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چکیده
هدف :هدف تحقيق حاضر تحليل رابطه پنج عامل ابعاد شخصيتی کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی
استان همدان با نوع کار و مدل سه بعدی تعهد سازمانی(عاطفی ،مستمر و هنجاری) است.
روش :پژوهش با استفاده از روش پيمايشی تحليلی انجام شده است .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامهی آزمون های پنج عاملی شخصيت  NEOPI-FFو مدل سه بعدی تعهد سازمانی & Allen

 Meyerاست .جامعه پژوهش  13نفر است .روش آماری مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها
آزمون همبستگی پيرسون ،آزمون مجذور کای و تحليل رگرسيون ( دومتغيره و چند متغيره ) است.
یافتهها :يافته ها نشان داد که بين متغيرهای شخصيتی برونگرايی و روان رنجورخويی يا تهييچ پذيری با

تعهد عاطفی سازمانی و متغير شخصيتی "باز بودن و خالقيت" با تعهد هنجاری سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .همچنين بين نوع کار و تعهد مستمر سازمانی ،بين متغير شخصيتی برونگرايی و
خالقيت با نوع کار رابطه معناداری وجود دارد که البته اين دو متغير در بخش خدمات فنی بيشترين
نمود را داشتهاند .از بين متغيرهای تعديلی (جنسيت  ،تاهل  ،سن و تحصيالت) بين متغير تاهل با تعهد
سازمانی رابطه معناداری مشاهده شد.
نتیجهگیري :شواهد حاکی از اين است که تعهد سازمانی و نوع کار تحت تاثير ابعاد شخصيتی کارکنان
کتابخانه قرار دارد .اين عوامل نه تنها بر عملکرد کتابدارن بلکه بر بهبود کيفيت بهره وری سازمانی تأثير
دارد .توصيه می شود مسئولين کتابخانه ها دقت الزم را برای جلوگيری از تضاد کار -شخصيت در
کتابخانه ها به عمل آورند.

 .1دانشیار علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران؛
پست الکترونیکیnadjlahariri@gmail.com :
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان atefehzarei@gmail.com
 .3کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه تهران fdokhani@yahoo.com
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كلید واژه ها :ابعاد شخصيتی ،کتابداران ،کتابخانههای دانشگاهی ،همدان ،مدل سه بعدی تعهد سازمانی

مقدمه و بیان مساله
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ،سازمانهايی اجتماعی هستند که نيروی انسانی ،سرمايه
اصلی اين نهادها محسوب می شود و کتابخانه ها در پی بهره گيری از قابليت و مهارتهای
نيروی انسانی در جهت به حد اکثر رساندن کارآيی و بهره وری در ارائه خدمات به جامعه
مورد نظر هستند .به اعتقاد پری)6116(6اگرسازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن،
راهبردهايی مطلوب ،ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب ،به طورکامل به
هدفهای خود دست يابد ،نيازمند نيروی انسانی توانمند و متعهد است (رضائيان ،6317 ،ص
 316نقل در شريفی ،سليمی و احمدی ،6311 ،ص . )11بنابراين چنانچه کتابخانه ای بخواهد
بيش ترين پاسخ گويی را در رابطه با مراجعين خود باشد ،سه نوع راهبرد کلی و اصلی را بايد
در نظر داشته باشد که عبارتند از :برتری (تعالی) عملياتی ،خدمات ابتکاری و توجه به مشتريان
(متيوز،6317 ،ص )14که در اين سه راهبرد ،نيروی انسانی کتابخانه ها و تعهد آنها در پيشبرد
اهداف و برنامه ريزی جهت همگامی با نيازهای افراد جامعه و تغيير و تحوالت آن ،نقش
تعيين کننده ای دارد .با توجه به تاکيد بر توانمندی و متعهد بودن نيروی انسانی در کتابخانه ها
دو مساله اساسی يعنی ويژگيهای شخصيتی و تعهد سازمانی نيروی انسانی (کتابداران) در ارائه
خدمات و فعاليت در چارچوب سازمانی مطرح می شود ،بنابراين بررسی اين ويژگيها ،زيربنای
رفتاری افراد را تشکيل می دهند و پرداختن به اين مقوله می تواند جنبه های خاصی از
عملکرد افراد را در زمينه های مختلف روشن سازد .از مصاديق بارز اين موضوع ،تأثير
ويژگيهای شخصيتی افراد بر کارکرد شغلی آنان است(کريمی .)6372 ،نيروی انسانی در
صورتی می تواند کارمفيد و مؤثرداشته باشد که دارای انگيزه ،روحيه مناسب ،رضايت و تعهد
بااليی باشد .با توجه به اينکه اولين و مهمترين جزء سيستم سازمان ،افراد انسانی با شخصيت
های مختلف هستند ،لذا انگيزه ها ،تواناييها ،تمايالت ،عقايد و افکار که در واقع از اجزاء مهم
تشکيل دهنده ی شخصيت انسان محسوب می شوند حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت
به يکديگر و همچنين نسبت به سازمان تعيين می کنند (مامن پوش .)6311 ،برخی پژوهشهای
1. Perry
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انجام شده در زمينه تعهد سازمانی ،به ويژگيهای شخصيتی و تفاوتهای فردی کارکنان و تأثير
آن بر نحوه عمل و رفتار افراد توجه داشته اند و نشان داده اند که اين تاثير پذيری از شخصيت
در تصميمات و رفتار سازمانی موثر است .شخصيت عبارت از خصيصه های فکری ،احساسی
و رفتاری است که يک شخص را از ديگری متمايز می کند و در همه موقعيتها و زمانها ثابت
است (فارِس ،6116 ،6ص  .)4در طی  20سال پژوهش در زمينه شخصيت شناسی با تالش
افرادی همچون فيسک )6141( 1وبعد از او توسط افراد ديگری چون اسميت،)6117( 3
نورمن ،)6117( 4گُلدبری )6116(2و مگ کرا و کاستا ،)6117( 1اين زمينه تحقيقاتی به رشد و
تکامل خود رسيد (چری .)1066 ،7در نهايت محققين جهت توصيف تفاوت رفتار شخصيتی،
عاطفی و اجتماعی فرد به يک توافق نسبی رسيدند و نظريه پنج عاملی شخصيت را مطرح
کردند (هنيسترم .)1003 ،1اين مدل پنج عاملی شخصيت نشانگر پنج ويژگی اصلی است که در
تعامل با يکديگر شخصيت انسان را شکل می دهند .اين عوامل عبارتند از :برونگرايی( 1تمايل
فرد به معطوف ساختن توجه و انرژی خويش به دنيای بيرون از خود ،توجه به اشخاص ديگر و
لذت بردن از داشتن تعامل با سايرين)؛ سازگاری و دلپذيری يا همسازی( 60گرايش افراد برای
احترام گذاشتن به ديگران و داشتن توافق و هماهنگی زياد با آنها)؛ باز بودن و خالقيت يا
آزادانديشی يا تجربه پذيری( 66جست وجوی فعال فرد برای بهره گيری از تجارب ديگران و
کشش فرد به کنجکاوی ،عشق به هنر ،تخيل ،روشن فکری و نوآوری)؛ روان رنجور خويی يا
تهييج پذيری(61تمايل افراد به تجربه اضطراب ،تنش ،خصومت ،کم رويی ،تفکر غير منطقی،

1. Phares
2. Fiske
3. Smith
4. Norman
5. Goldbery
6. McCra&Costa
7. Cherry
8. Heinstrom
9. Extraversion
10. Agreeableness
11. Openness to experience
12. Neuroticism
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افسردگی و عزت نفس پايين)؛ وجدان کاری( 6توانايی افرد در سازماندهی ،پايداری ،کنترل و
انگيزش در رفتارهای هدفدار و گرايش به شايستگی ،نظم و ترتيب ،کوشش برای پيشرفت،
خويشتن داری و تأمل).
1

شرمرهورن و ديگران ( )6111از تعهدسازمانی به عنوان يک قرارداد و جاذبه روان
شناختی ،بين کارکنان و سازمان صحبت می کنند .آنان معتقدند " تعهد به عنوان يک قرارداد
روان شناختی مجموعه ای از انتظارات و ارزش هايی است که فرد و سازمان در رشته ای از
ارتباطات ،آنها را با هم مبادله می کنند (قلی پور سليمانی .)6310 ،ويليامز و اندرسون 3تعهد را
شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان ،احساس تعلق به سازمان ،و احساس هويت می
دانند .به گفته آنان وجود احساس های مزبور در فرد به افزايش مشارکت گروهی و رفتار
همکاری4منجر خواهد شد (ويليامز .)6116 ،2معمولی ترين شيوه برخورد با تعهد سازمانی آن
است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گيرند .بر اساس اين
شيوه ،فردی که به شدت متعهد است هويت خود را از سازمان می گيرد ،در سازمان مشارکت
دارد و با آن درمی آميزد و از عضويت در آن لذت می برد (ساروقی .)6372 ،تعهد سازمانی
عبارت است از نگرش های مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمانی ( نه شغل) که در آن
مشغول به کارهستند (روبرت و گرين برگ .)6110 ،1به بيان ديگر در تعهد سازمانی شخص
نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طريق آن سازمان ،خود را مورد شناسايی
قرار می دهد .در اين پژوهش مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن( 7الحسينی ،6310،ص)47
استفاده می شود که از سه مقوله تشکيل شده .اين مقوله ها عبارتند از:
 .6تعهد عاطفی :1شامل وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و درگير شدن در فعاليتهای
سازمانی است.
1. Conscientiousness
2. Shermerhorn
3. Williamson & Anderson
4. Citizen behavior
5. Williams
6. Robert, Baron,A&Greenberg,Jerald
7. Allen & Meyer
8. Affective commitment
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 .1تعهد مستمر :6شامل تعهدی است که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و در طی
آن کارکنان در زندگی سازمان سهيم میشوند
 .3تعهد هنجاری يا تکليفی :1شامل احساسات افراد ،مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان
است (مقيمی ،6377 ،ص.) .)313
با توجه به مطالب ذکر شده اين پژوهش ابتدا به بررسی رابطه بين ابعاد پنجگانه
شخصيت کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان همدان بـا مدل سه بخشی تعهد سازمانی
می ير وآلن ،می پردازد و سپس نوع کار در اين رابطه مورد مطالعه قرار می گيرد و در ادامه
رابطه بين مدل سه بعدی تعهد سازمانی و نوع کار کتابداران بررسی می شود.

سوالهاي هاي اساسی پژوهش
 .6بين کداميک از ابعاد پنجگانهی شخصيت (برونگرايی ،سازگاری و دلپذيری،باز بودن و
خالقيت ،نهييج پذيری ،وجدان کاری) کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان همدان بـا سه
بعد تعهد سازمانی (عاطفی ،مستمر و هنجاری)کتابداران رابطهی معنادار وجود دارد؟
 .1بين کداميک از ابعاد پنجگانهی شخصيت (برونگرايی ،سازگاری ودلپذيری ،باز بودن و
خالقيت،نهييج پذيری ،وجدان کاری)کتابدارن کتابخانه های دانشگاهی استان همدان و نوع کار
آنها رابطه معنا داری وجود دارد؟
 .3بين نوع کار کتابدارن کتابخانه های دانشگاهی استان همدان با کداميک از ابعاد تعهد
سازمانی (عاطفی ،مستمر و هنجاری) رابطه معنا داری وجود دارد؟
 .4بين کداميک از متغيرهای تعديلی ( جنسيت ،سن ،تحصيالت ،تاهل) با تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد؟

پیشینه پژوهش
بررسی پيشينه ها در زمينه ابعاد پنج گانه شخصيتی(برونگرايی ،سازگاری و دلپذيری،
باز بودن و خالقيت ،نهييج پذيری ،وجدان کاری) با سه بعد تعهد سازمانی (عاطفی ،مستمر و
1. Continuous commitment
2. Normative commitment
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هنجاری) در داخل ايران نشان داد که تاکنون پژوهشی در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در
اين زمينه انجام نگرفته است البته در ساير حوزه ها تحقيقاتی انجام شده است که در ادامه
پژوهش به تفکيک در ايران و خارج از ايران بيان می گردد.

پیشینه پژوهش در ایران
پروين ( )6317در پايان نامه کارشناسی ارشد به بررسی روابط ساده و ترکيبی ابعاد
شخصيتی با تعهد سازمانی در معلمان مدارس راهنمايی و دبيرستان شهر اسالماباد غرب در
سال تحصيلی  6311 -6317پرداخت .نمونه اين پژوهش  620نفر از معلمان بودند که به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند .بر اساس نتايج اين پژوهش ،رابطه معنی داری بين
روانرنجورخويی با تعهد عاطفی ،برونگرايی با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ،تجربهپذيری با
تعهد عاطفی؛ تعهد مستمر و تعهد هنجاری ،همسازی با تعهد عاطفی ،وظيفهشناسی با تعهد
عاطفی و تعهد هنجاری وجود دارد .نتايج تحليل رگرسيون به روش مرحلهای نشان داد که
برونگرايی ،تجربهپذيری و وظيفهشناسی بيشترين نقش را در تبيين واريانس ابعاد سه گانه تعهد
سازمانی آلن و ماير ،داشتهاند.
شريفی ،سليمی و احمدی( )6311رابطه بين ويژگی های شخصيتی مديران و معلمان
مدارس شهرستان خوانسار با تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .فرضيات تحقيق با در
نظر گرفتن پنج ويژگی شخصيتی (روان رنجورخويی ،برون گرايی ،هم سازی ،تجربه پذيری و
وظيفه شناسی) و سه بعد تعهد سازمانی (عاطفی ،مستمر و هنجاری) مورد بررسی قرار گرفت.
در اين پژوهش از روش توصيفی و از نوع همبستگی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل
کليه مديران و معلمان مدارس شهر خوانسار بالغ بر  111نفر در سال تحصيلی  11 - 11بود که
با استفاده از شيوه سرشماری ،کليه مديران ( 30نفر) و با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی
طبقه ای متناسب با حجم ( 640نفر) از معلمان به عنوان نمونه انتخاب گرديدند .يافته های
تحقيق نشان داد که بين ابعاد پنج گانه شخصيت مديران و معلمان با تعهد سازمانی آنان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .هم چنين نتايج تحليل رگرسيون به روش مرحله ای نشان داد که
از ميان ابعاد پنج گانه شخصيت ،ابعاد (روان رنجورخويی ،برون گرايی ،هم سازی و وظيفه
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شناسی) از توان پيش بينی بعد عاطفی تعهد سازمانی ،ابعاد (روان رنجورخويی و وظيفه
شناسی) از توان پيش بينی بعد مستمر تعهد سازمانی و بعد (وظيفه شناسی) از توان پيش بينی
بعد هنجاری تعهد سازمانی برخوردارند.
حصاری ( )6311به بررسی ارتباط بين رضايت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان در
مدارس راهنمايی گاليکش پرداخت در اين تحقيق به دو نگرش اصلی نيروی انسانی يعنی
رضايت شغلی و تعهد سازمانی پرداخته شده است .هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطهی
بين رضايت شغلی و تعهد سازمانی بود .روش مورد استفاده در اين تحقيق ،روش زمينهيابی
همبستگی است ،نتايج تحقيق نشان داد که بين رضايت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان ،و
بين جنبه های مختلف رضايت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنها رابطه وجود دارد .بين ميزان
رضايت شغلی و جنسيت رابطه معناداری وجود دارد .بين ميزان تعهد سازمانی و جنسيت و
همچنين بين ميزان رضايت شغلی و تعهد سازمانی با وضعيت تأهل ،وضعيت استخدامی و
سابقهی خدمت رابطه معناداری وجود ندارد.
رستمی و ديگران ( )6310به تبيين رفتار سازمانی شهروندی بر اساس شخصيت ،تعهد
سازمانی و رضايت شغلی کارکنان دانشگاه تهران پرداختند .جامعه پژوهش  163نفر از
کارکنان دانشگاه تهران بودند .نتايج تحقيق حاکی از آن بود که  -6وضعيت رفتار سازمانی
شهروندی ،رضايت شغلی و تعهد سازمانی و ابعاد برونگرايی ،همسازی ،وظيفهشناسی و
تجربه پذيری کارکنان دانشگاه تهران ،باالتر از متوسط است .ولی بُعد نوروزگرايی نسبتا
نامطلوب است؛  -1نتايج همبستگی پيرسون نشان میدهد که رفتار سازمانی شهروندی کلی با
رضايت شغلی و ابعاد آن (ماهيت کار ،شناسايی ،موفقيت و مسؤوليت) ،تعهد سازمانی و
مؤلفههای آن (تعهد عاطفی و تعهد هنجاری) و ابعاد شخصيت (برونگرايی ،همسازی،
وظيفهشناسی و تجربه پذيری) رابطة مثبت داشته و در سطح  0/06معنادار است ولی
نوروزگرايی رابطه منفی معناداری با رفتار سازمانی شهروندی دارد؛  -3تحليل رگرسيون
سلسله مراتبی نشان داد که مؤلفة مسؤوليت از رضايت شغلی ،تعهد عاطفی از تعهد سازمانی و
ابعاد وظيفهشناسی ،همسازی و تجربهپذيری از شخصيت رفتار سازمانی شهروندی را پيش
بينی می نمايند.

06

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال پنجم ،شماره  ،2پائیز و زمستان 1332

پیشینه پژوهش در خارج از ایران
هينستروم  )1003(6در تحقيقی به بررسی پنج عامل شخصيت در رفتار اطالعاتی 302
دانشجوی فوق ليسانس دانشگاه ابو آکادمی فنالند1پرداخته است .او در اين تحقيق دريافت
بين ابعاد پنج عامل شخصيت و رفتار اطالع يابی دانشجويان رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .وی اشاره می کند رفتار های اطالعاتی کاربران به همه ابعاد شخصيت آنان ارتباط دارد.
ويليامسون ،3پمبرسون 4و النس برن )1001( 2ويژگهای شخصيتی کتابداران مرجع دانشگاهی،
آرشيويستها ،فهرستنويسها ،کتابداران آموزشی از راه دور ،کتابداران عمومی ،مديران با سابقه ،و
تفاوت ويژگيهای کتابداران نظامها با استفاده از ابزار پرسشنامه سبک شخصيتی افراد را اندازه
گيری کردند که صفات شخصيتی آنها عبارت بودند از سازگاری ،ابراز وجود ،استقالل،
وجدان ،خدمات مشتری محور ،انعطاف پذيری عاطفی ،برونگرايی ،باز بودن ،خوش بينی ،کار
تيمی دشوار ،روشن فکری ،رويايی  /سبک کار عملياتی و کارگران .در اين پژوهش همچنين
به تفاوت های شخصيتی افراد در تخصص های کتابخانه فرد گرا و تخصص های کتابخانه ای
تکنيک گرا (فنی) پرداختند .يافته های پژوهش نشان داد که انواع مختلف کتابداران دارای
ويژگی های شخصيتی متفاوت هستند" .ناسازگاری "1خوشه ای متشکل از افراد از تمام
تخصص ها وجود دارد و صفات متمايز مرتبط با تخصص فرد گرا و تکنيک گرا وجود دارد.
کومار و بخشی)1060( 7در تحقيقی به بررسی رابطه مدل پنج عاملی شخصيت و سه مدل تعهد
سازمانی در بين کارکنان بيمارستانی پرداختند و نتايج نشان داد که بين خالقيت و تعهد
سازمانی رابطه منفی وجود دارد از طرفی بين سازگاری و تعهد هنجاری رابطه مثبتی وجود
دارد .در حالی که تهييج پذيری رابطه معناداری با تعهد عاطفی ندارد ولی رابطه مثبتی با تعهد
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هنجاری و مستمر دارد .همچنين مشخص شد برون گرايی و وجدان کاری يک رابطه مثبتی با
تعهد مستمر و عاطفی دارد.
روش شناسی پژوهش
روش تحقيق حاضر پيمايشی -تحليلی است .جامعه آماری شامل تمامی کتابداران به
تعداد  13نفر است که در پست سازمانی کتابدار در کتابخانه های دانشگاهی استان همدان در
دانشگاههای بوعلی سينا ،دانشگاه علوم پزشکی و مراکز وابسته ،دانشگاه پيام نور و
دانشگاههای آزاد اسالمی استان همدان (شهر همدان ،مالير ،تويسرکان) مشغول به کار هستند.
گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است که شامل سه قسمت به شرح
زير است :الف .ويژگيهای جمعيت شناختی ب .پرسشهای پنج عامل شخصيتی که ازآزمون
های پنج عاملی شخصيت ( NEOPI-FFحق شناس 6311 ،وفتحی آشتيانی )6311،استفاده
شده است .ج .مدل سه بعدی تعهد سازمانی( Allen & Meyerساعتچی)6311 ،که شامل 3
خرده مقياس (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری) است .پرسشهای جمعيت شناختی
به صورت بسته و در بعضی از موارد به صورت باز مطرح شده است .و در پرسشهای
شخصيتی از طيف ليکرت با مقياس پنج گزينه ای (کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،
مخالفم ،کامال مخالفم) و در تعهد سازمانی از مقياس هفت درجه ای (بسيار موافقم ،نسبتا
موافقم ،کمی موافقم ،نظری ندارم ،کمی مخالفم ،نسبتا مخالفم ،بسيار مخالفم) استفاده شده
است .در پرسشنامه شخصيت 10،سوال مربوط به ابعاد پنج گانه شخصيتی به تفکيک شامل
برونگرايی  61سوال اول ،سازگاری و دلپذيری  61سوال دوم ،وجدان کاری 61سوال سوم،
تهييج پذيری  61سوال چهارم ،باز بودن و خالقيت  61سوال پنجم ،است .در قسمت تعهد
سازمانی ،سواالت مربوط به مدل سه بعدی تعهد سازمانی از نظر آلن و مايو  14سوال است که
تعهد عاطفی شامل  1پرسش اول ،تعهد مستمر شامل  1پرسش دوم ،تعهد هنجاری شامل 1
پرسش سوم است .جهت تعيين روايی محتوايی و صوری پرسشنامه از نظر اساتيد صاحب نظر
در حوزه موضوعی استفاده شده است .پايايی پرسشنامه ويژگيهای شخصيتی با ضريب آلفای
کرونباخ  %71و تعهد سازمانی  %72تأييد گرديده است .نرم افزار مورد استفاده جهت تجزيه و
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تحليل داده ها  Spssنسخه  61است و روشهای آماری به کار رفته آزمون همبستگی پيرسون،
آزمون کای اسکوئر و تحليل رگرسيون ( دومتغيره و چند متغيره ) است.

یافته هاي پژوهش
در اين قسمت يافتههای به دست آمده براساس سئواالت پژوهش مورد بررسی قرار می گيرند.
 .1رابطه بیﻦ ابعاد پنﺞگانهي شخصیﺖ بـا سه بعد تعهد سازمانی
در جدول 6رابطه بين ابعاد پنج گانه شخصيتی بامدل سه بعدی تعهد سازمانی نشان داده
شده است .نتايج نشان می دهد سطح معنی داری متغير های شخصيتی برونگرايی و روان
رنجورخويی يا تهييچ پذيری در ارتباط با تعهد عاطفی کمتر از0/02است که به معنای
آنست که بين متغير شخصيتی برونگرايی با تعهد عاطفی و روان رنجورخويی يا تهييچ
پذيری با تعهد عاطفی رابطه معنا داری وجود دارد.
جدول  .6رابطه بين ابعاد پنج گانه شخصيت کتابداران با ابعاد تعهدسازمانی
ابعاد پنج گانه شخصيتی
مدل سه بعدی تعهدسازمانی

برونگرايی

سازگاری و

وجدان

دلپذيری

کاری

روان رنجور
خويی يا تهيج
پذيری

باز بودن و
خالقيت

تعهد

همبستگی پيرسون

-0/302

-0/600

-0/612

0-/334

0/061

عاطفی

سطح معنی داری

0/002

0/311

0/013

0/001

0/111

تعهد

همبستگی پيرسون

0/061

0/632

0/610

0/644

-0/621

مستمر

سطح معنی داری

0/111

0/113

0/116

0/614

0/621

تعهد

همبستگی پيرسون

-0/671

-0/061

0/000

-0/061

-0/146

هنجاری

سطح معنی داری

0/610

0/167

0/111

0/161

0/011

همچنين سطح معنی داری متغيرشخصيتی "باز بودن و خالقيت" با تعهد هنجاری
سازمانی هم کمتر از 0/02است که بيانگر اينست که بين اين دو متغير هم رابطه معناداری
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وجود دارد .اما جدول 6همجنين نشان می دهد که بين متغير شخصيتی "باز بودن وخالقيت"با
تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ،همچنين بين متغير شخصيتی "روان رنجورخويی يا تهييچ
پذيری" با تعهد مستمر و تعهد هنجاری ،و ابعاد شخصيتی وجدان کاری و "سازگاری و
دلپذيری"با سه مدل تعهد سازمانی(تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،نعهد هنجاری) ،و متغير
شخصيتی برونگرايی با تعهد مستمر و هنجاری رابطه معناداری وجود ندارد.
 .1رابطه بين ابعاد پنجگانهی
همانطور که در جدول  1مشاهده می شود سطح معنی داری رابطه متغيرهای شخصيتی
برونگرايی و "باز بودن وخالقيت" با نوع کاردر جدول0/000 ، 1است که میتوان دريافت از
آنجا که سطح معنی داری اين متغيرها کمتر از  0/02است ،بين اين دو متغير با نوع کار در
سطح 0/12رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  . 2رابطه بیﻦ ابعاد پنجگانه شخصیﺖ و نوع كار
ابعاد پنج گانه شخصيتی

برون

سازگاری و

وجدان

نهييج

بازبودن و

گرايی

دلپذيری

کاری

پذيری

خالقيت

ضریب

نوع

همبستگی

کار

پیرسون
سطح معنا داري

0/222
0/000

0/000
0/348

0/20
0/820

0/201
0/833

0/283
0/000

در مقابل ،از آنجا که سطح معنی داری رابطه بين متغير های شخصيتی تهييج پذيری ،وجدان
کاری و سازگاری و دلپذيری با نوع کار بيشتر از  0/02است پس بين اين متغيرها و نوع کار
در سطح  0/11رابطه وجود ندارد با توجه به نتايج حاصله مبنی بر وجود رابطه بين برونگرايی
و خالقيت با نوع کار در ادامه به بررسی اين متغيرها در کارمندان بخش های مختلف کتابخانه
پرداخته می شود .
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جدول  . 3رابطه برونگرایی و نوع كار
ابعاد
شخصيت

برونگرايی
خيلی زياد

زياد

مجموع
خيلی کم

متوسط کم

نوع کار
رئيس کتابخانه يا سرپرست کتابخانه

1

1

4

6

6

64

بخش مرجع

1

4

2

3

0

64

بخش خدمات فنی

3

3

1

1

1

13

بخش امانت

6

3

62

2

17

بخش اطالع رسانی

6

1

6

6

0

2

مجموع

63

61

33

60

1

13

3

بر اساس جدول  3کارمندان بخش خدمات فنی بيشتر از ديگران دارای ويژگی شخصيتی
برونگرايی هستند در مقابل کارکنان بخش امانت از برونگرايی متوسطی نسبت به ديگران
برخوردارند.
جدول شماره  . 4رابطه باز بودن و خالقیﺖ با نوع كار
ابعاد شخصيت
نوع کار

باز بودن و خالقيت
خيلی
زياد

زياد

متوسط

کم

خيلی

مجموع

کم

رئيس کتابخانه يا سرپرست کتابخانه

3

1

4

6

4

64

بخش مرجع

6

4

7

1

0

64

بخش خدمات فنی

1

1

1

3

6

13

بخش امانت

1

1

1

4

2

17

بخش اطالع رسانی

0

6

3

0

6

2

مجموع

1

14

30

60

66

13

تحلیل رابطه ابعاد شخصیتی كتابداران با نوع كار و تعهد سازمانی ….

37

طبق داده های جدول  4کارکنان بخش خدمات فنی نسبت به سايرکارکنان بخش امانت،
بخش مرجع ،رييس کتابخانه يا سرپرست کتابخانه ،و بخش اطالع رسانی از خالقيت بيشتری
برخوردارند به عبارت ديگر کارکنان بخش های ديگر به مراتب کمتر از ديگران از ويژگی
شخصيتی باز بودن و خالقيت برخوردارند.
 .3رابطه .بیﻦ نوع كار كتابدارن با ابعاد تعهد سازمانی
همانطور که در جدول  2مشخص شده است ،همبستگی بين دو متغير نوع کار و تعهد
عاطفی 0/02است که نشان دهنده اينست که ميزان همبستگی دو متغير مذکور در سطح
ضعيفی است .سطح معنی داری رابطه نوع کار و تعهد عاطفی در جدول  0/122است و می
توان دريافت از آنجا که سطح معنی داری دو متغير بيشتر از  0/02است ،بين اين دو متغير در
سطح  0/11رابطه وجود ندارد.
جدول  .2آزمون رگرسیون بیﻦ نوع كار كتابدارن كتابخانه هاي دانشگاهی استان همدان بامدل سه
بعدي تعهد سازمانی
آزمون رگرسيون دو متغيره

سطح معنی

t

ضريب تعيين

همبستگی

رابطه بين نوع کار و تعهد عاطفی

0/122

0/441

0/001

0/02

رابطه بين نوع کار و تعهد مستمر

0/000

1/111

0/011

0/616

رابطه بين نوع کار و تعهد هنجاری

0/421

0/727

0/007

0/14

داری

از طرفی همبستگی بين دو متغير نوع کار و تعهد مستمر 0/616است .اين نشان میدهد که
ميزان همبستگی دو متغير مذکور در سطح ضعيفی است .اما سطح معنی داری رابطه نوع کار و
تعهد مستمر در جدول 0/000 ،2است و میتوان دريافت که سطح معنی داری دو متغير کمتر
از  0/02است .بنابراين بين اين دو متغير در سطح 0/11رابطه وجود دارد.
همچنين از آنجا که همبستگی بين دو متغير نوع کار و تعهد هنجاری0/14است ،بنابراين ميزان
همبستگی دو متغير مذکور در سطح ضعيفی است و چون سطح معنی داری رابطه نوع کار و
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تعهد هنجاری در جدول 0/421است میتوان دريافت از آنجا که سطح معنی داری دو متغير
بيشتر از  0/02است ،بنابراين بين اين دو متغير در سطح 0/11رابطه وجود ندارد.
 .4رابطه بیﻦ متغیرهاي تعدیلی با تعهد سازمانی
جدول  .6آزمون كاي اسکوئر جهﺖ تعییﻦ رابطه بیﻦ جنسیﺖ ،سﻦ ،تحصیالت و تاهل با تعهد
سازمانی
آزمون کای اسکوئر
رابطه بين جنسيت و تعهد سازمانی
رابطه بين سن و تعهد سازمانی
رابطه بين تحصيالت و تعهد سازمانی
رابطه بين تاهل و تعهد سازمانی

ارزش عددی
4/101
6/773
2/124
0/116

درجه آزادی
4
1
61
4

سطح معنی داری
0/301
0/117
0/113
0/000

همانطور که در جدول  1مشخص شده است ،سطح معنی داری رابطه بين جنسيت  ،سن
و تحصيالت با تعهد سازمانی در جدول به ترتيب  0/117 ،0/301و 0/113است .پس می
توان دريافت از آنجا که سطح معنی داری اين متغيرها بيشتر از 0/02است ،بين متغيرهای
مذکور در سطح اطمينان  0/12رابطه وجود ندارد .در مقابل سطح معنی داری رابطه بين تاهل و
تعهد سازمانی با توجه به نتايج آزمون کای اسکوئر ،برابر است با  0/116با درجه آزادی  ،4در
فاصله اصمينان  %11و سطح معناداری آن برابر است با  Sig=0/000که طبق جدول فوق
کمتر از 0/02است و بين اين دو متغير رابطه معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیري
عملکرد انسان در سازمان ،بازتاب دانش ،مهارت ،رفتار و بطور کلی شخصيت فردی می
باشد .ريپونن و پاريستو )6111( 6درباره تاثير شخصيت مديران کتابخانه ها بر شيوه تصميم
گيری آنان ،به اين نتيجه رسيدند که شخصيت افراد ،تاثير عميقی بر روش کاری و نتايج فرآيند
برنامه ريزی دارد .انتخاب شايسته کارکنان عملی است که با انگيزه اصالح ،رشد و شکوفايی
انسان ها انجام می پذيرد و اين انتخاب می تواند بر اساس معيارهای مختلفی باشد .انتخاب
Reponen and parnisto
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هايی که بر اساس معيارهای عينی و نه ذهنی باشند ،قطعاً از اعتبار بااليی برخوردار بوده و
نتايج بهتری را به دنبال خواهند داشت .توجّه به ابعاد شخصيت افراد در سازمان از مقوله هايی
است که می تواند سازمان ها را در رسيدن به بهره وری الزم ياری نمايد و ازسوی ديگر تعهد
سازمانی به دليل آن که نقش مؤثری در پيشرفت و بهبود سالمت نيروی کار دارد و ناديده
انگاشتن آن موجب عدم بهره وری مطلوب خواهد شد ،مهم جلوه می نمايد .توجه به ابعاد
شخصيتی کتابداران از اين مقوله مستثنی نيست چرا که ناديده گرفتن آن موجب عدم بهره
وری مطلوب خواهد شد به عبارت ديگر هر فردی در انجام وظايف و تعهد سازمانی و نوع
کار خود تا حد زيادی تحت تاثير شخصيت خود قرار می گيرد و رفتار او شکل می گيرد.
بنابراين بهتر است ويژگيهای شخصيتی کتابداران شناسايی شود و با توجه به نوع کار محوله به
فرد و ويژگی شخصيتی که با توجه به نوع کار الزم است به آن کار مشغول باشد .همانطور که
اشاره شد می توان چنين بيان کرد که سازگاری نوع کار با ويژگی شخصيتی فرد در بهره وری
نيروی انسانی و همچنين تامين نيازهای فرد طبق هرم مازلو ،ممکنست فرد را به خود شکوفايی
برساند که در عملکرد فردی و اجتماعی فرد و سازمان حائز اهميت است.
به طور کلی در اين پژوهش ابعاد شخصيتی کتابدارن و رابطه آن با تعهد سازمانی و نوع
کار آنها مورد بررسی قرار گرفت نتايج حاصل از داده ها در پاسخ به سواالت پژوهش نشان
داد که بين متغيرهای شخصيتی برونگرايی وروان رنجورخويی يا تهييچ پذيری با تعهد عاطفی
سازمانی ومتغير شخصيتی "باز بودن و خالقيت" با تعهد هنجاری رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد ولی بين ابعاد ديگر شخصيتی از سازگاری و دلپذيری و وجدان کاری و مدل سه
بعدی تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد .کومار و بخشی ( )1060به نتايج مشابهی در
زمينه وجود رابطه بين متغير شخصيتی برونگرايی با تعهد عاطفی دست يافتند و همچنين
شريفی ،سليمی واحمدی( )6311در تحقيق خود به وجود رابطه بين ابعاد شخصيتی برون
گرايی و روان رنجورخويی يا تهييچ پذيری با بعد عاطفی تعهد سازمانی اشاره کردند .نتايج
پژوهش پروين ( )6317نيز نشان دهنده رابطه معناداری بين روان رنجورخويی يا تهييج پذيری
با تعهد عاطفی و برونگرايی با تعهد عاطفی بود .در زمينه ارتباط بين ابعاد پنج گانه شخصيتی و
نوع کار ،تنها بين متغيرهای برونگرايی وبازبودن و خالقيت با نوع کار رابطه معناداری ديده
شد .طبق نتايج حاصله کارمندان بخش خدمات فنی از برونگرايی و خالقيت بيشتری نسبت به
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سايرين برخوردارند ،در مقابل کارمندان بخش امانت به طور متوسط دارای ويژگی های
شخصيتی برونگرايی و خالقيت هستند .به طور کلی از آنجايی که برونگرايی يکی از اصول
برقراری ارتباط با مراجعين است و کارکنان بخش امانت بيشتر از ساير بخش های کتابخانه با
مراجعين در ارتباط هستند ،جامعه مورد بررسی از اين نظر دچار ضعف مديريتی از نظر
انتصاب درست و شايسته افراد برای اين بخش ها است .همچنين بر اساس نتايج بدست آمده
بين متغيرهای نوع کار و تعهد مستمر رابطه معنا داری وجود دارد .ولی بين نوع کار و تعهد
عاطفی و هنجاری رابطه معنا داری مشاهده نشد .اين نتايج حاکی از آن است که کارکنان به
جهت صرف وقت و عمر خود و تالش و کوشش در سازمان خود را عضوی از سازمان به
حساب می آورند و نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند خود را متعهد می دانند.
طبق يافته های بدست آمده ،بين متغير های تعديلی جنسيت ،سن ،تحصيالت ،با تعهد
سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد ،اما بين متغير تاهل و تعهد سازمانی رابطه معنا داری
وجود دارد .حصاری ( )6311در پژوهش خود به نتايج مشابه دست يافت .البته ذکر اين نکته
الزم است که متغيرهای تعديلی به مراتب کمتر از ويژگی های شخصيتی افراد در تعهد
سازمانی آنها در محل کار خود تاثير گذارند و عوامل بوجود آورنده تعهد سازمانی بيشتر
مربوط به سازمان است تا عوامل شخصی .احتماالً افراد متاهل به دليل داشتن تعهد و مسئوليت
برای خانواده ،از تعهد سازمانی بيشتری نيز برخوردارند.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر می توان گفت تعهد سازمانی به عنوان يک نوع رفتار
سازمانی تا حدودی تحت تاثير ويژگی های شخصيتی افراد قرار می گيرد .بنابراين مهمترين
مساله ای که سازمانها از جمله کتابخانه ها می توانند به آن توجه نمايند اين است که در هنگام
اجرای آزمون های استخدامی و در مصاحبه های قبل از استخدام متغير ويژگی های شخصيتی
افراد را نيز در نظر بگيرند .از آنجا که که کتابخانه ها با توجه به نوع مراجعان و ارزش و
اهداف سازمانی متفاوت هستند و همچنين کتابخانه دارای بخش های متفاوت کاری است،
بنابراين هر کتابخانه و نوع کاری که کتابدار در قسمتهای مختلف با توجه به ارتباطات با
مراجعان و خدمات محلی ،ملی و بين المللی دارد ،ويژگيهای شخصيتی مختلفی می طلبد .اوانز
بيان می کند که بيشتر دشورايهای کتابخانه به نحوی به کارکنان مربوط می شود و احتماال 10
درصد توجه مديران معطوف به مشکالت کارمندان کتابخانه است (اوانز،6377 ،ص.)111
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هنگام بررسی شرايط شغلی عواملی به جز مهارتهای اساسی ،آموزش و شايستگی مطرح می
شود .هر کارفرما ترجيح می دهد افرادی را استخدام کند که احتماالَ برای مدتی در سازمان
بمانند ،کار کنند و به کار عالقمند باشند ،بتوانند به همکاران و روسای خود کنار بيايند و به
طور مرتب و آماده سر کار حاضر باشند (اوانز،6377 ،ص .)306در کتابخانه ها ويژگيهای
شخيتی افراد و تعهد سازمانی هم اهميت دارد .همانطور که اشاره شد دو بخش اصلی در
کتابخانه وجود دارد که يکی از آن ها بخش خدمات عمومی است که تاکيد بر مهارتهای
ارتباطی افراد و نحوه صحبت کردن به صورت کالمی و غير کالمی دارد که با شخصيتهای
برونگرا و سازگار يا همساز ،منطبق است ،يورگن سن )6110(6می گويد :کتابداران بايد از
بازاريان ،برون گرايی را بيامورند .کتابخانه ها از طريق روابط عمومی خوب ،می توانند وجهه
خوبی در بيرون داشته باشند؛ اما اين موفقيت بر ارتباطات داخلی مبتنی است و از طريق روابط
فردی خوب حاصل گردد (عظيمی و بيگدلی،6374 ،ص .)141از جمله ويژگی های بارز و
الزم کتابداران مرجع ،مردم دوستی ،توانايی برقراری ارتباط و برون گرايی است (ديانی،
 .)6317بخش ديگر خدمات فنی است که شامل بخش مجموعه سازی يا مديريت مجموعه و
بخش خدمات فنی است .در اين قسمت افرادی می توانند کار کنند که دارای شخصيتی خالق
باشند ،زيرا هر دو بخش مديريت مجموعه و سازماندهی منابع ،مستلزم ارائه راهکارهای
پيشنهادی خالقاته در اجرای بهينه امور در ساماندهی و مديريت مجموعه است .اصوالً
دستورالعمل ها و راهکارهای متفاوتی برای مديريت مجموعه وسازماندهی منابع وجود دارد و
با توجه به عواملی مانند تغيير محمل ها و پيشرفت های روزافزون در فناوری های مورد
استفاده و مانند آن ،کتابخانه ها جهت اجرای امور جاری خود نيازمند استفاده از افراد خالق و
توانمند هستند .لذا شايسته است هنگام انتخاب افراد برای اشتغال در بخش های مختلف
کتابخانه ها ،داوطلبان ،عالوه بر صالحيت های عمومی و علمی از لحاظ ويژگيهای شخصيتی
هم مورد بررسی قرار گيرند و افرادی جذب کتابخانه ها شوند که بتوانند با توجه به ويژگی
های شخصيتی خود تعهد بيشتری نسبت به کتابخانه ،اهداف و ارزشهای سازمانی حاکم بر
کتابخانه در راستای اهداف سازمان مادر داشته باشند .به اين ترتيب سازمان مجهز به سرمايه

1. Yorgensen.
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انسانی شايسته ای خواهد شد که نتيجه آن افزايش بهره وری در سازمان و کتابخانه خواهد
بود.

پیشنهاد هاي پژوهش
 پيشنهاد می شود هنگام شروع به کار کتابداران ،به ابعاد شخصيتی آن ها توجه شود وکتابداران بر اساس ابعاد شخصيتی شان ،در بخشهای خدمات عمومی (مرجع ،امانت و
اطالع رسانی) و خدمات فنی(مجموعه سازی ،فهرست نويسی و غيره) به خدمت اشتغال
يابند.
 نيروهای شاغل در کتابخانه هابه جهت بهره وری بيشتر و شناسايی ويژگی شخصيتی افراد،به صورت دوره ای در قسمت های مختلف کتابخانه مشغول به کار گمارده شوند تا
ويژگی های شخصيتی آن ها نمود عينی پيدا کند و مناسب ترين بخش و خدمت برای هر
يک از کتابداران شناسايی شود .گردش شغلی کتابداران می تواند در اين راستا اقدام
مناسبی باشد.
 شناسايی ويژگی های شخصيتی افراد می تواند به صورت مستقيم با استفاده از ابزارپرسشنامه استاندارد و يا غير مستقيم ،از طريق مشاهده در دراز مدت صورت پذيرد.
 توصيه می شود مسئولين دقت الزم را برای جلوگيری از تضاد کار -شخصيت در کتابخانهها به عمل آورند.
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