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Abstract

 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 اطالعا جمعیت شناختی (جنسیت
سابقه خدمت) در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی تفاو معناداری
.وجود ندارد
 یافتههای این پژوهش نشان داد در صورتی که کتابخانهها:بحث و نتیجهگیری

چکیده
 هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطة بین مالفههای کیفیت زندگی:هدف
 ایجاد فرصت، محی 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
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... بررسی رابطة بین مالفههای کیفیت زندگی کاری و:فرحناز فتح اهلل زاده
 به،بتوانند شرایطی را فراهم آورند تا کیفیت زندگی کاری کتابداران افزایش یابد
.دنبال آن تعهد سازمانی آنها نیز به خودی خود بهبود خواهد یافت

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

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.
Keywords

quality of
work life,
organizational
commitment, librarians, public libraries, West
Azerbaijan Province .
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مقدمه
امروزه سرازمانها بررای بقراء و بالنردگی میکوشرند ترا از
طریق مناب خود در گستر جهانی رو به رشد ،به بهبرودی
مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی ،انعطافپذیری ،آمادگی برای
آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصة فعالیت ناهل
شوند (شولر و جکسون.)239 ،2001 ،1
از جمله منابعی که میتوانرد در سرطح سرازمانی و
محی های شالی مورد بررسری قررار گرفتره و از اهمیرت
خاصی نیز برخوردار اسرت ،مسرئله وجرود نیرروی انسرانی
کارآمد و خودانگیخته میباشد .زیرا نقش و اهمیت نیرروی
انسانی در اجرای برنامههای سازمانها بره قردری مهرم و
ارزشمند است کره بسریاری از اندیشرمندان معتقدنرد کره
تفاو یک کشور صنعتی و غیر صرنعتی ،تنهرا در کیفیرت
نیروی انسانی آنها است (کمرالزاده ،خسرروی و سرروقد،
.)32 :1392
وجود شرای مطلوب کاری برای کارکنان یکری از
ضرررور های انجررام فعالیررت در سازمانهاسررت .وضررعیت
مناسب کاری که از آن به عنروان کیفیرت زنردگی کراری
تعبیر میشود ،موجب به وجود آمدن انگیزه و رضایت خاطر
افراد شده و آنها را به کار و ترالش بیشرتر و مطلروبترر
سوق میدهد (فخرپور و همکاران.)154 :1391 ،
رسیدن به اهداف خرود از طریرق سرازمان ،باعرث
تعهد افراد نسبت به سازمان میشود .نیروی انسانی متعهرد
خود را متعلق به سرازمان میبینرد ،اهرداف سرازمان را در
جهت اهداف خود دانسته و در جهت تحقق آن میکوشند،
نسبت به سازمان وابسرته شرده و برا آن بره خرود هویرت
میبخشد که عالوه برر بالنردگی خرود در جهرت ترقری و
عظمت سازمان گام برمیدارد و از این طریق سرازمان بره
مأموریت و فلسفة وجودی خود نزدیکتر میشرود (آلرن و
مییر ،2007 ،2نقل در حاجیوند غالمی .)2 ،1393 ،یکی از
این سازمانها نیز کتابخانههای عمومی میباشند.
کتابخانههای عمومی از جمله مکانهرایی هسرتند
که نقش بسیار مهمری را در افرزایش سررانه مطالعره -بره
عنوان یکی از معیارهای سنجش فرهنرگ کشرورها -ایفرا
میکنند .نیروی انسانی برا شررای کراری مطلروب باعرث
بهبود عملکرد سازمان و دسرتیابی بره اهرداف مرورد نظرر
خواهد شد.
از سوی دیگر نبرود شررای کراری مناسرب بررای
1. Schuler and Jackson
2. Allen and Meyer

کارکنان موجب عدم بهرهبرداری مناسب از امکانا موجود
در محی کتابخانهها شده و این امر نیز به نوبة خرود عردم
بازدهی مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت.
کیفیت زندگی کاری بره عنروان بخرش مهمری از
تجربیا کارکنان در محی کار از سال  1970وارد ادبیرا
شد و در طرول چنرد دهرهای کره از پیردایش مفهروم آن
میگذرد ،از آن به عنوان یک متایر که بتواند رضایتمندی
کارکنان را تأمین کند ،یاد شده است؛ این مسئله عمردتاً در
پاسب به کمبود نیروی کار و مشکل جذب کارکنران جروان
در کارهای دفتری و تولیدی عادی شکل گرفرت .در دهرة
 ،1980کیفیت زندگی کاری مجدداً بره طرور عمرده مرورد
توجه قرار گرفت و افراد میکوشیدند درک کنند که کیفیت
زندگی کاری واقعاً و دقیقراً چیسرت و مفراهیم آن چگونره
میتواند به منظور بهبود سازمانهای آنها مرورد اسرتفاده
قرار گیرد (تولر.)487 :1982 ،3
در یک تعریف میتوان گفت کیفیت زندگی کراری
مجموعهای از اقداما و اصالحا مستمری اسرت کره از
طریق بهبرود شررای کرار ،غنیسرازی شرال ،تواناسرازی
کارکنان و افزایش دانش ،بیرنش و مهار هرای حرفرهای
آنان ،منراف بلندمرد فررد ،سرازمان و جامعره را محقرق
میسازد (شریفزاده و خیراندیش.)6 :1388 ،
والتون )1973( 4معتقد است کیفیت زنردگی کراری
عبار است از میزان توان اعضای یک سرازمان کراری در
برآوردن نیازهای مهم فردی در سازمان از طریق تجربیا
خود .او یک الگوی نظری برای بهبود کیفیت زندگی کاری
تنظیم کرده است که شامل هشت مالفة زیر میباشد.
 .1پرداخت منصفانه و کافی :5پرداخت مسراوی بررای کرار
مساوی و نیز تناسب پرداختها با میرزان سرختی کرار،
معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنران و نیرز تناسرب
آن با دیگر انواع کار همچنین مناف و مزایای جانبی؛
 .2محی کار ایمن و بهداشتی :6ایجاد شرای کاری ایمرن
از نظر فیزیکی ،میزان سازگاری فررد برا محری کرار و
تعیین ساعا کار منطقی؛
7
 .3تأمین فرصت رشد و امنیت  :فراهم کردن زمینة بهبرود
تواناییهای فردی ،فرصتهای پیشرفت ،فرصتهای به
کارگیری مهار های آموخته شرده ،و ترأمین امنیرت در
3. Lawler
4. Walton
5. Adequate and Fair Compensation
6. Safe and Healthy Working
7. Opportunity for Continued Growth Security

فرحناز فتح اهلل زاده :بررسی رابطة بین مالفههای کیفیت زندگی کاری و...

زمینة درآمد و اشتاال؛
فررراهم بررودن زمین رة آزادی
 .4قررانونگرایی در
سخن بدون واهمه از عکسالعمرل مقرام براتتر و نافرذ
بودن سلطة قانون نسربت بره سرلطة انسرانی ،شایسرته
ساتری و رفتار منصفانه مدیران با کارکنان؛
 .5وابسررتگی اجتمرراعی کرراری :2نحررو برداشررت و ادراک
کارکنان دربار مسالیت اجتماعی در سرازمان ،احسراس
مسرالیت سرازمان نسربت بره محری و میرزان احترررام
مدیران به مقررا ؛
3
 .6فضای کلی زندگی کاری  :برقراری توازن و تعادل برین
زندگی کاری و زندگی شخصی و امکان ادامة تحصیل؛
 .7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سرازمان کرار :4ایجراد
جو و فضای کاری مناسب در جهت ایجاد اعتمراد میران
کارکنان و جلوگیری از اعمال تبعیضآمیز؛
 .8توسعة قابلیتهای انسانی :5فرراهم برودن فرصرتهایی
نظیر استفاده از استقالل و خودکنترلی در کار ،بهرهمنرد
شدن از مهار های گوناگون و دسترسری بره اطالعرا
متناسب با کار.
طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی
نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنهرا
بتوانند بین زندگی کاری و زنردگی شخصری خرود تعرادل
برقرار کنند (آکدره.)2006 ،6
یکی از مواردی که کیفیت زندگی کراری میتوانرد
روی آن تأثیر مستقیم داشته باشد ،تعهد سازمانی است .بره
عقیده مییر و آلن تعهد سازمانی میتواند بره عنروان یرک
حالت روانشناختی تعریرف شرود کره ارتبراط کارکنران برا
سازمان را توصیف میکند و احتمال اینکه آنها سازمان را
ترک کنند ،کاهش میدهد.
تعهد سازمانی اثررا برالقوه و جردی برر عملکررد
سررازمان دارد و پیشررگویی ارزشرریابی منرراب انسررانی و
حمایتهای تزم سازمانی ،میتواند بسرتر ایجراد تعهرد در
بین کارکنان را باعث شود؛ زیرا وجود تعهد در بین کارکنان
نسبت به سرازمان میتوانرد مقدمره دسرتیابی بره اهرداف
سازمان باشد (سمی  ،1388 ،نقل در کمالزاده ،خسرروی و
سررازمان:1

1. Constitutionalism in the Work Organization
2. The Social Relevance of Work life
3. Total life Space
4. Social Integration in the Work Organization
5. Human progress Capabilities
6. Akdere
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سروقد.)32 :1392 ،
بنا به نظر مییر و آلن تعهرد سرازمانی شرامل سره
خرده مقیاس تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهرد هنجراری
میباشد.
7
تعهرد عراطفی  :برره معنرای دلبسرتگی هیجررانی و
احساس هویت و درگیری کارمندان درسازمان است که در
این شکل از تعهد کارکنان در سازمان باقی میمانند چرون
میخواهند بمانند.
تعهد مستمر :8دربردارنده هزینههای متصور ناشری
از ترک سازمان است .یعنی تمایل فرد به ماندن در سازمان
بیرانگر آن اسررت کره وی برره آن کرار احتیراز دارد و کررار
دیگری نمیتواند انجام دهد .کارکنان در سازمان میماننرد
چون که نیاز دارند که بمانند.
تعهد هنجاری :9به احساس الترزام کارمنرد مبنری برر
باقی ماندن در سازمان اشاره دارد .این احساسا از فراینردهای
اولیه اجتماعی شدن مانند خانواده سرچشمه میگیرند .بنرابراین
افرادی که دارای تعهد هنجراری براتیی میباشرند بره دلیرل
اینکه خود را مکلف بره مانردن در آن سرازمان میداننرد بره
کارشان ادامره میدهنرد در ایرن شرکل از تعهرد کارکنران در
سازمان باقی میمانند چون میخواهند بمانند.
در زمینه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کراری و
تعهد سازمانی پژوهشهایی صور گرفته که در ادامه بره
چندین مورد اشاره میشود.
نورمات )2010( 10در پژوهشی به بررسی رابطه بین
کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان شررکتهای
مالزیرایی پرداخرت .نتررایج نشران داد کرره رابطره مثبررت و
معنراداری بررین کیفیررت زنرردگی کرراری و تعهررد سررازمانی
کارکنان وجود دارد.
فرید 11و همکاران ( )2015در پژوهشی به بررسری
رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیئرت
علمی در یک دانشگاه تحقیقاتی در مالزی ،به ایرن نتیجره
رسیدند که رابطه معناداری برین کیفیرت زنردگی کراری و
تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی وجود دارد.
نبی زاده ( )1390در پایان نامره کارشناسری ارشرد
خود با موضوع بررسی رابطه کیفیت زندگی کراری و تعهرد
7. Affective Commitment
8. Continuance Commitment
9. Normative Commitment
10. Normala
11. Farid
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سازمانی معلمان مدارس شهرستان دیواندره ،به این نتیجره
رسید که بین تمام مالفههای کیفیت زندگی کاری و تعهرد
سازمانی معلمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
حاجیوند غالمی ( )1393در پایان نامره کارشناسری
ارشد خود به بررسی رابطة بین مالفههای کیفیرت زنردگی
کاری و تعهد سرازمانی کتابرداران کتابخانرههای عمرومی
استان خوزستان پرداخت .نتایج حاصرل از پرژوهش نشران
داد که بین تمامی مالفههای کیفیت زندگی کاری با تعهرد
سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی اسرتان خوزسرتان
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
رسولی ،نقشینه و فهیمنیا ( )1393در پژوهشری برا
عنرروان "بررسرری کیفیررت زنرردگی کرراری کتابررداران
کتابخانههای عمومی شهر تهران" به این نتیجره رسریدند
کره سررطح مالفررههای کیفیرت زنرردگی کرراری کتابررداران
کتابخانه های عمومی نسبتاً مطلوب بروده و تفراو سرطح
کیفیت زندگی کاری کتابداران تنها با توجه بره پسزمینره
آموزشی و رشته تحصیلی کتابداران معنادار بوده است.
کریمرری گرروغری و رضرروانفر ( )1393در پررژوهش
خود با عنوان اثر کیفیت زندگی کراری برر تعهرد سرازمانی
کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان بره ایرن نتیجره
رسیدند که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی
کرراری و مالفررههای تعهررد سررازمانی (عرراطفی ،مسررتمر و
هنجاری) وجود دارد.
با توجه به مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر برر آن
است تا ضمن تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری و تعهرد
سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی استان آذربایجران
غربی ،با اراهه فرضیههای زیرر وجرود رابطره برین ایرن دو
مقوله را بررسی نماید.
 .1بین کیفیت زندگی کاری برا تعهرد سرازمانی کتابرداران
کتابخانههای عمرومی اسرتان آذربایجران غربری رابطره
معناداری وجود دارد.
 .2بین هر یک از مالفههای کیفیت زندگی کاری با تعهرد
سررازمانی کتابررداران کتابخانررههای عمررومی اسررتان
آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین کتابداران کتابخانههای عمرومی اسرتان آذربایجران
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهرد سرازمانی
از لحاظ جنسیت تفاو معناداری وجود دارد.
 .4بین کتابداران کتابخانههای عمرومی اسرتان آذربایجران
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهرد سرازمانی
از لحاظ رشته تحصیلی تفاو معناداری وجود دارد.
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 .5بین کتابداران کتابخانههای عمرومی اسرتان آذربایجران
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهرد سرازمانی
از لحاظ سمت تفاو معناداری وجود دارد.
 .6بین کتابداران کتابخانههای عمرومی اسرتان آذربایجران
غربی در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهرد سرازمانی
از لحاظ سابقه خدمت تفاو معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر یک مطالعة توصریفی از نروع همبسرتگی و
بوده و جامعه آماری آن نیز کلیره کتابرداران کتابخانرههای
تحت پوشش نهاد کتابخانههای استان آذربایجان غربی بره
روش سرشررماری اسررت کرره تعررداد کررل آنهررا  184نفررر
میباشررند .از میرران  184پرسشررنامه توزیرر شررده155 ،
پرسشرنامه برگردانرده (نررخ پاسرب  84/23درصرد) و کررار
تجزیه و تحلیل یافتهها بر اساس تعداد مذکور انجرام شرد.
به منظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامة کیفیت زنردگی
کاری والتون و تعهد سازمانی آلن و مییر استفاده شد.
پایایی دو پرسشنامه برا اسرتفاده از فرمرول آلفرای
کرونباخ به دست آمد که مقدار آن برای پرسشنامه کیفیرت
زندگی کاری  ،0/94و برای پرسشنامه تعهد سرازمانی نیرز
 0/92میباشد .این مقادیر برای پرسشرنامههایی برا طیرف
لیکر پایایی قابل قبولی است.
به منظور تجزیه و تحلیرل دادههرا در سرطح آمرار
توصریفی از می رانگین و انحررراف معیرار ،و در سررطح آمررار
استنباطی نیرز از آزمرون تری ،آزمرون تحلیرل واریرانس و
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
در جدول  1آمار توصیفی مربوط به کیفیت زندگی کاری و
تعهد سازمانی کتابداران اراهه شده است.
جدول  .1توزی میانگین و انحراف معیار نمرههای کیفیت زندگی
کاری و تعهد سازمانی کتابداران
شاخص آماری

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

کیفیت زندگی کاری

24

3/12

1/26

تعهد سازمانی

24

3/10

1/22

با توجه به جدول  ،1میانگین کیفیت زندگی کراری
( )3/12و تعهد سازمانی کتابرداران ( )3/10نشران میدهرد
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برین کیفیررت زنرردگی کراری و تعهررد سررازمانی کتابررداران
کتابخانههای عمومی را نشان میدهد.

که کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کتابرداران از حرد
متوس ( )3باتتر است.
جدول  2نتایج آزمون ضریب همبسرتگی پیرسرون

جدول  .2نتایج 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

0/85

0/00

0/05

155

تعهد سازمانی آنهرا نیرز افرزایش مییابرد و بررعکس برا
کاهش کیفیت زندگی کاری ،تعهرد سرازمانی نیرز کراهش
مییابد.
جدول  3نتایج آزمون ضریب همبسرتگی پیرسرون
بین هر یک از مالفههای کیفیرت زنردگی کراری و تعهرد
سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی را نشان میدهد.

نتایج مندرز در جدول  2نشان میدهد کره مقردار
ضریب همبستگی  0/85در سطح معنراداری  0/00بروده و
فرضیه اول پژوهش تأیید میشود .بدین ترتیب در پاسب به
فرضیه اول پژوهش میتوان گفت که بین کیفیت زنردگی
کاری و تعهد سازمانی کتابداران رابطة مثبرت و معنراداری
وجود دارد .یعنی هرچه کیفیرت زنردگی کراری کتابرداران
کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی براتتر باشرد،

جدول  .3نتایج 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

پرداخت منصفانه و کافی

0/77

0/00

سطح خطا ( ) 
0/05

155

محیط کار ایمن و بهداشتی

0/77

0/00

0/05

155

ایجاد فرصت رشد و امنیت مداوم

0/74

0/00

0/05

155

قانونگرایی در سازمان

0/67

0/00

0/05

155

وابستگی اجتماعی

0/80

0/00

0/05

155

فضای کلی کار و زندگی

0/79

0/00

0/05

155

یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان

0/72

0/00

0/05

155

توسعة قابلیتهای انسانی

0/83

0/00

0/05

155

شاخص آماری

با توجه به مقادیر ضررایب همبسرتگی موجرود در
جدول  ،3در پاسب به فرضیه دوم پژوهش میتروان گفرت
که بین هر یک از مالفههای کیفیت زندگی کاری و تعهرد
سازمانی کتابداران رابطرة مثبرت و معنراداری وجرود دارد.

بدین ترتیب در صرور افرزایش هرر یرک از مالفرههای
کیفیت زندگی کاری ،تعهد سرازمانی نیرز افرزایش خواهرد
یافت .در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

جدول  .4نتایج  tمربوط به مقایسه کتابداران مرد و زن در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیر

جنسیت

کیفیت زندگی کاری

مرد
زن

تعهد سازمانی

مرد
زن

تعداد

تعداد
n
79
76

میانگین
M
75/25
74/85

انحراف معیار
SD
24/02
24/55

79
76

74/69
74/38

22/26
22/48

درجه آزادی
Df

t

سطح معناداری

153

0/10

0/91

153

0/08

0/93

68

فصلنامه مدیریت اطالعا و دانششناسی ،سال دوم ،شماره چهارم .زمستان 1394

 .)Pهمچنین میانگین تعهد سازمانی کتابداران مرد باتتر از
زنان بوده ،ولی با توجه به سطح معناداری  0/93در فاصرله
اطمینان  ،0/95این اختالف معنرادار نیسرت (.)P < 0/05
بنابراین فرضیه سوم پژوهش رد میشود.

نتایج آزمون  tمستقل در جدول  4نشران میدهرد
که میانگین کیفیت زندگی کاری در کتابداران مرد باتتر از
کتابداران زن است ،اما با توجه به سطح معناداری  0/91در
فاصله اطمینان  ،0/95این اختالف معنادار نیست (< 0/05

جدول  .5نتایج tمربوط به رشته تحصیلی کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
تعداد
n
106
49

میانگین
M
76/57
72/77

انحراف معیار
SD
24/43
22/80

کتابداری

106

75/11

22/79

غیر کتابداری

49

74/33

20/34

متغیر

رشته تحصیلی

کیفیت زندگی کاری

کتابداری
غیر کتابداری

تعهد سازمانی

درجه آزادی
Df

t

سطح معناداری

153

0/91

0/36

153

0/20

0/83

<  .)Pبه عالوه میانگین تعهد سرازمانی رشرته کتابرداری
باتتر از غیر کتابداری بوده ،ولی با توجه به سطح معناداری
 0/83در فاصله اطمینان  ،0/95این اختالف معنادار نیست
( .)P < 0/05در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش رد میشود.

نتایج آزمون  tمستقل در جدول  5نشران میدهرد
که میانگین کیفیت زندگی کاری در رشته کتابداری براتتر
از غیر کتابداری است ،اما با توجه به سطح معناداری 0/36
در فاصله اطمینان  ،0/95این اختالف معنادار نیست (0/05

جدول  .6نتایج tمربوط به سمت کتابداران در رابطه با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیر

سمت

کیفیت زندگی کاری

مسئول کتابخانه
کتابدار

تعداد
n
44
111

میانگین
M
77/70
74/00

انحرافمعیار
SD
20/29
25/60

مسئول کتابخانه

44

75/93

17/89

کتابدار

111

73/99

23/87

تعهد سازمانی

نتایج آزمون  tمستقل در جدول  6نشران میدهرد
که میانگین کیفیت زنردگی کراری در مسرئولین کتابخانره
باتتر کتابداران است ،اما با توجه به سطح معنراداری 0/39
در فاصله اطمینان  ،0/95این اختالف معنادار نیست (0/05
<  .)Pهمچنین میانگین تعهد سازمانی مسئولین کتابخانره

درجه آزادی
Df

t

سطح معناداری

153

0/85

0/39

153

0/48

0/62

باتتر از کتابداران بوده ،ولی با توجه بره سرطح معنراداری
 0/62در فاصله اطمینان  ،0/95این اختالف معنادار نیست
( .)P < 0/05بر ایرن اسراس فرضریه پرنجم پرژوهش رد
میشود.

جدول  .7نتایج 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

1/05

0/38

تعهد سازمانی

945/90

4

236/47

0/46

0/75

با توجه به جدول  7نتایج تحلیل آنوا نشان میدهد
که بین کیفیت زنردگی کراری کتابرداران از لحراظ سرابقه

خدمت تفاو معناداری وجود ندارد ( .)P < 0/05همچنین
بین تعهد سازمانی کتابداران از لحراظ سرابقه خردمت نیرز
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تفاو معناداری وجود ندارد ( .)P < 0/05بنابراین فرضریه
ششم پژوهش رد میشود.
بحث و نتیجهگیری
وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری در هر سازمان ،مترأثر
از شرای خاص آن سازمان است .سازمانی که به کارکنران
خود به مثابة ماشین مینگرد ،نخواهد توانسرت بره حیرا
خود ادامه داده و بره اهرداف خرود ناهرل شرود .در مقابرل،
سازمانی که نیروی انسانی خود را مهمترین و گرانبهراترین
مناب خود میداند ،میتواند به این نکته امیردوار باشرد کره
بازدهی خود را به حداکثر رسانده و به سروی اهرداف خرود
پیش رود.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی
کرراری و مالفررههای آن بررا تعهررد سررازمانی کتابررداران
کتابخانههای عمومی رابطه مثبت و معنراداری وجرود دارد.
تأیید وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
کتابداران کتابخانههای عمومی استان آذربایجان غربی ،برا
پژوهشهای صرور گرفتره در داخرل و خرارز از کشرور
همخوانی دارد .در تمام این پژوهشها بره رابطرة مثبرت و
معنادار متایرهای کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی پی
بردند .برای مثرال در ایرران نترایج پژوهشهرای نبریزاده
( ،)1390کریمی و همکراران ( ،)1393و حاجیونرد غالمری
( ،)1393و در خررارز از کشررور نورمررات ( )2010و فریررد و
همکاران ( )2015وجود رابطه میان این دو مقوله را اثبرا
نمودند.
عالوه بر آن یافتههای پژوهش نشان داد کره برین
کیفیررت زنرردگی کرراری کتابررداران از لحرراظ اطالعررا
جمعیتشناختی شامل جنسیت ،رشته تحصریلی ،سرمت ،و
سابقه خدمت تفاو معناداری وجود ندارد .حاجیوند غالمی
( )1393نیز در پژوهش خود به نتیجه مشابهی دست یافته
بود.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که بین تعهد
سازمانی کتابداران از لحاظ اطالعا جمعیتشناختی شامل
جنسیت ،رشته تحصیلی ،سرمت ،و سرابقه خردمت تفراو
معناداری وجود ندارد .این امر با نترایج پرژوهش حاجیونرد
غالمی ( )1393همسو میباشد.
با توجه به مطالب فوق میتوان گفرت در صرورتی
که کیفیرت زنردگی کراری کتابرداران بهبرود یابرد ،تعهرد
سازمانی آنها نیرز افرزایش خواهرد یافرت .بنرابراین اگرر
کتابخانهها بتوانند شرایطی در محی کار فرراهم آورنرد ترا

میزان حقوق و مزایا ،امکانا رفراهی ،بهداشرتی و ایمنری،
مشررارکت در تصررمیمگیری ،و فرصررت بررروز قابلیتهررای
کتابداران افزایش یابد ،آنگاه میتروان شراهد بهبرود تعهرد
سازمانی و به دنبال آن رشد و پویایی کتابخانهها در جهرت
دستیابی به اهداف مورد نظر بود .به منظوز بهبرود کیفیرت
زندگی کاری کتابداران و به دنبال آن بهبود تعهد سازمانی،
در ادامه پیشنهاداتی اراهه میشود.
 تأکید بر مشارکت کارکنان در مساهل ایمنی و بهداشتی؛ کوشش در جهت ایجراد جروی سرالم در محری کرار وصمیمیت بین کارکنان؛
 ایجاد تعادل و توازن بین زنردگی کراری و غیرکراری ازطریق برنامههایی در جهت آسرایش کارکنران و ایجراد
امنیت روانی؛
 فراهمآوردن فرصتهای مناسب برای ادامة تحصریل ،وتشویق کارکنان به ادامة تحصریل ،بره منظرور افرزایش
دانش در خصوص فعالیتهای کاری؛
 برگزاری برنامرههای تفریحری از سروی سرازمان بررایکارمندان و خانوادههایشان به منظور افزایش روحیه؛
تقرردیر از کارکنرران برره دلیررل انجررام فعالیتهررای
برجسته و جانبی به خصوص انجام فعالیتهرای فرهنگری
متنوع در کتابخانهها.
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