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چڪیده

هدف: تعیین میزان ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض و اسرتس  
شغلی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران 

است.
روش/رویكرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پیامیشی 
تحلیلی انجام  شده است. جامعه آماری شامل متامی کتابدارانی است 
که  در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران مشغول 
ارائه خدمات کتابداری هستند( 366 نفر )و حجم منونه برابر با 186 

نفر است.
یافته ها: از میان آزمودنی های پژوهش، 1/08 درصد دارای بیشرتین 
میزان اسرتس شغلی و 83/87 درصد دارای كمرتین میزان اسرتس شغلی 
بودند؛ سبک غالب مدیران دراین كتابخانه ها از دیدگاه کتابداران سبک 
تسلط است؛ بین سبک های مدیریت تعارض )تسلط، ترشیک مساعی، 
مصالحه، اجتناب، و  مدارا( با اسرتس شغلی کتابداران رابطه معناداری 

وجود دارد.
نتیجه گیری: كتابداران، منبع مهم سازمان محسوب می شوند و باید 
عواملی را كه باعث كم شدن كارآیی آنها می شود كاهش داد. لذا 
یافته های پژوهش حارض می تواند زمینه مناسبی را برای شناسایی 
سبک های مدیریت مدیران كتابخانه ها هنگام بروز تعارض و تعیین 

میزان اسرتس شغلی کتابداران فراهم  کند.
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3.  »انواع اسرتس و روش های مقابله با آن«.  

mgtsolution.com :بازيابی 4 شهریور 1393،از

بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تعارض و 
اسرتس شغلی كتابداران كتابخانه های دانشگاهی

مطالعه موردی: كتابخانه های مركزی
 دانشگاه های دولتی شهر تهران

فهیمه باب  الحوائجی  1 | سامنه آقاجان  پورمیری2

دریافت:  1390/1/17     پذیرش:  1390/6/8

مقدمه
استرس ويژگي اجتناب  ناپذيري از كار و زندگي شخصي است. مديران، كاركنان، و ارباب رجوع 
سازمان تحت تأثير فشارهاي عصبي، دچار حاالت رواني خاصي مي شوند و دست به رفتارها 

و اعمالي مي  زنند كه مستقيماً در بازدهي سازمان منعكس مي  شود )الواني، 1392، ص 286(.
از طرف ديگر عوامل متعددي در سازمان وجود دارد كه باعث ايجاد تعارض مي  شود. 
تفاوت هاي فردي در اهداف، انتظارات، ارزش ها، گرايش هاي عملي، و تفاوت در نحوه 
برخورد با يک موقعيت، اجتناب  ناپذير است. زماني كه اين تفاوت ها در يک محيط كار جمع 

شود، امكان افزايش و ايجاد تعارض پيدا مي  شود )تونكه  نژاد، 1384، ص33(.
تعارض در نقش، يكی از عومل ايجادكننده استرس فردی به  شمار می  آيد. در زمينه كاری، 
تعارض در نقش می  تواند موجب استرس باشد. بدين ترتيب كه اگر بين وظايف و مسئوليت های 
شغلی، قوانين و مقررات، منابع و امكانات، و انتظارت و توقعات از فرد در شغلش تطابق كافی 
وجود نداشته باشد، نوعی تعارض ايجاد و موجب فشار عصبی در فرد می  شود. ابهام در نقش 
شغلی فرد نيز كه ناشی از ناآگاهی و عدم وجود اطالعات الزم در مورد شغل است می  تواند 
عامل استرس باشد. زمانی كه ارتباطات در سازمان ضعيف  است، آموزش های الزم وجود ندارد و 
اطالعات مورد نياز در اختيار كاركنان قرار نمی  گيرد، اين ابهامِ نقش بيشتر، و احتمال بروز فشار 
عصبی افزون تر خواهد شد. تعارض در هدف های فردی نيز ممكن است باعث فشار عصبی شود3. 
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بنابراين يكي از وظايف اساسي مديران در فرايند مديريت، برخورداري از تواِن ايجاد 
و برقراري ارتباطات درست و مناسب با كاركنان و درک انگيزه  هايشان، توجه به ويژگي  هاي 

شخصيتي و رواني آنها، و استفاده از سبک  هاي مناسب مديريت در سازمان است.
كتابخانه نيز به  عنوان يک نهاد سازماني از اين قاعده مستثني نيست. كتابخانه  ها ازجمله 
سيستم  هاي اجتماعي هستند كه در كليه فرايندهاي آن انسان  ها و فعاليت  هاي گروهي نقش 
اساسي دارند؛ بنابراين تمام عواملي كه مطرح شد، در ارتباط با كتابخانه به عنوان يک سازمان 
صدق مي  كند. بنابراين يكي از موضوعات مهم و قابل توجه، چگونگي حل و فصل تعارض و 

مديريت تعارض و همچنين كاهش استرس شغلي كاركنان سازمان )كتابخانه( است.
هدف تحقيق، تعيين ميزان ارتباط بين سبک هاي مديريت تعارض و استرس شغلي 
كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران است. بدين ترتيب اين تحقيق 

در جهت نيل به اهداف ذيل است:
-  آگاهي از ميزان استرس شغلي كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي 

شهر تهران؛
-  شناخت سبک هاي مديريت تعارض به كاربرده شده توسط مديران در كتابخانه هاي 

مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران؛ و
-  تعيين ميزان رابطه بين سبک هاي »تسلط«، »تشريک مساعي«، »اجتناب«، »مدارا«، و 
»مصالحه« مدير و ميزان استرس شغلي كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي 

شهر تهران.
تاكنون تعدادي پژوهش در مورد مديريت تعارض و استرس شغلی در داخل و خارج 

از كشور انجام شده است كه برخي از آنها بدين قرار است:
حسين زاده و همكاران )1392( در تحقيقي كه انجام داده اند نتايج نشان می دهد كه 
افراد مجرد نسبت به متأهلين داراي استرس شغلی بيشتري هستند. همچنين با افزايش سن 
و افزايش سابقه كار، ميزان استرس كاهش يافته است و از ميان متغيرهاي وضعيت تأهل، 
سابقه كار، محيط فعاليت، تأثير بر عملكرد، خستگی و كسالت، شغل دوم، سالمت روان، 
سن، و شيفت كاري، فقط متغيرهاي سابقه كار، عملكرد، شيفت كاري، و سالمت روان ارتباط 

معناداري با استرس شغلی دارند. 
شقاقی و همكاران )1390( در تحقيقي دريافتند كه در ميان كتابداران، مؤلفه های مربوط 
به منابع استرس با راهبردهای مديريِت تعارض، رابطه معناداري دارند. همچنين نتايج حكايت 
از رابطه معنادار ميان عوامل نگهدارنده با راهبرد راه حل گرايی و رابطه معنادار معكوس سابقه 

كار با راهبرد رقابت دارد.

فهیمه باب  الحوائجی 
سمانه آقاجان  پورمیری
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فرامرزي )1387( در تحقيقي كه انجام داده به اين نتيجه رسيده كه سبک غالب مديريت 
تعارِض مديران كتابخانه هاي دانشكده هاي واقع در پرديس مركزي دانشگاه تهران، از نظر 
كاركنان اين كتابخانه ها سبک تشريک مساعي است. بين سبک مدارا و اجتناب در وضعيت 
موجود و مطلوب، اختالف معناداري وجود ندارد، اما بين ساير سبک ها كه شامل سبک 

تسلط، مصالحه و تشريک مساعي است، اختالف معنادار وجود دارد. 
خسروي )1383( در تحقيقي كه انجام داده، بررسي يافته هاي پژوهش نشان دهنده اين 
است كه پنج عامل: عدم حمايت سرپرستان، نبود امنيت شغلي، عدم همكاري مدير كتابخانه، 
نبود معيارهاي صحيح تشويق، و روش هاي غيرعلمي ارزيابي عملكرد، از نظر كتابداران داراي 

باالترين رتبه تنش زايي هستند.
فاطمي رشت آبادي )1382( در تحقيق خود دستيابي به اين اهداف را مطرح كرده است: 
بررسي رابطه بين سبک مديريت تعارِض مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر رشت با فشار 
رواني دبيران آن دبيرستان ها؛ تشخيص سبک مديريت تعارِض مديران دبيرستان هاي دخترانه 
شهر رشت در موقعيت هاي تعارض؛ و بررسي ميزان فشار رواني دبيران دبيرستان هاي شهر 

رشت.
ناصري )1379( در تحقيق خود به اين نتايج رسيده است كه: بين سبک هاي مديريت 
تعارض، تشريک مساعي، و مصالحه از يک طرف و استرس شغلي كاركنان از طرف ديگر 
رابطه معنادار معكوس وجود دارد؛ در بانک هاي كشاورزي شهر تهران تنها يک سبک خاص 
براي كنترل تعارض مورد استفاده قرار نمي گيرد؛ سبک هايي كه بيشتر مورد استفاده مديران 

قرار مي گيرند، به ترتيب عبارتند از: تشريک مساعي، مصالحه، تسلط، مدارا، و احتراز.
در تحقيقي كه سيو4 و همكاران )2013( با عنوان »ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بين 
عامل استرس زاي اجتماعی و عملكرد شغلی در چين بزرگ: نقش فشار و حمايت اجتماعی« 
انجام داده اند، ارتباط مستقيم بين دو عوامل استرس زا اجتماعی )اختالفات ميان فردی و 
سياست های سازمانی( و عملكرد شغلی كاركنان در سه جامعه چينی، و همچنين اثرات بالقوه 
مديريت حمايت اجتماعی بر رابطه بين عوامل استرس زا اجتماعی و عملكرد شغلی مورد 
بررسی قرار گرفته است. عالوه بر اين، نتايج مطابق با اين فرضيه است كه فشار ممكن است 
يک واسطه بين عوامل استرس زای اجتماعی و عملكرد شغلی باشد. نتايج نشان داد كه هر دو 

نوع عامل استرس زاي اجتماعی با فشار و تأثير منفِی مرتبط با عملكرد شغلی، ارتباط دارند.
پينس5 و همكاران )2012( تحقيقي با عنوان »حالت ارتجاعی استرس، توانمندسازی 
انجام  پرستاری«  كارشناسی  دانشجويان  ميان  در  تعارض  مديريت  سبک های  و  روانی 
داده اند. در اين تحقيق نشان داده شد كه حالت ارتجاعی استرس و توانمندسازی روانی 

4. Siu

5. Pines

بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تعارض 
و استرس شغلی كتابداران ...
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می تواند دانشجويان پرستاری را در پيشرفت تحصيلی و مقابله با استرس تقويت كند؛ و 
نمرات توانمندسازی به طور قابل توجهی با نمرات حالت ارتجاعی استرس در ارتباط بود 
و دانشجوياِن با نمرات باال در توانمندسازی، در مقايسه با نمرات باال در حالت ارتجاعِی 

استرس، انعطاف پذيری بيشتری داشته اند.
ادمي6 )2006( در تحقيقي با عنوان »مديريت تعارض در كتابخانه هاي دانشگاهي 
نيجريه« دريافته است كه اكثريت پاسخ دهندگان، تعارض را به عنوان مورد مثبت درک كرده اند 
و اينكه مي تواند توسط مديران كتابخانه برانگيخته شود. اكثريت آنها تعارض با همكاران خود 
را تجربه كرده اند. همچنين در اين تحقيق مشخص شد كه تعارض فردي در باالترين درجات 
ِنوع درگيري با تجربه در كتابخانه هاست. مهم ترين نتيجه تحقيق ادمي، تواناسازي مديران و 

كارمندان كتابخانه ها براي درک تعارض و مديريت آن است.
اورولونسوال 7  )1997( در تحقيقي با عنوان »مديريت تعارض كاركنان در كتابخانه هاي 
دانشگاه نيجريه« به بررسي سبک هاي مديريت تعارض بين كارمندان كتابخانه هاي دانشگاهي 
نيجريه مي پردازد و راه حل هايي را براي حل اين معضل برمي شمرد. از نظر او بهترين و 
مؤثرترين راه براي رسيدن به مديريت تعارض در هر كتابخانه اي جلوگيري از به وجودآمدن 

آن است. 

روش پژوهش
روش انجام تحقيق، روش پيمايشي تحليلي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل 366 نفراز 
كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران است. نمونه ای به حجم 186 از 
جدول مورگان انتخاب شدند و از آنجايی كه كتابخانه ها داراي تعداد پرسنل متفاوت بودند، 

لذا باتوجه به تعداد نمونه، از هر كتابخانه 50 درصد از افراد به طور تصادفی انتخاب شدند.
براي تنظيم پرسشنامه و انتخاب عبارات رفتاري در اين پژوهش، از نظريات انديشمندان 
مديريت راجع به مديريت تعارض خصوصاً بليک و موتن8 كه اولين تحقيقات را در اين زمينه 
انجام داده اند، استفاده شده است. همچنين عبارات به كاررفته در پرسشنامه هاي داوز و هلند9 
)كه آنها نيز به نوبه خود از پرسشنامه هوات و لندن10 اقتباس كرده اند( و پرسشنامه ولكما و 

برگمن11 در انتخاب و تنظيم عبارات پرسشنامه تأثير داشته اند.
ابزار اندازه گيري در اين تحقيق شامل دو پرسشنامه از نوع بسته است. پرسشنامه اول 
حاوي 29 سؤال در مورد عوامل استرس آور در محيط كار است. سؤاالت 1- 8 مربوط به 
عوامل شغلي استرس زا، و سؤاالت 9- 12 مربوط به عوامل مديريتي استرس زا، و سؤاالت 
13- 29 مربوط به عوامل سازماني استرس زا هستند. پاسخ دهنده با يكي از متغيرهاي زياد، تا 

6. Adomi

7. Olorunsola

8. Blake & Mouton

9. Davs & Holland

10. Howat & London

11. Volkema & Bergman

فهیمه باب  الحوائجی 
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حدودي، كم، به هيچ وجه در مقابل هر عبارت، به سؤال مربوط پاسخ مي دهد. حداكثر نمره اي 
كه فرد می تواند كسب كند 116 و حداقل آن 29 است. اين پرسشنامه براساس تقسيم بندي 

سيدمحمد ميركمالي در مورد عوامل استرس آور براي فرد در سازمان طراحي شده است.
پرسشنامه دوم كه توسط كتابداران تكميل شده و سبک مديريت تعارض مدير را از 
ديدگاه كتابداران تعيين مي كند، حاوي 6 مورد عيني از موقعيت هاي تعارض است كه ممكن 
است به وفور در محيط كار رخ دهند. براي حل هر يک از اين مسائل پنج روش به صورت 
عبارت رفتاري، كه معرف سبک هاي پنج گانه مديريت تعارض هستند پيشنهاد شده است. 
ابزار پژوهش حاضر محقق ساخته و براساس سه پرسشنامه )عوامل شغلي، عوامل مديريتي، 
عوامل سازماني( است. روايي آن صوري است و پس از تأييد اساتيد راهنما و مشاور و تني 

چند از متخصصين توزيع شد.
پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه ميزان آن 0/74 است.

یافته ها
1. میزان اسرتس شغلی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران چقدر است؟

جدول1 نشان مي دهد كه از كل 186 نفر كتابدار، 156 نفر اظهار كرده اند كه به ميزان 
كمي استرس دارند، كه اين ميزان در زنان 63/47 درصد و در مردان 36/53 درصد است. 
پس درمجموع مي توان گفت كه از بين جامعه پژوهش، 1/08 درصد دارای بيشترين ميزان، و 

83/87 درصد دارای كمترين ميزان استرس شغلی هستند.

میزان اسرتس

متغیر
مجموعزیادتاحدودیکمبه هیچ وجه

اسرتس شغلی

199140114زن

25711272مرد

نظر کتابداران در مورد استرس شغلی3156252186مجموع

جدول  1

بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تعارض 
و استرس شغلی كتابداران ...
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2. سبک های مدیریت تعارض به کاربرده شده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های 

دولتی شهر تهران چیست؟

يافته هاي جدول 2 نشان مي دهد، 98 نفر )52/68 درصد( از كتابداران اظهار كرده اند 
كه مديران آنها گاهي در مواجهه با تعارض، از سبک تسلط در مديريِت تعارض استفاده 
مي كنند كه از اين ميزان 66/33 درصد مربوط به زنان و 33/67 درصد مربوط به مردان است؛ 
و103 نفر )55/37 درصد( از آنها نيز اظهار كرده اند كه مديران آنها به ندرت در مواجهه با 
تعارض از سبک مدارا در مديريِت تعارض استفاده مي كنند كه از اين ميزان 55/34 درصد 
مربوط به زنان و 44/66 درصد مربوط به مردان است. همچنين نتايج جدول نشان مي دهد 
كه به طوركلي سبک غالب مديران در كتابخانه هاي مركزی دانشگاه هاي دولتي شهر تهران از 

ديدگاه كتابداران، سبک تسلط است.

ميزان

متغري
مجموعاکرث اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

سبک تسلط

3266520114زن

72833472مرد

10549824186مجموع

سبک اجتناب

1652388114زن

104317272مرد

26955510186مجموع

سبک مصالحه

1573206114زن

9574272مرد

24130248186مجموع

سبک 

ترشيک مساعی

14493615114زن

104118372مرد

24905418186مجموع

سبک مدارا

1157379114زن

94615272مرد

201035211186مجموع

 نظر کتابداران در مورد سبک های

مديريت تعارض

جدول  2

فهیمه باب  الحوائجی 
سمانه آقاجان  پورمیری
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3. چـه رابطـه ای بیـن سـبک های »تسـلط«، »ترشیـک مسـاعی«، »اجتنـاب«، »مـدارا«، و 

»مصالحـه« مدیر و میزان اسـرتس شـغلی کتابـداران کتابخانه هـای مرکزی دانشـگاه های دولتی 

شـهر تهران وجـود دارد؟

همانطور كه يافته هاي جدول3 نشان مي دهد، بين سبک تسلط مدير با ميزان استرس 
شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد، زيرا سطح معني داري آنها از سطح معني داري 
مالک )0/01( كمتر و ميزان همبستگي )ضريب همبستگي پيرسون( در رابطه بين استرس 

شغلي و سبک تسلط RYX = 0/28  است.
بين سبک تشريک مساعي مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود 
دارد، زيرا سطح معني دارِي آنها از سطح معني داري مالک )0/01( كمتر، و ميزان همبستگي 
)ضريب همبستگي پيرسون( در رابطه بين استرس شغلي كتابداران و سبک تشريک مساعي 

RYX = 0/252  است.
بين سبک اجتناِب مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد، زيرا 
سطح معني دارِي آنها از سطح معني داري مالک )0/01( كمتر، و ميزان همبستگي )ضريب 

همبستگي پيرسون( در رابطه بين استرس شغلي و سبک اجتناب RYX = 0/434 است. 
بين سبک مداراي مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد، زيرا 
سطح معني دارِي آنها از سطح معني داري مالک )0/01( كمتر، و ميزان همبستگي )ضريب 

همبستگي پيرسون( در رابطه بين استرس شغلي و سبک مدارا RYX = 0/237 است.
 بين سبک مصالحه با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد، زيرا 
سطح معني دارِي آنها از سطح معني داري مالک )0/01( كمتر، و ميزان همبستگي )ضريب 

شاخص آماری

           متغیر

همبستگی پیرسون

R
R2سطح معناداری

) p(
سطح معناداری مالک

0/280/0780/00010/01**سبک تسلط و اسرتس شغلی

سبک ترشیک مساعی و اسرتس 

شغلی
**0/2520/0630/0010/01

0/4340/1880/0010/01**سبک اجتناب و اسرتس شغلی

0/2370/0560/0010/01**سبک مدارا و اسرتس شغلی

آزمون ضريب همبستگی پيرسون در 0/2320/0530/0010/01**سبک مصالحه و اسرتس شغلی
سؤال 3 پژوهش

جدول  3

بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تعارض 
و استرس شغلی كتابداران ...
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همبستگي پيرسون( در رابطه بين استرس شغلي و سبک مصالحه RYX = 0/232 است.

يافته هاي جدول 4 نشان مي دهد كه بين متغيرهاي سبک هاي مديريت تعارض )تسلط، 
تشريک مساعي، مصالحه، اجتناب، و مدارا( با متغير وابسته استرس شغلي كتابداران رابطه 
معناداري وجود دارد و ميزان اين رابطه )ضريب رگرسيون چندمتغيره( RYX = 0/44 است، 
زيرا سطح معني داري به دست آمده در مدل مذكور از سطح معني داري مالک )0/01( كمتر 
است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه آزمون فرضيه با 99 درصد اطمينان مورد تأييد قرار 

مي گيرد و فرض صفر رد مي شود.

نتيجه گريی
نتايج پژوهش نشان می دهد از ميان آزمودني هاي پژوهش1/08 درصد داراي بيشترين ميزان، 
و83/87 درصد داراي كمترين ميزان استرس  شغلي بودند؛ سبک غالب مديران در اين كتابخانه ها 
از ديدگاه كتابداران سبک تسلط است؛ و بين سبک هاي مديريِت تعارض )تسلط، تشريک 

مساعي، مصالحه، اجتناب، و  مدارا( با استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد.
سبک تسلط، يک شيوه رقابتي و برد و باخت است كه در آن طرفيِن درگير بدون 
توجه به تأثير آن دست به رقابت و استيالطلبي مي زنند و از مهم ترين مشخصه آن استفاده 
از زور و قدرت و مقام براي مغلوب ساختن طرف مقابل و سركوب كردن تعارض است 
)نيكجوسوخت آبنداني، 1382، ص47(، كه اين عوامل باعث ايجاد استرس در افراد می شود. 
• درخصوص ميزان استرس شغلي كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي 
شهر تهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به اطالعات جدول1، از بين جامعه پژوهش، 1/08 

درصد دارای بيشترين ميزان، و83/87 درصد دارای كمترين ميزان استرس شغلی هستند.
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، حسين زاده و همكاران )1392( در مورد استرس شغلي 
به اين نتيجه رسيده اند كه افراد مجرد نسبت به افراد متأهل داراي استرس شغلی بيشتري هستند. 

به عالوه، نتايج نشان داد با افزايش سن و افزايش سابقه كار، ميزان استرس كاهش يافته است.

شاخص آماری

                  مدل

رضیب رگرسیون

R
R2آزمون خطی بودن رابطه

F

سطح معناداری

)p(

رابطه سبک های مدیریت تعارض و 

اسرتس شغلی
0/440/1938/630/0001

آزمون فرضيه پژوهش

 )براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره(

جدول  4

فهیمه باب  الحوائجی 
سمانه آقاجان  پورمیری
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•   درخصوص سبک هاي مديريِت تعارض به كاربرده شده توسط مديران در كتابخانه هاي 
مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به اطالعات جدول 2، 
مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران از انواع مختلف سبک هاي مديريت 

تعارض استفاده مي كنند، اما سبک غالب اين مديران از ديدگاه كتابداران سبک تسلط است.
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، فرامرزی )1387( در مورد سبک های مديريِت تعارض 
به اين نتيجه رسيده كه سبک غالب مديريِت تعارض مديران كتابخانه هاي دانشكده هاي واقع 
در پرديس مركزي دانشگاه تهران، از نظر كاركنان اين كتابخانه ها سبک تشريک مساعي است. 
در پژوهش مشابه ديگری فاطمي رشت آبادي )1382( در مورد رابطه سبک مديريِت 

تعارض با فشار روانی به اين نتيجه رسيده كه سبک غالب مديران، سبک مصالحه است.
•   درخصوص رابطه بين سبک تسلط مدير و ميزان استرس شغلي كتابداران كتابخانه هاي 
مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به اطالعات جدول3، 
بين سبک تسلط مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد و ميزان 

همبستگي در اين رابطه RYX= 0/28  است.
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، ناصري )1379( در مورد رابطه بين سبک های مديريِت 
تعارض و استرس شغلی در بانک ها نتيجه گرفته است كه بين سبک تسلط و استرس كاركنان 

رابطه معناداري وجود ندارد.
در پژوهش مشابه ديگری فاطمي رشت آبادي )1382( در مورد رابطه سبک مديريِت 
تعارض با فشار روانی به اين نتيجه رسيده است كه بين سبک تسلط با فشار روانی رابطه 

منفِیِ معنی دار وجود دارد.
 •   درخصوص رابطه بين سبک تشريک مساعي مدير و ميزان استرس شغلي كتابداران 
كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به اطالعات 
جدول3 بين سبک تشريک مساعي مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري 

وجود دارد، و ميزان همبستگي در اين رابطه RYX= 0/252  است. 
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، ناصري )1379( در مورد رابطه بين سبک های مديريت 
تعارض و استرس شغلی در بانک ها به اين نتيجه رسيده است كه بين سبک هاي مديريت 
تعارض تشريک مساعي از يک طرف و استرس شغلي كاركنان از طرف ديگر رابطه معنادارِ 

معكوس وجود دارد.
درخصــوص رابطه بين سبـک اجتنـاب مـدير و ميـزان استـرس شغلـي كتابداران 
كتابخـانه هاي مركـزي دانشگاه هاي دولتـي شهر تهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به 
اطالعات جدول3 بين سبک اجتناب مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري 

بررسی رابطه بین سبك های مدیریت تعارض 
و استرس شغلی كتابداران ...
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وجود دارد و ميزان همبستگي در اين رابطه RYX= 0/434  است. 
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، فاطمي رشت آبادي )1382( در مورد رابطه سبک 
مديريت تعارض با فشار روانی به اين نتيجه دست يافت كه بين سبک احتراز )اجتناب( با 

فشار روانی رابطه معنی دارِ معكوس وجود دارد.
كتابداران  شغلي  استرس  ميزان  و  مدير  مداراي  سبـک  بين  رابطه  درخصـوص   •
كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به اطالعات 
جدول3، بين سبک مداراي مدير با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد 

و ميزان همبستگي در اين رابطه RYX= 0/237  است.
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، ناصري )1379( به اين نتيجه دست يافت كه بين سبک 

مدارا و استرس شغلی كاركنان رابطه معناداري وجود ندارد.
در پژوهش مشابه ديگری فاطمي رشت آبادي )1382( به اين نتيجه رسيد كه بين سبک 

مدارا با فشار روانی رابطه معناداري وجود ندارد.
• درخصـوص رابطه بين سبک مصالحـه مدير و ميزان استـرس شغلي كتابداران 
كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي دولتي شهرتهران می توان نتيجه گرفت: باتوجه به اطالعات 
جدول3، بين سبک مصالحه با ميزان استرس شغلي كتابداران رابطه معناداري وجود دارد و 

ميزان همبستگي در اين رابطه RYX= 0/232  است.
در پژوهشي مشابه اين پژوهش، ناصري )1379( به اين نتيجه رسيد كه بين سبک هاي 
مديريت تعارض مصالحه از يک طرف و استرس شغلي كاركنان از طرف ديگر رابطه معنادار 

معكوس وجود دارد. 
در پژوهش مشابه ديگری فاطمي رشت آبادي )1382( به اين نتيجه دست يافت كه بين 

سبک مدارا با فشار روانی رابطه معني دار وجود ندارد.
به اطالعات  باتوجه  نتيجه گرفت:   • درخصوص آزمون فرضيه  پژوهش می توان 
جدول4، بين متغيرهای سبک هاي مديريِت تعارض )تسلط، تشريک مساعي، مصالحه، 
اجتناب، و مدارا( با متغير وابسته استرس شغلي كتابداران رابطه معني داري وجود دارد و ميزان 
اين رابطه RYX=0/44 است. بنابراين آزمون فرضيه با 99 درصد اطمينان مورد تأييد قرار 

مي گيرد و فرض صفر رد مي شود.

پيشنهاد مي شود:
1.  باتوجه به اينكه هر يک از مديران كتابخانه ها سبک های متفاوتی از مديريت تعارض 
را به كار می برند. بنابراين، آشنا كردن آنها با انواع سبک هاي مديريِت تعارض باعث مي شود 

فهیمه باب  الحوائجی 
سمانه آقاجان  پورمیری
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كه بتوانند سبک مناسب را در مقابله با تعارض به كاربرند و تعارض به وجود آمده را حل كنند.
2.  باتوجه به اينكه استرس شغلی بر كارآيی كاركنان تأثيرگذار است، بنابراين آشنا كردن 
آنان، به خصوص مديران كتابخانه ها با عوامل استرس شغلي و روش هاي كاهش آن، مي تواند 

در كنترل استرس نقش مهم و به سزايي داشته باشد.
3.  اگر مديران با سبک های مديريِت تعارض آشنايی كامل داشته باشند، در برخورد با 
تعارض و براي حل آن می توانند ابتدا به تشخيص موقعيت هايي بپردازند كه تعارض در آن 

اتفاق افتاده است، سپس باتوجه به موقعيت، سبک مناسب را انتخاب كنند.
4.  به كاربردن مديريت صحيح و مناسب توسط مديران، می تواند در رعايت عدالت در 
ارزشيابِي عملكرد كاركنان، مديريت صحيح تعارض، و پيشگيري در به وجود آمدن استرِس 

ناشي از كار تأثيرگذار باشد.
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