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Abstract
purpose: The aim of this study is to investigate the
Purpose:dimensions of burnout and their
relationships with job satisfaction of public
librarians in Sistan-Baluchistan province.
Methodology: This study is the applied , and the
type of analyse descriptive and survey. The
population consisted of 120 librarians working in
public libraries in Sistan and Baluchestan and data
were collected by questionnaire.
Findings: Results shows that the status of librarians
in terms of emotional burnout subscales were low.
On the subscales depersonalization and lack of
personal accomplishment as well as in the field are
at an intermediate level. There is a significant
inverse relationship between burnout and job
satisfaction in library. Age and job satisfaction on
burnout and librarians has been effective and gender
on these factors has not been effective.
Conclusion: The results also showed that overall
high-level librarian in the first component and the
second component of wire at a medium level of
burnout.
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 سن و سابقه کار بر فرسودگی و رضایت کتابداران تأثیرگذار.معنیداری وجود دارد
.بوده و جنسیت در این عوامل مؤثر نمیباشد
 نتایج این پژوهش نشان داد کتابداران در اولین مؤلفه:بحث و نتیجهگیری
فرسودگی شالی در سطح باالیی از فرسودگی هستند و در مراحل دوم و سوم در
سطح متوسط میباشند

واژههای کلیدی
. کتابخانههای عمومی، رضایت شالی، کتابداران،فرسودگی شالی

 زهرا خواجه علی جهانتیای:* نویسنده مسئول

91

فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی ،سا سوم ،شماره او  ،بهار 1395

مقدمه
انسان در محیط کار یکنواخت یلا شلرایط کلاری کله او را
اقناع نمیکند دچلار خسلتگی ،فشلار روانلی و فرسلودگی
میشود که این امر منجر به کاهش هوشیاری ،عدم توجله
و اختال در انجام وظایف و وقوع حلواد در محلیط کلار
میشود .فرسودگی به عنوان تحمل فشار زیاد اسلترس در
محیط کار تعریف شلده اسلت .تعریلف ویلژه و کلاربردی
فرسودگی شالی در حرفه کتابداری توسط مازالک 1مطرح
شده که فرسودگی را بله عنلوان حلاالت متعلدد خسلتگی
جسمی ،روحی و عاطفی میداند که منجر به ایجاد استرس
مزمن میگردد .به نظر مسالش فرسلودگی شلالی شلامل
سه مؤلفه اصلی خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش
عملکرد شخصی است( .رضایی آدریانی ،شعبانی و عابدی،
)1392
فرسودگی شالی از جمله خطرات شالی اسلت کله
میتواند باعث افت کیفیت ارائه خدمات گردد و از آنجلایی
که کارکنان نقش مهمی را در موفقیلت یلک سلازمان بلر
عهده دارند و یک سوم اوقات شبانه روز خود را در محلیط
کار میگذرانند فشارهای کاری میتواند یکی از مهمتلرین
علل فرسودگی شالی باشد و فرد مبتال به فرسودگی شالی
مسلللماً کللارایی و بهللرهوری پللایینی خواهللد داشللت .در
کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی نیلز چلون کتابلداران در
ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با گروههای مختلفی از افلراد
هستند عدم رضایت شالی و افسردگی آنان تأثیرات منفلی
در پی خواهد داشت که مانعی بلر سلر راه کتابخانلههلا در
بررسی و شناخت نیاز مراجعین و دسلترسپلذیری و ارائله
خدمات مطلوب اطالعات میگلردد .بلا توجله بله نقلش و
اهمیت کتابداران کتابخانههای عمومی در ارائله اطالعلات
به مردم و نقش آنها در آگاهیرسانی در سطح وسیع ،الزم
است عوامل پویلایی ،نشلاط و رضلایت آنلان مشلخص و
تأمین گردد .با بررسلی دیلدگاه آنلان در ابعلاد فرسلودگی
شالی ،زمینه مناسب بلرای تلأمین رضلایت ،پیشلگیری از
فرسودگی شلالی و تبعلات ناشلی از آن و همچنلین ارائله
خدمات اطالع رسانی مطلوب فرآهم گردد.
هدف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطله بلین هلر یلک از
ابعللاد فرسللودگی شللالی و رابطللة آن رضللایت شللالی در
کتابداران عمومی استان سیستان و بلوچستان میباشد.
1 . Maslach

سواالت پژوهش
در پژوهش حاضر تالش شده است تا به سؤاالت زیر پاسخ
داده شود:
 .1وضعیت کتابداران عمومی سیستان و بلوچستان در مورد
هریک از ابعاد فرسودگی شالی چگونه است؟
 .2آیا از نظر کتابداران کتابخانههلای عملومی سیسلتان و
بلوچسللتان بللین رضللایت شللالی و هریللک از خللرده
مقیاسهای آن رابطه وجود دارد؟
 .3آیا بین فرسودگی شالی و رضایت شلالی در کتابلداران
کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان رابطه
معناداری وجود دارد؟
 .4آیا بین فرسودگی شالی کتابداران با عوامل سن و سابقه
کار آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
 .5آیا بین رضایت شالی کتابداران با عوامل سلن و سلابقه
کار آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
 .6آیا بین فرسودگی و رضایت شالی کتابداران با جنسلیت
آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
مصللطفوی و قاسللمینللژاد ( )1391در بررسللی میللزان
فرسودگی شالی و رابطلهی آن بلا سلن و سلابقه کلار در
کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تهلران بله ایلن نتیجله
رسیدند که در رابطه با میزان تحلیل رفتگی عاطفی بلیش
از نیمی از کتابداران دارای فرسودگی عاطفی باال و متوسط
بودند .در رابطه با مؤلفه دوم اکثلر کتابلداران دارای مسلخ
شخصللیت متوسللط و پللایین بودنللد و تعللداد کمللی مسللخ
شخصیتی باال داشتند .در مورد فقدان موفقیت فردی اکثلر
کتابداران نمره باالیی در این خرده مقیاس کسلب کردنلد.
همچنین نتایج نشان داد؛ بلا افلزایش سلن و سلابقه کلار،
فرسودگی شالی کتابداران در سله مؤلفله تحلیلل رفتگلی
عاطفی ،مسخ شخصیتی و علدم موفقیلت فلردی افلزایش
یافته است.
سپاه منصور ،شهریاری احمدی و شلهامی ()1391
در پژوهش خود به این نتیجله رسلیدند کله بلین رضلایت
شالی و فرسودگی شالی معلملان رابطله منفلی معنلاداری
وجود دارد .بلدین معنلی کله بلا کلاهش رضلایت شلالی،
فرسودگی شالی معلمان افزایش مییابد.
نتایج پژوهش ملکنیا و همکلاران ( )1391نشلان
داد بین رضایت شالی کارکنان با توجه به محل خلدمت و
نوع مدرک تحصیلی آنلان تفلاوت معنلیداری وجلود دارد.
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هیچ تفاوتی بین رضایت شالی کارکنان تحلت بررسلی بلا
توجه به جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصلیالت ،گلروه
سنی و سابقه خدمت آنان وجود ندارد.
حریری و حسنزاده ( )1389در پژوهشی با عنلوان
"سنجش فرسودگی شالی در میان کتابداران کتابخانههای
عمومی استان مازندران" به این نتیجله رسلیدند کله بلین
میانگین فرسلودگی شلالی کتابلداران ملرد و زن (در بعلد
خستگی عاطفی) تفاوت معنلاداری وجلود دارد و میلانگین
فرسودگی شالی کتابداران بر حسب گروههای سنی ،سطح
تحصیالت ،سابقه اشتاا به کار در کتابخانه و سلابقه کلار
در محللل کللار فعلللی دارای تفللاوت معنللاداری اسللت ،امللا
فرسودگی شلالی کتابلداران بلر حسلب وضلعیت تأهلل و
درآمد ،تفاوت معنیداری ندارد.
عارفی و همکاران ( ،)1389در پژوهشی به بررسی
میزان فرسودگی شالی و رابطة آن با منتخبی از متایرهای
جمعیت شناختی در اعضای هیأت علملی دانشلگاه شلهید
بهشتی پرداختند .یافتههای آنان نشان داد میزان فرسودگی
شالی اعضای هیأت علمی در بعد تحلیل علاطفی و مسلخ
شخصیت پایینتر از نمرههای هنجار است ،اما میزان علدم
موفقیت فردی آنها باالتر از میانگین هنجار بلرای معلملان
است .همچنین از میان متایرهای جمعیت شلناختی (سلن،
جنس ،وضعیت تأهل ،نوع استخدام ،رشته تخصصی ،سابقه
کار و مرتبة علمی) تنها در متایلر وضلعیت تأهلل تفلاوت
معنادار بین شرکت کنندگان مشاهده شد .در نهایت اگرچه
میزان فرسودگی شالی اعضای هیأت علمی در ابعاد تحلیل
عاطفی و مسخ شخصیت پایین است ،ولی حلدود نیملی از
آنها نسبت به شال خود احسلاس علدم موفقیلت فلردی
میکنند.
زمینی و همکاران ( )1389در تحقیقی بله بررسلی
رابطه فرهن سازمانی با رضایت شالی و فرسودگی شالی
در میان کارکنان دانشگاه تبریز پرداختنلد و دریافتنلد بلین
رضایت شالی و فرسودگی شالی کارکنان رابطه معکوس و
معنیداری وجود دارد.
در پللژوهش شللفیع آبللادی و خلللج ( )1389ب لین
رضایت شالی کارمندان زن و مرد تفاوت معنلادار آملاری
دیده نشد.
در پژوهش حسلینایی ( )1388بلا عنلوان بررسلی
میزان و عوامل فرسودگی شالی کارکنان بنیاد شهید و امور
ایثارگران کشور و ارائه راهکارها ،بین فرسلودگی شلالی و
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رضایت شالی رابطه معناداری وجود داشت.
گلی ( ،)1385در پژوهشی با عنوان " بررسی رابطه
رضللایت شللالی و خالقیللت در شللرکت آب و فاضللالب
شهرستان رشت " به نتایج ذیل دست یافت :زنلان نسلبت
به مردان از رضایت شالی بیشتری برخوردارنلد .همچنلین
نتایج وی نشان داد که بین رضایت شالی زنلان و ملردان
تفاوت معناداری وجود ندارد.
نجفللی و همکللاران ( ،)1379در تحقیقللی رابطلله
فرسودگی با سالمت روان در بین کارکنان مرکز تحقیقلات
و تولید سوخت هستهای اصلفهان را سلنجیدند و بله ایلن
نتایج دست یافتند که رابطلهی معنلاداری بلین فرسلودگی
شللالی و سللالمت روان در بللین کارکنللان وجللود دارد24 .
درصد کارکنان این مجتمع دارای فرسودگی شالی در حلد
ضعیف بودند 14 .درصلد در حلد متوسلط بله دسلت آملد.
همچنین 76درصد افلراد ایلن مجموعله دارای فرسلودگی
شالی در حد باال بودند .دیگر نتایج تحقیق نشلان داد ،کله
هیچگونلله رابطلله معنللیداری بللین فرسللودگی شللالی و
متایرهای سن ،جنس ،تأهل ،رشته تحصیلی ،بخلشهلای
مختلف کاری و سنوات خدمت وجود نداشت.
شعبانی و همکاران ( ،)2112در پژوهشی به بررسی
فرسودگی شالی کتابداران در دانشگاه اصفهان پرداختنلد و
دریافتند؛ فرسودگی شالی کتابداران در سطح متوسلطی از
شدت و فراوانلی قلرار دارد در حلالیکله سلطح پلایینی از
تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت ،و سطح متوسلط از نظلر
فقدان موفقیت فردی وجود دارد .همچنین نتایج نشلان داد
در بعضللی متایرهللای جمعیللت شللناختی از جمللله بللین
فرسودگی شالی و سن ،سطح آموزشلی و مطالعله ارتبلاط
وجود دارد و هیچ ارتباطی بین فرسودگی شلالی ،و تجربله
شالی و موقعیتهای کتابداران وجود ندارد.
اسللمیت و نیلسللون ،1984( 1نقللل در شللعبانی،
 ،)2112در پژوهشی با عنوان " فرسودگی شالی کتابداران
کتابخانههای تخصصی" ،به این نتلایج دسلت یافتنلد کله
کتابداران سطح پایینی از تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت،
و سللطح متوسللطی از فقللدان موفقیللت فللردی را تجربلله
داشته اند و نیز ارتباطی بین فرسودگی شلالی کتابلداران و
تجربه کلاری در کتابخانلههلای تخصصلی وجلود نلدارد.
پژوهش کیم 1992( 2نقل در شفیع آبادی و خللج،)1389 ،
1. Smith &Nielsen
2. Kim
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نشان داد بین سطح تحصیالت و سن بلا رضلایت شلالی
رابطه وجود دارد .اما ارتباطی بین جنس ورضلایت شلالی
وجود نلدارد .نتلایج پلژوهش بلریچ 1و همکلاران (،)1986
نشان داد که  35درصد از کتابلداران فرسلودگی شلالی را
تجربه کردهاند.
با مرور تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در ملی-
یابیم ،فرسلودگی و رضلایت شلالی هلر دو از موضلوعاتی
هستند که توجه زیادی به آنها شده و تحقیقات زیادی در
این موضوعات و بلین گلروههلا و سلازمانهلای مختللف
صورت گرفته است .با وجود این ،کمتر پژوهشی به بررسی
این دو عامل در ارتباط با یکدیگر پرداخته است و بلهویلژه
در کتابداران کتابخانههلای عملومی ،ایلن مسلئله بررسلی
نشده است .تقریبا تمامی تحقیقات صورت گرفته در زمینله
فرسودگی شالی در گروههای مختلف حاکی از آن بود کله
کارکنان به نحوی در معرض فرسودگی شالی قرار دارند و
نظر به اهمیت منابع انسانی در سازمان ،راهکارهلایی ارائله
شده است در رابطه با رضایت شالی ،با توجه به اینکله بلا
ایجللاد رضللایت در کارکنللان زمینللهی فرسللودگی کللاهش
مییابد در این پژوهش سلعی ملیشلود بله بررسلی ابعلاد
فرسودگی شالی در کتابداران کتابخانههای عمومی اسلتان
سیستان و بلوچستان پرداخته شود و با تعیین نوع رابطه آن
با رضلایت در کتابلداران پیشلنهاداتی بلرای برناملهریلزی
نیروی انسانی سازمان مذکور ارائه شود.

ابللزار گللردآوری دادههللا دو پرسشللنامه سللنجش
رضایت شالی مینه سوتا ،و ابعاد فرسودگی شالی جاکسون
و مازالک میباشد که روایی و پایایی آن بررسلی و ملورد
تأیید قرار گرفت .این پرسشنامه در طیف لیکرت به بررسی
رضایت شالی در کتابداران کتابخانههای عمومی سیسلتان
و بلوچستان میپردازد.
روایی و پایایی پرسشنامه فرسودگی شلالی توسلط
مسالچ و جکسلون 2قلبالً سلنجیده شلده اسلت و روایلی
پرسشنامه نیز توسط متخصصان ملورد تأییلد قلرار گرفتله
است .میزان پایایی آن با ضریب آلفلای کرونبلاخ  ،1/85و
پایایی آن برای هر یلک از خلرده مقیلاسهلای خسلتگی
عاطفی  ،1/87مسلخ شخصلیت  1/78و فقلدان موفقیلت
فردی  1/73محاسبه شد .همچنین در این تحقیق ،پایلایی
از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسلبه گردیلد و میلزان
پایایی کل آن با ضریب آلفای کرونباخ  ،1/83و پایلایی آن
برای هر یک از خرده مقیاسهای خستگی علاطفی ،1/87
مسللخ شخصللیت  1/74و فقللدان موفقیللت فللردی 1/81
محاسبه شد .همچنین پرسشنامه رضایت شالی مینه سلوتا
روایی آن توسلط متخصصلان ملورد تأییلد قلرار گرفلت و
پایایی مقیاس ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/92به
دست آمد.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد که بیش از نیمی از کتابلداران
( )% 57/1را زنان تشکیل میدهنلد و  %42/9از کتابلداران
مرد میباشند .اکثر کتابداران کتابخانه های عمومی اسلتان
سیستان و بلوچستان ( 78درصد) متأهل ،و  22درصد آنان
مجرد هستند.
در جامعة پژوهش حاضر  %2/2از کتابلداران ملورد
بررسی دارای مدرک دیپلم میباشند %28/6 ،دارای مدرک
کللاردانی %59/3 ،مللدرک کارشناسللی و  % 9/9مللدرک
کارشناسی ارشد هستند .بنابراین بیشترین درصد کتابداران
نمونه مورد پژوهش دارای تحصلیالت کارشناسلی و کلم-
ترین درصد دارای مدرک دیپلم میباشند.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هلدف کلاربردی و از نلوع توصلیفی-
تحلیلللی اسللت .جامعللهی آمللاری پللژوهش شللامل کلیلله
کتابداران شاغل در کتابخانههلای عملومی تحلت نظلارت
نهاد کتابخانههلای عملومی کشلور در اسلتان سیسلتان و
بلوچستان میباشد .تعداد افراد جامعه آماری 121نفر ملی-
باشد .نمونه مورد بررسی شامل  91نفر از کتابداران شلاغل
در کتابخانه های عمومی استان سیستان بلوچسلتان اسلت
که با استفاده از نمونهگیلری تصلادفی خوشله ای انتخلاب
گردید .بدین صورت ،کله از بلین کتابخانلههلای عملومی
استان سیستان و بلوچستان تعدادی از آنها به طور تصادفی
انتخاب و تمامی کتابداران واجد شرایط ،به عنوان نمونهی
جامعه آماری در نظر گرفته شدند .حجم نمونه با استفاده از
جدو مورگان و با توجه به اندازه جامعه پژوهش ،تعداد 91
نفر تعیین شد.

میانگینهای به دسلت آملده در خصلوص نملرات
مربوط به فرسلودگی شلالی در کتابلداران کتابخانلههلای

1. Birch

2. Maslach & Jakson

پرسش  :1وضعیت کتابداران عمومی سیستان و
بلوچستان در مورد فرسودگی شغلی چگونه است؟
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عمومی استان سیستان و بلوچستان از این نظلر در سلطح
متوسط قرار دارند و میانگین نمره فقدان موفقیت فردی بلا
 33/12حللاکی از آن اسللت کلله در ایللن مللورد کتابللداران
عمومی در وضعیت متوسط قرار دارند.

عمومی استان سیستان و بلوچستان در جلدو شلماره ()1
نشان میدهد که وضعیت کتابداران از نظر خلرده مقیلاس
تحلیل رفتگی عاطفی با نمره  16/11در سطح پایین قلرار
دارد .میانگین نمره مسخ شخصلیتی در کتابلداران  6/4بله
دست آمد کله نشلان ملیدهلد کتابلداران کتابخانلههلای

جدول  .1میانگین امتیاز به دست آمده در هریک از خرده مقیاسهای فرسودگی شالی در کتابداران
میانگین نمره فرسودگی شغلی کتابداران

یافتههای این پلژوهش نشلان ملیدهلد وضلعیت
کتابداران از نظر خرده مقیاس تحلیلل رفتگلی علاطفی در
سطح پایین قرار دارد .بلدین معنلا کله کتابلداران عملومی
سیستان و بلوچستان در مورد اولین مؤلفه فرسودگی شالی
در وضعیت مناسبی نیستند و میبایسلت تمهیلداتی چیلده
شود تا اثر این مرحله از افسردگی زمینه ساز مراحل بعلدی
نشود .این نتیجه با یافتههای اسمیت و نیلسلون،)1984( 1
و مصطفوی و قاسمینلژاد ( )1391درخصلوص افسلردگی
کتابداران همسو میباشد .مسلالچ ( ،)1986در ایلن زمینله
معتقد است این مؤلفه احساس خستگی و تحلیلل فلرد در
اثر کار با دیگران را نشان میدهد و در این مرحله استرس
فردی در فرسودگی شالی نقش زیادی دارد .در این مرحله
کار از نظر روانی ،توان و نیلروی فلرد را گرفتله و کلار بلا
مراجعین برای تمام روز سخت و طاقت فرسلا اسلت .فلرد
احساس میکند شالش از نظر روحی وی را فرسوده کلرده
است .باعث شده که احساس سرخوردگی کند و فکلر کنلد
که بیش از حد معمو در این شال ،کار میکند.
درخصللوص مسللخ شخصللیتی نمللره کسللب شللده
کتابداران ،نشان میدهد کتابداران کتابخانه هلای عملومی
استان سیستان و بلوچستان از این نظر در سطح متوسلطی
از مسخ شخصیتی قرار دارند این یافته ،با نتلایج شلعبانی و
همکاران ( )2112همسو میباشد .املا اسلمیت و نیلسلون
( ،)1984مسللخ شخصللیتی کتابللداران تخصصللی را پللایین
یافتند .این مرحلله از فرسلودگی ،بعلد بلین فلردی بلودن
فرسودگی شالی را نشان میدهد و به واکنشهای منفلی،
عیبجویانه به سایر افراد در محلیط کلار اشلاره دارد .ایلن
همان مرحلهایست کله کارکنلان بلا مراجعلهکننلدگان بله
صورت اشیاء بدون شخصیت انسلانی برخلورد ملیکننلد و
1. Smith & Nielsen

تحلیل عاطفی

مسخ شخصیت

فقدان موفقیت

16/11

6/4

33/12

نسبت به دیگران بیعاطفه میشوند و حتی ممکلن اسلت
احساس کنند که مراجعهکنندگان برای برخی از مشلکالت
خود ،او را مقصر میدانند.
همچنین میانگین نمره فقدان موفقیت فلردی نیلز
حاکی از آن است که در این ملورد کتابلداران عملومی در
وضعیت متوسط قرار دارند .این نتیجه با یافتههای اسلمیت
و نیلسون ( )1984همسو میباشد .مصطفوی و قاسمینژاد
( ،)1391موفقیت فردی باالیی را در کتابداران دانشلگاهی
گزارش کردند .اما ،علارفی و همکلاران ( )1389در زمینله
موفقیت فردی فرسودگی باالیی را در نتلایج تحقیلقشلان
بیان نمودند .صاحبنظران معتقدند که ایلن مرحلله ،بیلانگر
بعد خود ارزیابی فرسلودگی شلالی اسلت و نشلان دهنلدة
احساس کاهش در شایستگی و بهلرهوری فلردی و پلایین
بودن باورهای کارآمدی فردی است .در صورتی که فقدان
موفقیللت فللردی در کتابللداران افللزایش یابللد در درک
احساسات مراجعین دچار مشکل شده و بله راحتلی نملی-
توانند با مشکالت آنان کنار بیایند و به همین نحو نخواهند
توانست تأثیر مثبتی بر زندگی آنلان بگذارنلد .بلا از دسلت
دادن موفقیت فردی ،در این مرحله از فرسودگی شالی فرد
نیرو و انرژی زیادی ندارد و نمیتواند فضای آرامشبخشی
برای مراجعین فراهم کند و از ارتباط با مراجعلان احسلاس
شادی و نشاط ندارد .در رابطه بلا ملواردی کله ذکلر شلد،
اگرچه کتابداران در وضعیت فقدان موفقیت فردی شدیدی
قرار ندارند اما این نگرانی وجود دارد که این روند افلزایش
یابد و به فرسودگی شالی کامل برسد .بنابراین ،میبایست
با برنامهریلزی از شلدت ایلن مؤلفلهی فرسلودگی شلالی
کاست و آن را به سمت پویایی و نشاط و ایجلاد خالقیلت
در کتابداران پیش برد.
فرسودگی شالی در کاهش کارآیی نیروی انسلانی
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جدو  2نشان میدهد :بین رضایت شالی و نظلام
پرداخت از نظر کتابداران کتابخانههای اسلتان سیسلتان و
بلوچستان؛ بین رضایت شالی و نوع شال کتابلداران؛ بلین
رضایت شالی و فرصت پیشرفت کتابلداران؛ بلین رضلایت
شالی و جو سازمانی در کتابداران؛ بلین رضلایت شلالی و
سبک رهبری در کتابداران؛ و بین رضایت شالی و شلرایط
فیزیکی در کتابداران در سطح  1/1111رابطه معنیدار بود.

مللؤثر مللیباشللد (زمینللی و همکللاران .)1391 ،سللاعتچی
( )1391بلله نقللل از مسللالچ و جکسللون بیللان مللیکنللد:
فرسودگی شالی موجب تباهی در کیفیت خدماتی میگردد
که به وسیله کارکنان ارائه میشود و میتواند عاملی بلرای
غیبت ،تضعیف روحیه و عدم مسئولیتپذیری گردد.
پرسش  :1آیا از نظر کتابداران کتابخانههای عمومی
سیستان و بلوچستان بین رضایت شغلی و هریک از خرده
مقیاسهای آن رابطه وجود دارد؟

جدول  .1ضرایب همبستگی بین رضایت شالی و هریک از ابعاد آن در کتابداران کتابخانههای عمومی
ضریب همبستگی
مقدار p

نظام پرداخت

نوع شغل

فرصت پیشرفت

جو سازمانی

سبک رهبری

شرایط فیزیکی

1/796
1/1111

1/813
1/1111

1/795
1/1111

1/713
1/1111

1/687
1/1111

1/478
1/1111

وجود رابطة مثبت معنیدار از نظر کتابداران نشان میدهلد
داشتن روحیه همکاری در محیط کار و صلداقت و اعتملاد
متقابل میدر رضایت شالی آنلان تلأثیر مثبلت دارد .بلین
رضللایت شللالی و سللبک رهبللری از نظللر کتابللداران
کتابخانههای استان سیستان و بلوچستان رابطلهی مثبتلی
وجود دارد بدین معنا که آنان ارتباط مکتوب بین مدیریت و
کارکنان را بلاور دارنلد و اکثلرا معتقدنلد کله کارکنلان در
تصمیم گیری دخالت داده شلوند و بلین ملدیر و کارکنلان
همدلی وجود داشته باشد .رضایت شالی و شرایط فیزیکلی
رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .در صورتی کله فضلای
فیزیکی محیط کار ،دکوراسیون ،و سرمایش و گرمایش آن
مناسب باشد ،رضایت شالی بیشلتر خواهلد بلود .خالصله
کالم اینکه هر یک از خرده مقیاسهای نظام پرداخت ،نوع
شال ،فرصت شالی ،جو سازمانی ،سبک رهبری ،و شرایط
فیزیکی از نظر کتابداران در رضایت شالی کلل تأثیرگلذار
است.

یافتهها نشان میدهد ،بین رضایت شلالی و نظلام
پرداخت از نظر کتابداران کتابخانههای اسلتان سیسلتان و
بلوچستان رابطة مثبلت معنلیداری وجلود دارد .بنلابراین،
کتابداران حقوق و مزایای متناسب با کار و حقوق کافی در
مقایسه با دیگران را در رضلایت شلالی ملؤثر ملیداننلد و
انتظار دارند امکانات عادالنه بین آنان توزیع شود .همچنین
بین رضایت شالی و نوع شلال ،نیلز از نظلر آنلان رابطله
مثبتی وجود دارد و آنان با این عقیلده موافقنلد کله شلال
بایست متناسب با توانایی فرد باشد و فرد از نتیجه کلارش
احساس خشنودی داشته باشد .در رابطه با رضایت شالی و
مؤلفة فرصت پیشرفت ،نیلز کتابلداران بلر ایلن باورنلد در
صورتی که در کتابخانلههلای عملومی اسلتان سیسلتان و
بلوچستان افلراد بتوانلد بلا توجله بله توانمنلدی خودشلان
پیشرفت نمایند و سازمان امکان امکان فرصت پیشرفت را
برایشان فرآهم سلازد ،رضلایت منلدی کارکنلان افلزایش
مییابد.
همچنین در رابطه با رضایت شالی و جو سازمانی،

جدول  .7ضرایب همبستگی بین فرسودگی شالی و رضایت در کتابداران
متغیر 1

متغیر 1

تعداد

ضریب همبستگی P

رضایت شالی

فرسودگی شالی
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1/119 -1/245

تصور اغلب کتابداران این است کله آنهلایی کله در
بخش مرجع کتابخانههلا کلار ملیکننلد از رضلایت شلالی
باالتری برخوردار هستند .دلیل عملده آنهلا ،ایلن اسلت کله
بخش مرجع برخالف بخشی مانند بخش فهرستنویسلی و

طبقهبندی با مراجعان مختلف در تملاس مسلتقیم بلوده و از
تحرک نسبتا باالتری برخوردار است .نتایج بریچ و همکلاران
( )1986نشلللان داد  35درصلللد از کتابلللداران مرجلللع در
کتابخانههای عمومی فرسودگی شالی را تجربه کردهاند.
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پرسش  :7آیا بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی
کتابداران عمومی رابطه معناداری وجود دارد؟

سابقه سابقه کار

1/89

میانگین

1/51

1/14
1/76

18

انحراف معیار

خطا استاندارد

12

4/16

سن

11/15

فرسودگی شغلی

1. Visser and et al

91

برای بررسی رابطه بین فرسودگی شالی با سلن و
سابقه کار از آزمون تی تست وابسته استفاده شد که نتلایج

T

91

سابقه کار آنان رابطه معناداری وجود دارد؟

در کتابداران

Df

P

1/1111

پرسش  :1آیا بین فرسودگی شغلی کتابداران با سن و

جدول  .1بررسی رابطه بین فرسودگی شالی با سن و سابقه کار

1/1111

برای بررسی رابطه بین رضایت شالی و فرسودگی
شالی در کتابداران از ضریب همبستگی پیرسلون اسلتفاده
شد .طبق نتایج ارائه شلده در جلدو شلماره (r ،)3برابلر
 1/245بهدست آمد که ایلن ضلریب در سلطح p=1/119
معنادار بود .بنابراین ،بین رضلایت شلالی و فرسلودگی در
کتابداران کتابخانههای عمومی استان سیستان و بلوچستان
همبستگی وجود دارد و عالمت منفی نشان میدهد رابطله
این دو متایر از نوع معکوس میباشلد بلدین معنلا کله بلا
افزایش رضایت شالی در کتابلداران ،فرسلودگی شلالی در
آنان کاهش مییابد و برعکس.
بین فرسودگی شالی و رضایت شالی در کتابداران
کتابخانههای عمومی استان سیسلتان و بلوچسلتان رابطله
معکوس معنلیداری وجلود دارد .کتابلدارانی کله رضلایت
شالی باالتری برخوردارند به همان نسبت فرسودگی شالی
در آنان کاهش مییابد .با توجه به اینکه یکلی از ملواردی
که در فرسودگی شالی نقش دارد ،رضایت ملیباشلد و در
صورتی که کارکنان از کار رضلایت نداشلته باشلند زمینله
برای فرسودگی و شدت یافتن آن فراهم میگردد .بنابراین،
کتابداران با داشتن رضایت شالی ،فرسوده نخواهند شلد و
نظر به اینکه در هر یک از خلرده مقیلاسهلای رضلایت
شالی از نظر کتابداران با رضایت کل رابطه یافت شد .می-
توان گفت با فرآهم کلردن زمینله بلرای هریلک از ابعلاد
رضللایت ،بلله نللوعی بلله در کللاهش سللطح فرسللودگی در
کتابداران مؤثر خواهیم بود.
یافتههای این پژوهش با نتایج پلژوهش حسلینایی
( ،)1388سلللپاه منصلللور و همکلللاران ( ،)1391نلللادی و
همکللاران ( ،)1392و زمینللی و همکللاران ( )1389همسللو
میباشد .وایسلر و همکلارانش )2113( 1بیلان کردنلد کله
ارتباط میان رضایت شلالی و فرسلودگی شلالی دو طرفله
بوده و به زعم نگارندگان پایین بودن یکی میتواند باعلث
افزایش دیگری شود.

جدو شماره ( )4به شرح زیر میباشد:
بین فرسودگی و سابقه کار رابطه معناداری وجلود
دارد .همچنین بین فرسودگی شالی و سن کتابداران رابطه
معناداری وجود دارد (.)1/15 < p =1/1111

در تحلیل یافتههای به دست آملده در ملورد تلأثیر
سن در فرسودگی شالی کتابداران کتابخانلههلای عملومی
استان رابطه معناداری بین ایلن دو متایلر وجلود دارد ایلن
بدان معناست که با افزایش سن در کتابلداران ،فرسلودگی
شالی در آنان افزایش مییابد .بنابراین تمهیداتی اندیشیده
شود تا بتوان از تجربه کتابدارانی که در سلن بلاالتر قلرار
دارند استفاده نمود و آنان را در بخشهلایی کله تجربله و
عالقه بیشتری دارند به کار گمارد تا بدین ترتیب خود را در
بهبود کارایی و بهره وری از نیروی انسانی در کتابخانلههلا
سهیم بدانند و احساس مفید بودن در آنان تقویت گردد.
نتایج این پژوهش با یافته هلای حریلری و حسلن
زاده ( )1389مصللطفوی و قاسللمینللژاد ( )1391همسللو
میباشد .اما با نتایج ملکنیا و همکاران ( ،)1391نجفلی و
همکاران ( ،)1379و علارفی و همکلاران ( )1389ناهمسلو
میباشد.
پرسش  :9آیا بین رضایت شغلی کتابداران با سن و
سابقه کار آنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آزمون تیتست در جدو شماره ( )5نشان میدهد؛
بین رضایت شالی و سابقه کتابداران همچنین بین رضایت
شالی و سن کتابداران رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  .9بررسی رابطه بین رضایت شالی با سن و سابقه کار در کتابداران

رضایت شغلی

سابقه کار
سن

میانگین

انحراف معیار

خطا استاندارد

T

Df

P

1/49
1/88

1/26
1/16

1/132
1/111

3/73
7/96

91
91

1/1111
1/1111

بللین رضللایت شللالی و سللابقه کللار کتابللداران
کتابخانههای عمومی استان سیسلتان و بلوچسلتان رابطله
معناداری وجود دارد که با یافتههای حریلری و حسلن زاده
( )1389در کتابللداران عمللومی مازنللدران ،و مصللطفوی و
قاسمینژاد ( )1391همسو و با نتایج مللکنیلا و همکلاران
( ،)1391نجفی و همکاران ( ،)1379و علارفی و همکلاران
( )1389ناهمسو میباشد .طبق یافتههای اسمیت و نیلسون
( )1984ارتباطی بین فرسودگی شالی کتابلداران و تجربله
کاری در کتابخانههای تخصصی وجود ندارد.

پرسش  :9آیا بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی با
جنسیت در کتابداران کتابخانههای عمومی استان
سیستان و بلوچستان رابطه معناداری وجود دارد؟

برای پاسخ بله ایلن پرسلش از آزملون تلیتسلت
مستقل استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان میدهد بلین
دو گروه زن و مرد در فرسودگی شالی تفلاوت معنلیداری
وجود ندارد.
همچنین در خصوص رابطه بین رضایت شلالی بلا
جنسیت در کتابداران کتابخانههای عمومی ،نتلایج آزملون
تی مستقل نشلان ملیدهلد بلین دو گلروه زن و ملرد در
رضایت شالی تفاوتی وجود ندارد.

جدول  .9نتایج آزمون تی مستقل بین فرسودگی شالی ،و رضایت شالی با جنسیت در کتابداران کتابخانههای عمومی
فرسودگی شغلی
رضایت شغلی

میانگین

خطای استاندارد

آماره t

درجه آزادی

P

1/11
1/11

1/163
1/157

1/45
1/637

66/53
89

1/191
1/526

نتایج پژوهش نشان داد؛ که جنسیت بر هلیچ یلک
از ابعاد فرسودگی شالی و رضایت تأثیری نلدارد .بنلابراین،
میزان فرسلودگی و رضلایت در کتابلداران کتابخانلههلای
عمومی استان سیستان و بلوچستان تحلت تلأثیر جنسلیت
تاییللر نمللییابللد و هریللک از ابعللاد فرسللودگی شللالی در
کتابداران زن و مرد به میزان یکسلانی در رضلایت شلالی
تأثیرگذار میباشد .این نتایج با یافته مللکنیلا و همکلاران
( ،)1391علارفی و همکللاران ( ،)1389نجفلی و همکللاران
( ،)1379و زمینی و همکاران ( )1389همسو ملیباشلد .در
پژوهش شفیع آبادی و خلج ( )1389بلین رضلایت شلالی
کارمندان زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشد.
اما با یافتههای گللی ( ،)1385ناهمسلو ملیباشلد.
همچنین در بررسیهای ،مازالک و جکسون ( )1981بلین
مردان و زنان برای همله خلرده مقیلاسهلای فرسلودگی
شالی اختالف یافت شد .زنلان نملره فرسلودگی بلاالتری
نسبت به ملردان در خسلتگی علاطفی داشلتند .از طرفلی
مردان در خرده مقیلاس مسلخ شخصلیت نملره بلاالتری
نسبت به زنان داشتند .همچنین مردان نسبت بله زنلان در

کار فردی نمره باالتری داشلتند و در پلژوهش حریلری و
حسن زاده ( )1389کتابداران کتابخانههای عمومی فقط در
بعد خستگی علاطفی میلان کتابلداران ملرد و زن تفلاوت
معناداری وجود داشت.
در پژوهش شهامت و همکاران ( )1391در بررسی
رضایت شالی اعضای هیات علمی دانشگاه ،زنان در همه-
ی موارد از سطح رضلایت پلایینتلری نسلبت بله ملردان
برخوردار بودند .اما ،در پژوهش کیم ( 1992نقل در شلفیع
آبادی و خلج )1389 ،رابطهای بین جنس و رضایت شلالی
یافت نشد.
بحث و نتیجهگیری
تجربة استرس و فرسودگی شالی بین کتابلداران عملومی
موضوع جدیدی نیست (ردبرن گراب و همکاران.)2119 ،1
با توجه به اینکه در هلر سلازمان سلالمت روان کارکنلان،
تأثیر انکارناپذیری در پیشرفت و توسلعه آن دارد و در ایلن
میان کتابخانههای عمومی به عنلوان مکلانی کله تملامی
1. Rathbum-Grubb and et al
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افراد جامعه استفادهکنندگان بالقوه آن محسوب ملیشلوند،
نیازمند توجه بیشتر به کارکنان و کتابلداران شلاغل در آن
میباشد.
با توجله بله یافتلههلای تحقیلق حاضلر و سلایر
تحقیقات صورت گرفته در سایر سازمانهلا و کتابخانلههلا
این نکته استنباط میشود که کتابخانلههلای عملومی بله
عنوان مراکز اطالعرسانی عمومی در اعتال ،رشد و توسلعه
فرهنگللی جوامللع نقللش بسللیار مهمللی دارنللد بنللابراین
نمیبایست هیچ عاملی آنها را از ارائه خدمات به جامعه باز
دارد ،بلکه کتابداران با عالقه به وظیفه خطیر خلود در املر
اطالعرسانی میپردازند.
کنتر عوامل موجد فرسودگی تأثیر قابلل تلوجهی
بللر افللزایش بهللرهوری و رضللایت شللالی دارد و آگللاهی
کتابداران از موضوع استرس و فرسودگی به بهبلود رابطله
محیط و انسان کمک میکند
در سا  ،2116بخش انجمن روانشناسی بریتانیا از
روانشناسی کلار نشلان داده بلود بلا یلک مطالعله سلطوح
اسللترس شللالی بللین آتللشنشللانان ،کارمنللدان پلللیس،
اپراتورهای آموزش ،معلمان و کتابداران .این مطالعه انجلام
شده بود با پیش فرضی که کتابداران تجربه کمترین مقدار
استرس را دارند .به طور شگفت انگیزی ،یافتههلا مخلالف
آن را نشان داد .اگرچه طبقات بکارگرفته محاسبة اسلترس
زیاد بودند ،روی هلم رفتله کتابلداران در بلاالترین سلطح
دریافت استرس رتبهبندی شدند (سدیک و بروک،2116 ،1
نقل در کیسی.)2112 ،2
هر سازمانی برای پیشرفت و توسعة خود ،نیلاز بله
برنامهریزی کوتاه مدت و بلند ملدت دارد و در ایلن راسلتا
نقش منابع انسانی حائز اهمیت است و سلرمایهی انسلانی
است که مسیر توسعه سازمان را باید طی نماید و سلازمان
را به اهداف تعریف شده برساند بنابراین هلر نلوع توجله و
تحقیقی در خصوص کارکنان سلازمان و اسلتفاده از نتلایج
آن به نحوی ،در جهت پیشلبرد اهلداف اسلت .فرسلودگی
شالی چیزی است که میتواند تلوان کارکنلان را گرفتله و
مانع سیر تکاملی پیشبینی شده شلود( .فرسلودگی شلالی
باعث تحلیل انرژی و توان کارکنان میشود و مانعی بر سر
راه تکامل و تعالی سازمان میباشد)
نتایج این پژوهش نشلان داد ،کتابلداران در اوللین
1. Saddiq & Burke
2. casey
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مؤلفلله فرسللودگی شللالی در سللطح بللاالیی از فرسللودگی
هستند و در مراحل دوم و سوم در سطح متوسط میباشلند
این نتایج هشداری برای توجه بیشتر مسئوالن بله عواملل
ایجاد کننده فرسودگی شالی کتابداران میباشد تا بتوان از
تبعات جبرانناپذیر آن در امان بلود .در ایلن راسلتا تلأمین
رضایت شالی میتواند در کلاهش فرسلودگی ملؤثر واقلع
گردد .عوامل سن و سابقه در کتابداران عمومی اسلتان بلر
فرسودگی مؤثر میباشد اما جنسلیت تلأثیری در فرسلودگی
ندارد.
بنابر ایلن پیشلنهاد ملیشلود برناملههلایی جهلت
آموزش در حیطله موضلوعاتی از قبیلل ملدیریت اسلترس
جهت کاهش استرس و فرسودگی توسط مدیریت تلدارک
دیده شود.
منابع
حریری ،نجال؛ حسنزاده ،پریسا ( .)1389سنجش فرسودگی
شالی در میان کتابداران کتابخانههای عمومی استان
مازندران .فصلنامه اندیشههای تازه در علوم تربیتی:)1( 6 ،
.88-71
حسینایی ،علی ( .)1388بررسی میزان و عوامل فرسودگی شالی
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و ارائه راهکارها.
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ،دفتر مطالعات و
تحقیقات.
رضایی آدریانی ،رقیه ،شعبانی ،احمد ،عابدی ،محمدرضا (.)1392
بررسی میزان فرسودگی شالی کتابداران دانشگاه اصفهان و
رابطه آن با عوامل دموگرافیک .فصلنامه نظامها و خدمات
اطالعاتی .سا دوم.21-11 :)8( 4 .
زمینی ،سهیال؛ حسینی نسب ،داوود؛ زمینی ،سمیرا؛ زارعی،
پروین ( .)1389بررسی رابطه فرهن سازمانی با رضایت
شالی و فرسودگی شالی در میان کارکنان دانشگاه تبریز.
فصلنامه سالمت کار در ایران.41-31:)1( 8 ،
ساعتچی ،محمود ( .)1391بهداشت روانی در محیط کار با تأکید
بر فشار روانی و فرسودگی شالی .تهران :نشر ویرایش.
سپاه منصور ،مژگان؛ شهریاری احمدی ،منصوره؛ شهامی ،ناهید
( .)1391رابطه بین کیفیت زندگی ،رضایت شالی و
فرسودگی شالی معلمان .تحقیقات مدیریت آموزشی3 ،
(.111-91 :)11
شفیع آبادی ،عبداهلل؛ خلج اسدی ،شدیده ( .)1389بررسی رابطه
بین رضایت شالی با سالمت روانی کارکنان شاغل دانشگاه.
فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی سازمانی-27 :)1( 2 ،
.33

1395  بهار،  شماره او، سا سوم،فصلنامه مدیریت اطالعات و دانششناسی

 فصلنامه مدیریت اطالعات.دانشگاههای دولتی شهر تهران
.949-942 :)6( 9 ،سالمت
 مهرعلی؛، محسن؛ همتی نژاد، حمیدرضا؛ محرابی،ملکنیا
 بررسی ارتباط رضایت شالی و.)1391(  رحیم،رمضان نژاد
تعهد سازمانی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استانهای
1 ، فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی. گیالن و قم،لرستان
.52-41 :)3(
 هاجر، محمدحسین؛ عزیزی، محمدعلی؛ یارمحمدیان،نادی
، فرسودگی شالی، ارتباط بین یادگیری غیر رسمی.)1392(
سالمت روان و رضایت شالی در میان کارگران شرکت
4 ، مدیریت تولید و عملیات.سهامی ذوب آهن اصفهان
.151-133 :)2(
 سیدکما ؛ فرهاد فروزبخش، مصطفی؛ صولتی دهکردی،نجفی
 رابطه فرسودگی شالی با سالمت روان در بین.)1379(
.کارکنان مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان
.41-34 :)2( 2 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
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 بررسی.)1391(  فاطمه، مریم؛ شهامت، نادر؛ روزگار،شهامت
رضایت شالی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی از
 فصلنامه رهیافتی نو در.دوجنبهی انگیزشی و بهداشتی
.117-131 :)2( 2 ،مدیریت آموزشی
.)1389(  مرتضی، محمد؛ طاهری، محبوبه؛ قهرمانی،عارفی
میزان فرسودگی شالی و رابطهی آن با منتخبی از
متایرهای جمعیت شناختی در اعضای هیأت علمی دانشگاه
-72 :)14( 2 ، فصلنامه روانشناسی کاربردی.شهید بهشتی
.86
 بررسی رابطه بین رضایت شالی و خالقیت.)1385( . زهرا،گلی
درشرکت آب و فاضالب شهرستان رشت]نسخه
، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.[الکترونیکی
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