانهاسلت .وضلعیت
مناسب کاری که از آن به عنلوان کیفیلت زنلدگی کلاری
تعبیر میشود ،موجب به وجود آمدن انگیزه و رضایت خاطر
افراد شده و آنها را به کار و تلالش بیشلتر و مطللوبتلر
سوق میدهد (فخرپور و همکاران.)154 :1391 ،
رسیدن به اهداف خلود از طریلق سلازمان ،باعلث
تعهد افراد نسبت به سازمان میشود .نیروی انسانی متعهد
خود را متعلق به سازمان ملیبینلد ،اهلداف سلازمان را در
جهت اهداف خود دانسته و در جهت تحقق آن میکوشند،
نسبت به سازمان وابسلته شلده و بلا آن بله خلود هویلت
میبخشد که عالوه بلر بالنلدگی خلود در جهلت ترقلی و
عظمت سازمان گام برمیدارد و از این طریق سلازمان بله
مأموریت و فلسفة وجودی خود نزدیک تر میشلود (آللن و
مییر ،2117 ،2نقل در حاجیوند غالمی .)2 ،1393 ،یکی از
این سازمانها نیز کتابخانههای عمومی میباشند.
کتابخانه های عمومی از جمله مکان هلایی هسلتند
که نقش بسیار مهمی را در افلزایش سلرانه مطالعله -بله
عنوان یکی از معیارهای سنجش فرهنلگ کشلورها -ایفلا
میکنند .نیروی انسانی بلا شلرایط کلاری مطللوب باعلث
بهبود عملکرد سازمان و دسلتیابی بله اهلداف ملورد نظلر
خواهد شد.
از سوی دیگر نبلود شلرایط کلاری مناسلب بلرای
کارکنان موجب عدم بهره برداری مناسب از امکانات موجود
1. Schuler and Jackson
2. Allen and Meyer

در محیط کتابخانه ها شده و این امر نیز به نوبة خود علدم
بازدهی مورد انتظار را به دنبا خواهد داشت.
کیفیت زندگی کاری بله عنلوان بخلش مهملی از
تجربیات کارکنان در محیط کار از سا  1971وارد ادبیلات
شلد و در طلو چنلد دهلهای کله از پیلدایش مفهلوم آن
میگذرد ،از آن به عنوان یک متایر که بتواند رضایتمندی
کارکنان را تأمین کند ،یاد شده است؛ این مسئله عملدتاً در
پاسب به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنلان جلوان
در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفلت .در دهلة
 ،1981کیفیت زندگی کاری مجدداً بله طلور عملده ملورد
توجه قرار گرفت و افراد میکوشیدند درک کنند که کیفیت
زندگی کاری واقعاً و دقیقلاً چیسلت و مفلاهیم آن چگونله
میتواند به منظور بهبود سازمانهای آنها ملورد اسلتفاده
قرار گیرد (الولر.)487 :1982 ،3
در یک تعریف میتوان گفت کیفیت زندگی کلاری
مجموعه ای از اقدامات و اصالحات مستمری اسلت کله از
طریق بهبود شلرایط کلار ،غنلیسلازی شلال ،تواناسلازی
کارکنان و افزایش دانش ،بینش و مهلارتهلای حرفلهای
آنان ،منلافع بلندملدت فلرد ،سلازمان و جامعله را محقلق
میسازد (شریفزاده و خیراندیش.)6 :1388 ،
والتون )1973( 4معتقد است کیفیت زندگی کلاری
عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کلاری در
برآوردن نیازهای مهم فردی در سازمان از طریق تجربیات
خود .او یک الگوی نظری برای بهبود کیفیت زندگی کاری
تنظیم کرده است که شامل هشت مالفة زیر میباشد.
 .1پرداخت منصفانه و کافی :5پرداخت مسلاوی بلرای کلار
مساوی و نیز تناسب پرداخت ها با میلزان سلختی کلار،
معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنلان و نیلز تناسلب
آن با دیگر انواع کار همچنین منافع و مزایای جانبی؛
 .2محیط کار ایمن و بهداشتی :6ایجاد شرایط کاری ایملن
از نظر فیزیکی ،میزان سازگاری فلرد بلا محلیط کلار و
تعیین ساعات کار منطقی؛
7
 .3تأمین فرصت رشد و امنیت  :فراهم کردن زمینة بهبلود
تواناییهای فردی ،فرصتهای پیشرفت ،فرصتهای به
کارگیری مهارتهای آموخته شلده ،و تلأمین امنیلت در
زمینة درآمد و اشتاا ؛
8
 .4قانون گرایلی در سلازمان  :فلراهم بلودن زمینلة آزادی
3. Lawler
4. Walton
5. Adequate and Fair Compensation
6. Safe and Healthy Working
7. Opportunity for Continued Growth Security
8. Constitutionalism in the Work Organization
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سخن بدون واهمه از عکسالعملل مقلام بلاالتر و نافلذ
بودن سلطة قانون نسلبت بله سللطة انسلانی ،شایسلته
ساالری و رفتار منصفانه مدیران با کارکنان؛
 .5وابسللتگی اجتمللاعی کللاری :1نحللوة برداشللت و ادراک
کارکنان دربارة مسالیت اجتماعی در سلازمان ،احسلاس
مسلالیت سلازمان نسللبت بله محللیط و میلزان احتللرام
مدیران به مقررات؛
2
 .6فضای کلی زندگی کاری  :برقراری توازن و تعاد بلین
زندگی کاری و زندگی شخصی و امکان ادامة تحصیل؛
 .7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سلازمان کلار :3ایجلاد
جو و فضای کاری مناسب در جهت ایجاد اعتملاد میلان
کارکنان و جلوگیری از اعما تبعیضآمیز؛
 .8توسعة قابلیتهای انسانی :4فراهم بلودن فرصلتهلایی
نظیر استفاده از استقال و خودکنترلی در کار ،بهرهمنلد
شدن از مهارت های گوناگون و دسترسی بله اطالعلات
متناسب با کار.
طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی
نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنهلا
بتوانند بین زندگی کاری و زنلدگی شخصلی خلود تعلاد
برقرار کنند (آکدره.)2116 ،5
یکی از مواردی که کیفیت زندگی کاری ملیتوانلد
روی آن تأثیر مستقیم داشته باشد ،تعهد سازمانی است .به
عقیده می یر و آلن تعهد سازمانی می تواند به عنلوان یلک
حالت روانشلناختی تعریلف شلود کله ارتبلاط کارکنلان بلا
سازمان را توصیف میکند و احتما اینکه آنها سازمان را
ترک کنند ،کاهش میدهد.
تعهد سازمانی اثلرات بلالقوه و جلدی بلر عملکلرد
سللازمان دارد و پیشللگویی ارزشللیابی منللابع انسللانی و
حمایتهای الزم سازمانی ،میتواند بسلتر ایجلاد تعهلد در
بین کارکنان را باعث شود؛ زیرا وجود تعهد در بین کارکنان
نسبت به سازمان ملی توانلد مقدمله دسلتیابی بله اهلداف
سازمان باشد (سمیع ،1388 ،نقل در کما زاده ،خسلروی و
سروقد.)32 :1392 ،
بنا به نظر می یر و آلن تعهد سلازمانی شلامل سله
خرده مقیاس تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهلد هنجلاری
میباشد.

تعهد علاطفی :6بله معنلای دلبسلتگی هیجلانی و
احساس هویت و درگیری کارمندان درسازمان است که در
این شکل از تعهد کارکنان در سازمان باقی میمانند چلون
میخواهند بمانند.
7
تعهد مستمر  :دربردارنده هزینه های متصور ناشلی
از ترک سازمان است .یعنی تمایل فرد به ماندن در سازمان
بیلانگر آن اسللت کلله وی بلله آن کللار احتیلاز دارد و کللار
دیگری نمیتواند انجام دهد .کارکنان در سازمان میماننلد
چون که نیاز دارند که بمانند.
تعهد هنجاری :8به احساس التلزام کارمنلد مبنلی بلر
باقی ماندن در سازمان اشاره دارد .این احساسات از فراینلدهای
اولیه اجتماعی شدن مانند خانواده سرچشمه میگیرند .بنلابراین
افرادی که دارای تعهد هنجاری بلاالیی ملیباشلند بله دلیلل
این که خود را مکلف به مانلدن در آن سلازمان ملیداننلد بله
کارشان ادامه ملیدهنلد در ایلن شلکل از تعهلد کارکنلان در
سازمان باقی میمانند چون میخواهند بمانند.
در زمینه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کلاری و
تعهد سازمانی پژوهش هایی صورت گرفته که در ادامه بله
چندین مورد اشاره میشود.
نورماال )2111( 9در پژوهشی به بررسی رابطه بین
کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان شرکتهلای
مالزیللایی پرداخللت .نتللایج نشللان داد کلله رابطلله مثبللت و
معنللاداری بللین کیفیللت زنللدگی کللاری و تعهللد سللازمانی
کارکنان وجود دارد.
فرید 11و همکاران ( )2115در پژوهشی به بررسلی
رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیئلت
علمی در یک دانشگاه تحقیقاتی در مالزی ،به ایلن نتیجله
رسیدند که رابطه معناداری بلین کیفیلت زنلدگی کلاری و
تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی وجود دارد.
نبی زاده ( )1391در پایان نامله کارشناسلی ارشلد
خود با موضوع بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهلد
سازمانی معلمان مدارس شهرستان دیواندره ،به این نتیجله
رسید که بین تمام مالفههای کیفیت زندگی کاری و تعهلد
سازمانی معلمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
حاجیوند غالمی ( )1393در پایان نامه کارشناسلی
ارشد خود به بررسی رابطة بین مالفههای کیفیلت زنلدگی

1. The Social Relevance of Work life
2. Total life Space
3. Social Integration in the Work Organization
4. Human progress Capabilities
5. Akdere

6. Affective Commitment
7. Continuance Commitment
8. Normative Commitment
9. Normala
10. Farid
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کاری و تعهد سازمانی کتابلداران کتابخانله هلای عملومی
استان خوزستان پرداخت .نتایج حاصلل از پلژوهش نشلان
داد که بین تمامی مالفههای کیفیت زندگی کاری با تعهلد
سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی اسلتان خوزسلتان
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
رسولی ،نقشینه و فهیم نیا ( )1393در پژوهشلی بلا
عنللوان "بررسللی کیفیللت زنللدگی کللاری کتابللداران
کتابخانههای عمومی شهر تهران" به این نتیجله رسلیدند
که سلطح مالفلههلای کیفیلت زنلدگی کلاری کتابلداران
کتابخانه های عمومی نسبتاً مطلوب بلوده و تفلاوت سلطح
کیفیت زندگی کاری کتابداران تنها با توجه به پلسزمینله
آموزشی و رشته تحصیلی کتابداران معنادار بوده است.
کریمللی گللوغری و رضللوانفر ( )1393در پللژوهش
خود با عنوان اثر کیفیت زندگی کاری بلر تعهلد سلازمانی
کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان بله ایلن نتیجله
رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی
کاری و مالفله هلای تعهلد سلازمانی (علاطفی ،مسلتمر و
هنجاری) وجود دارد.
با توجه به مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر بلر آن
است تا ضمن تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری و تعهلد
سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجلان
غربی ،با ارائه فرضیههای زیلر وجلود رابطله بلین ایلن دو
مقوله را بررسی نماید.
 .1بین کیفیت زندگی کاری بلا تعهلد سلازمانی کتابلداران
کتابخانههای عملومی اسلتان آذربایجلان غربلی رابطله
معناداری وجود دارد.
 .2بین هر یک از مالفه های کیفیت زندگی کاری با تعهلد
سللازمانی کتابللداران کتابخانللههللای عمللومی اسللتان
آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین کتابداران کتابخانههای عملومی اسلتان آذربایجلان
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سلازمانی
از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
 .4بین کتابداران کتابخانههای عملومی اسلتان آذربایجلان
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سلازمانی
از لحاظ رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
 .5بین کتابداران کتابخانههای عملومی اسلتان آذربایجلان
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سلازمانی
از لحاظ سمت تفاوت معناداری وجود دارد.
 .6بین کتابداران کتابخانههای عملومی اسلتان آذربایجلان
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سلازمانی
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از لحاظ سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر یک مطالعة توصلیفی از نلوع همبسلتگی و
بوده و جامعه آماری آن نیز کلیه کتابلداران کتابخانلههلای
تحت پوشش نهاد کتابخانههای استان آذربایجان غربی به
روش سرشللماری اسللت کلله تعللداد کللل آنهللا  184نفللر
م لیباشللند .از می لان  184پرسشللنامه توزی لع شللده155 ،
پرسشللنامه برگردانللده (نللرخ پاسللب  84/23درصللد) و کللار
تجزیه و تحلیل یافتهها بر اساس تعداد مذکور انجلام شلد.
به منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامة کیفیلت زنلدگی
کاری والتون و تعهد سازمانی آلن و مییر استفاده شد.
پایایی دو پرسشنامه بلا اسلتفاده از فرملو آلفلای
کرونباخ به دست آمد که مقدار آن برای پرسشنامه کیفیلت
زندگی کاری  ،1/94و برای پرسشنامه تعهد سلازمانی نیلز
 1/92میباشد .این مقادیر برای پرسشنامههلایی بلا طیلف
لیکرت پایایی قابل قبولی است.
به منظور تجزیه و تحلیلل دادههلا در سلطح آملار
توصلیفی از میلانگین و انحللراف معیلار ،و در سللطح آمللار
استنباطی نیلز از آزملون تلی ،آزملون تحلیلل واریلانس و
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
در جدو  1آمار توصیفی مربوط به کیفیت زندگی کاری و
تعهد سازمانی کتابداران ارائه شده است.
جدول  .1توزیع میانگین و انحراف معیار نمرههای کیفیت زندگی
کاری و تعهد سازمانی کتابداران
انحراف

شاخص آماری

تعداد

میانگین

کیفیت زندگی کاری

24

3/12

1/26

تعهد سازمانی

24

3/11

1/22

معیار

با توجه به جدو  ،1میانگین کیفیت زندگی کاری
( )3/12و تعهد سازمانی کتابداران ( )3/11نشلان ملیدهلد
که کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کتابلداران از حلد
متوسط ( )3باالتر است.
جدو  2نتایج آزمون ضریب همبسلتگی پیرسلون
بللین کیفیللت زنللدگی کللاری و تعهللد سللازمانی کتابللداران
کتابخانههای عمومی را نشان میدهد.
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جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانههای عمومی
شاخص آماری

ضریب همبستگی پیرسون ()r

سطح معناداری ()P

سطح خطا ( ) 

تعداد

تعهد سازمانی

1/85

1/11

1/15

155

تعهد سازمانی آن ها نیلز افلزایش ملییابلد و بلرعکس بلا
کاهش کیفیت زندگی کاری ،تعهلد سلازمانی نیلز کلاهش
مییابد.
جدو  3نتایج آزمون ضریب همبسلتگی پیرسلون
بین هر یک از مالفههای کیفیلت زنلدگی کلاری و تعهلد
سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی را نشان میدهد.

نتایج مندرز در جدو  2نشان میدهد کله مقلدار
ضریب همبستگی  1/85در سطح معنلاداری  1/11بلوده و
فرضیه او پژوهش تأیید میشود .بدین ترتیب در پاسب به
فرضیه او پژوهش می توان گفت که بین کیفیت زنلدگی
کاری و تعهد سازمانی کتابداران رابطة مثبلت و معنلاداری
وجود دارد .یعنی هرچه کیفیلت زنلدگی کلاری کتابلداران
کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی باالتر باشلد،

جدول  .9نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مالفههای کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانههای عمومی
تعهد سازمانی در کتابداران کتابخانههای عمومی
ضریب همبستگی پیرسون ()r

سطح معناداری ()P

سطح خطا ( ) 

تعداد

پرداخت منصفانه و کافی

1/77

1/11

1/15

155

محیط کار ایمن و بهداشتی

1/77

1/11

1/15

155

ایجاد فرصت رشد و امنیت مداوم

1/74

1/11

1/15

155

قانونگرایی در سازمان

1/67

1/11

1/15

155

وابستگی اجتماعی

1/81

1/11

1/15

155

فضای کلی کار و زندگی

1/79

1/11

1/15

155

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

1/72

1/11

1/15

155

توسعة قابلیتهای انسانی

1/83

1/11

1/15

155

شاخص آماری

با توجه به مقلادیر ضلرایب همبسلتگی موجلود در
جدو  ،3در پاسب به فرضیه دوم پژوهش میتلوان گفلت
که بین هر یک از مالفههای کیفیت زندگی کاری و تعهلد
سازمانی کتابلداران رابطلة مثبلت و معنلاداری وجلود دارد.

بدین ترتیب در صلورت افلزایش هلر یلک از مالفلههلای
کیفیت زندگی کاری ،تعهد سلازمانی نیلز افلزایش خواهلد
یافت .در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

جدول  .9نتایج  tمربوط به مقایسه کتابداران مرد و زن در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیر

جنسیت

تعداد
n

میانگین
M

انحراف معیار
SD

درجه آزادی
Df

t

سطح معناداری

کیفیت زندگی کاری

مرد
زن

79
76

75/25
74/85

24/12
24/55

153

1/11

1/91

مرد

79

74/69

22/26

زن

76

74/38

22/48

153

1/18

1/93

تعهد سازمانی

نتایج آزمون  tمستقل در جدو  4نشان ملیدهلد
که میانگین کیفیت زندگی کاری در کتابداران مرد باالتر از

کتابداران زن است ،اما با توجه به سطح معناداری  1/91در
فاصله اطمینان  ،1/95این اختالف معنادار نیست (< 1/15
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اطمینان  ،1/95این اختالف معنلادار نیسلت (.)P < 1/15
بنابراین فرضیه سوم پژوهش رد میشود.

 .)Pهمچنین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مرد باالتر از
زنان بوده ،ولی با توجه به سطح معناداری  1/93در فاصلله

جدول  .2نتایج tمربوط به رشته تحصیلی کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیر

رشته تحصیلی

تعداد
n

میانگین
M

انحراف معیار
SD

درجه آزادی
Df

t

سطح معناداری

کیفیت زندگی کاری

کتابداری
غیر کتابداری

116
49

76/57
72/77

24/43
22/81

153

1/91

1/36

کتابداری

116

75/11

22/79

غیر کتابداری

49

74/33

21/34

153

1/21

1/83

تعهد سازمانی

<  .)Pبه عالوه میانگین تعهد سلازمانی رشلته کتابلداری
باالتر از غیر کتابداری بوده ،ولی با توجه به سطح معناداری
 1/83در فاصله اطمینان  ،1/95این اختالف معنادار نیست
( .)P < 1/15در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش رد میشود.

نتایج آزمون  tمستقل در جدو  5نشان ملیدهلد
که میانگین کیفیت زندگی کاری در رشته کتابداری بلاالتر
از غیر کتابداری است ،اما با توجه به سطح معناداری 1/36
در فاصله اطمینان  ،1/95این اختالف معنادار نیست (1/15

جدول  .3نتایج tمربوط به سمت کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیر

سمت

تعداد
n

میانگین
M

انحرافمعیار
SD

درجه آزادی
Df

t

سطح معناداری

کیفیت زندگی کاری

مسئو کتابخانه
کتابدار

44
111

77/71
74/11

21/29
25/61

153

1/85

1/39

مسئو کتابخانه

44

75/93

17/89

کتابدار

111

73/99

23/87

153

1/48

1/62

تعهد سازمانی

نتایج آزمون  tمستقل در جدو  6نشان ملیدهلد
که میانگین کیفیت زنلدگی کلاری در مسلئولین کتابخانله
باالتر کتابداران است ،اما با توجه به سطح معناداری 1/39
در فاصله اطمینان  ،1/95این اختالف معنادار نیست (1/15
<  .)Pهمچنین میانگین تعهد سازمانی مسئولین کتابخانله

باالتر از کتابداران بوده ،ولی با توجه بله سلطح معنلاداری
 1/62در فاصله اطمینان  ،1/95این اختالف معنادار نیست
( .)P < 1/15بر ایلن اسلاس فرضلیه پلنجم پلژوهش رد
میشود.

جدول  .1نتایج تحلیل آنوا مربوط به سابقه خدمت کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
شاخص آماری گروهها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری

کیفیت زندگی کاری

2463/78

4

615/94

1/15

1/38

تعهد سازمانی

945/91

4

236/47

1/46

1/75

با توجه به جدو  7نتایج تحلیل آنوا نشان می دهد
که بین کیفیت زنلدگی کلاری کتابلداران از لحلاظ سلابقه
خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P < 1/15همچنین
بین تعهد سازمانی کتابداران از لحلاظ سلابقه خلدمت نیلز
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P < 1/15بنابراین فرضلیه

ششم پژوهش رد میشود.
بحث و نتیجهگیری
وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری در هر سازمان ،متلأثر
از شرایط خاص آن سازمان است .سازمانی که به کارکنلان
خود به مثابة ماشین می نگرد ،نخواهد توانسلت بله حیلات
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خود ادامه داده و بله اهلداف خلود نائلل شلود .در مقابلل،
سازمانی که نیروی انسانی خود را مهم ترین و گرانبهاترین
منابع خود می داند ،می تواند به این نکته امیدوار باشلد کله
بازدهی خود را به حداکثر رسانده و به سلوی اهلداف خلود
پیش رود.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی
کللاری و مالفللههللای آن بللا تعهللد سللازمانی کتابللداران
کتابخانه های عمومی رابطه مثبت و معنلاداری وجلود دارد.
تأیید وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی ،بلا
پژوهش های صلورت گرفتله در داخلل و خلارز از کشلور
هم خوانی دارد .در تمام این پژوهشها بله رابطلة مثبلت و
معنادار متایرهای کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی پی
بردند .برای مثا در ایلران نتلایج پلژوهش هلای نبلی زاده
( ،)1391کریمی و همکلاران ( ،)1393و حاجیونلد غالملی
( ،)1393و در خللارز از کشللور نورمللاال ( )2111و فریللد و
همکاران ( )2115وجود رابطه میان این دو مقوله را اثبلات
نمودند.
عالوه بر آن یافتههای پژوهش نشان داد کله بلین
کیفیللت زنللدگی کللاری کتابللداران از لحللاظ اطالعللات
جمعیت شناختی شامل جنسیت ،رشته تحصلیلی ،سلمت ،و
سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد .حاجیوند غالمی
( )1393نیز در پژوهش خود به نتیجه مشابهی دست یافته
بود.
یافته های پژوهش همچنین نشان داد که بین تعهد
سازمانی کتابداران از لحاظ اطالعات جمعیتشناختی شامل
جنسیت ،رشته تحصیلی ،سلمت ،و سلابقه خلدمت تفلاوت
معناداری وجود ندارد .این امر با نتلایج پلژوهش حاجیونلد
غالمی ( )1393همسو میباشد.
با توجه به مطالب فوق می توان گفلت در صلورتی
که کیفیلت زنلدگی کلاری کتابلداران بهبلود یابلد ،تعهلد
سازمانی آن ها نیلز افلزایش خواهلد یافلت .بنلابراین اگلر
کتابخانه ها بتوانند شرایطی در محیط کار فلراهم آورنلد تلا
میزان حقوق و مزایا ،امکانات رفاهی ،بهداشلتی و ایمنلی،
مشارکت در تصمیم گیلری ،و فرصلت بلروز قابلیلت هلای
کتابداران افزایش یابد ،آنگاه میتلوان شلاهد بهبلود تعهلد
سازمانی و به دنبا آن رشد و پویایی کتابخانهها در جهلت
دستیابی به اهداف مورد نظر بود .به منظوز بهبلود کیفیلت
زندگی کاری کتابداران و به دنبا آن بهبود تعهد سازمانی،

در ادامه پیشنهاداتی ارائه میشود.
 تأکید بر مشارکت کارکنان در مسائل ایمنی و بهداشتی؛ کوشش در جهت ایجلاد جلوی سلالم در محلیط کلار وصمیمیت بین کارکنان؛
 ایجاد تعاد و توازن بین زنلدگی کلاری و غیرکلاری ازطریق برنامه هایی در جهت آسلایش کارکنلان و ایجلاد
امنیت روانی؛
 فراهم آوردن فرصت های مناسب برای ادامة تحصلیل ،وتشویق کارکنان به ادامة تحصلیل ،بله منظلور افلزایش
دانش در خصوص فعالیتهای کاری؛
 برگزاری برنامه هلای تفریحلی از سلوی سلازمان بلرایکارمندان و خانوادههایشان به منظور افزایش روحیه؛
تقللدیر از کارکنللان بلله دلیللل انجللام فعالیللتهللای
برجسته و جانبی به خصوص انجام فعالیت هلای فرهنگلی
متنوع در کتابخانهها.
منابع
حاجیوند غالمی ،کبری (” .)1393بررسی رابطة بین مالفههای
کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کتابداران
کتابخانههای عمومی استان خوزستان“ .پایان نامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی.
رسولی ،بهروز؛ نقشینه ،نادر و فهیمنیا ،فاطمه (” .)1393مطالعه
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