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  کتابخانه های عمومی کتابداران ميان در شغلی فرسودگی

 3غفاری سعید ،2زاده مصیب شهناز ،1بیگلو حسین محمد

 

یت و مجله دانشکده مدیر. کتابخانه های عمومی کتابداران ميان در شغلی فرسودگی  .مصیب زاده شهناز، غفاری سعید بیگلو محمدحسین، :ارجاع
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 روح و مــجس فرسایش بر مهلکی اثر تواندمی شغلی فرسودگی
 یطمح زای استرس عوامل با مقابله در را فرد توانایی و گذاشته
 کردعمل در جدی یآسیب نهایت در و دهد قرار تاثیر تحت زندگی
 (.9) آورد پدید اجتماعی و شغلی

 
 مشکالت موجب شغلی فرسودگی فردی، عملکرد به توجه با

 ،خون رفشاریــپ گوارشی، هایماریـبی سردردها، مانند جسمی
ممکن است به و  شودگرفتگی ماهیچه و غمگینی مزمن می

  افسردگی و آشفتگی خواب ناراحتی روانی به شکل اضطراب،
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 ، ایرانقم، قمدانشگاه پیام نور  گروه علوم کتابداری و اطالع رسانی، ،استادیار -2

 کتابخانه عمومی اردبیل، اردبیل، ایرانکارشناسی ارشد،  -3

              
     

 چکیده

 فشارهای با اجههمو در که افرادی  رفتار و خو و خلق نگرش، در منفی تغییرات توصیف برای که است اصطالحی شغلی فرسودگی :مقدمه

 عمومی هایابخانهکت دارانـکتاب میان در شغلی فرسودگی میزان بررسی حاضر پژوهش هدف. شودمی استفاده گیرند،می قرار کار به مربوط

 .  بود اردبیل شهر

 آوردن بدست برای بودکهMaslach & Jackson  شغلی فرسودگی پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار  و تحلیلی توصیفی پژوهش روش روش:

 آمار طریق از هاداده. گردید استفاده اردبیل عمومی کتابخانه واحد 1 از( مدیر و کتابدار) عمومی کتابخانه کارمند 15 میان در شغلی فرسودگی میزان

 .ندگرفت قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و توصیفی

 شدت و فراوانی مقیاس دو در اردبیل شهر عمومی هایکتابخانه کتابداران میان در شغلی فرسودگی میزان دادکه نشان هاداده تحلیل و تجزیه :یافته ها

 در شدت و اوانیفر مقیاس دو در نیز فردی عملکرد و شخصیت مسخ عاطفی، خستگی بعد در شغلی فرسودگی میزان همچنین. بود پایینی سطح در

 .گردید گزارش باال شدت، مقیاس در و متوسط فراوانی، مقیاس در درگیری بعد در شغلی فرسودگی میزان اما، داشت قرار پایینی سطح

 زمینه پس بود، باال شدت مقیاس در و متوسط فراوانی، مقیاس در درگیری بعد در شغلی فرسودگی میزان اینکه به توجه با: نتیجه گیریبحث و 

 .شودمی پیشنهاد انکتابدار برای شغلی فرسودگی از پیشگیری و مقابله جهت کارهایی راه لذا. دارد وجود کتابداران میان در شغلی فرسودگی به ابتال

 ، اردبیلعمومی هایکتابخانه کتابداران، شغلی، فرسودگی کلیدی: واژه های

 

 مقاله پژوهشی

 مقدمه
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خستگی و احساسات منفی حاصل از  ،از طرف دیگر ختم شود.
فرسودگی شغلی بر روابط فرد در خانواده و بین دوستان و آشنایان 

 .(9) گذاردثیر منفی میأنیز ت
 ین است که فرد خود را تحتافرسودگی شغلی های پیامد یکی از
کند و حمایت اجتماعی کمتری را از احساس میروز افزون فشار 

کند، در نتیجه در محیط محیط زندگی و اجتماعی خود دریافت می
ایی جسمی دچار پسرفت نکار از لحاظ روان شناختی و از لحاظ توا

نجامش زمان و انرژی کمتری را صرف کار و آنچه ا ،شودمی
نمایند و بیشتر اوقات از محل کار خود غیبت می ،ضروری است

ای نیاز به دقت، کنند. بدیهی است که انجام کارهای حرفهمی
اما افراد مبتال به فرسودگی شغلی  ،تالش، تعهد و خالقیت دارد

به دلیل خستگی جسمی و روحی توانایی الزم را در انجام کارهای 
نتیجه کاهش کیفیت و کمیت کار، باعث ای خود ندارند، در حرفه

ها به خط پایین فرسودگی شغلی شده و با از دست سوق دادن آن
ت ــت فردی خود را هم از دســو هویاعتبار  ،دادن کار خود

 (. 2) دهندمی
های ترین کانونتوان از مهمهای عمومی را میکتابخانه
ه د. با توجاجتماعی جوامع پیشرفته امروز به شمار آور-فرهنگی

های عمومی که قشرهای مختلف به وسعت مخاطبان کتابخانه
، اجتماعی هشوند، نقشی زیربنایی در توسعجامعه را شامل می

 ترین ارکانکنند و یکی از مهمفرهنگی و اقتصادی ایفا می
روند. نقش اساسی نیروی تحوالت بنیادی جوامع به شمار می

های ایر نهادـها همانند سانانسانی فعال و کارآمد در این سازم
اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. رسالت اجتماعی خطیری که بر 

های عمومی قرار دارد، توجه جدی به شرایط کاری عهده کتابخانه
 کند. ها را ایجاب مینیروی انسانی شاغل در این کتابخانه

های اطالعاتی های جدید اطالعاتی و توسعه رسانهورود فناوری
های جدی در حوزه های عمومی، کتابداران را با چالشکتابخانه در

، نیروی انسانی ی مواجه ساخته است. در این شرایطفناور
 ءایی فنی و عملکرد کاری خود را ارتقانها ناگزیرند تواکتابخانه

بخشند تا بتوانند به نیازهای در حال تغییر مخاطبان این مراکز 
 (. 2) پاسخ شایسته دهند

های مختلف حجم انبوه اطالعاتی که در قالب ،وی دیگراز س
ود ششود و همچنین عوامل متعدد محیطی  باعث میمنتشر می

که کتابداران شرایط پر استرس محیط کاری را تجربه کنند و 
بیشتر مستعد ابتال به فرسودگی شغلی باشند و اینجاست که 

ن با روش شود، زیرا برآن است تااهمیت پژوهش حاضر آشکار می

یرگذار ثأنمودن ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و عوامل مختلف ت
رسودگی های شغلی، فبر آن بتواند به کتابداران نسبت به استرس

شغلی و پیامدهای فردی و سازمانی آن آگاهی و شناخت الزم را 
احساس ضرورت را در مسئوالن نوعی  ،ارائه دهد. عالوه بر این

مناسب و الزم را برای کتابداران در راه کند تا امکانات  بیدار
له خطرناک و آسیب زا، فراهم أپیشگیری و مقابله با این مس

 ساخته و سازمان و جامعه را از پیامدهای مضر آن دور نگه دارند.
بررسی میزان فرسودگی شغلی در  ،هدف  اصلی تحقیق حاضر

 9311ل در سال ــعمومی شهر اردبیهای بین کتابداران کتابخانه
 باشد. می

 
 

های عمومی نفر از کتابداران و مدیران شاغل در کتابخانه 19
به عنوان نمونه در پنج کتابخانه مورد بررسی قرار  ،شهر اردبیل

ها پرسشنامه فرسودگی شغلی گرفتند. ابزار گردآوری داده
Maslach & Jackson .بود 

 9149در سال  Jackson و Maslach  این پرسشنامه را که 
ال است که در مجموع شامل چهار خرده ؤس 21دارای  ،اندساخته

کرد شخصی، مسخ شخصیت و آزمون خستگی عاطفی، عمل
باشد و در خرده آزمون دو مقیاس فراوانی و شدت درگیری می

 سؤال 4به خستگی عاطفی،  سؤال 1، سؤال 21وجود دارد. از این 
به  سؤال 3به مسخ شخصیت و  سؤال 1به عملکرد شخصی، 

های مربوط به درگیری اختصاص دارد. در بسیاری از پژوهش
فرسودگی شغلی چه در خارج و چه در داخل کشور این ابزار مورد 

های موجود اعتبار و استفاده قرار گرفته است و بر اساس گزارش
نظران امر قرار  یید متخصصین و صاحبأها مورد تپایایی آن

 . گرفته است
 Maslach پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ را 

 44/1و برای شدت  43/1( برای فراوانی 9149) Jackson و
 42/1گزارش کرده اند. ضمن اینکه پایایی سه آزمون اصلی بین 

در این پژوهش جهت تجزیه و  (.3)محاسبه شده است  41/1تا 
و از هر دو روش  29 نسخه SPSSها از نرم افزار تحلیل داده

جود . جهت بررسی وشده استآمار توصیفی و استنباطی استفاده 
 ستهـــــقل و وابــــیرهای مستـــن متغــــطه بیــــراب

، آزمون آنالیز tهای آمار استنباطی )آزمون از روش ،پژوهش
 واریانس یکطرفه( استفاده شد.

هاروش  
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 محمد حسین بیگلو و همکاران 
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نتایج بدست آمده از اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 
را  %13پاسخ دهندگان را زنان و  %44حاکی از آن است که 

سنی کمتر از پاسخ دهندگان در رده  %39دادند. مردان تشکیل می
در رده سنی بین  %94، 39-41در رده سنی بین  %13، 31از 
 %22سال قرار داشتند.  11در رده سنی بیش از  %2و  11-49

بودند. در خصوص سطح  تأهلم %44پاسخ دهندگان مجرد و 
مدرک کارشناسی،  %13مدرک کارشناسی ارشد، %21تحصیالت، 

از حجم نمونه  %42مدرک دیپلم داشتند.  %4فوق دیپلم و  21%
 %14اند و در رشته کتابداری و اطالع رسانی تحصیل کرده

اند. اشتهاطالع رسانی د تی غیرمرتبط با رشته کتابداری وتحصیال
 %91سال،  1کمتر از  %42در مورد سابقه خدمت کارکنان نیز 

سال  91-21بین  %24سال و  91-91بین  %91سال،  1-91بین 
از حجم نمونه در سمت مسئول کتابخانه  %22سابقه کار داشتند. 

اند. در خصوص در سمت کتابدار مشغول به کار بوده %44و 

پیمانی و  %14پاسخ دهندگان رسمی،  %92وضعیت استخدامی، 
 اند.ها قراردادی بودهآن 31%

در پژوهش حاضر فرسودگی شغلی در چهار بعد خستگی عاطفی، 
د. نظر گرفته شعملکرد شخصی، مسخ شخصیت و درگیری در 

میزان خستگی عاطفی ( 9ه به اطالعات مندرج در جدول )با توج
در سطح پایین %44و در مقیاس شدت  %4/84در مقیاس فراوانی 

فرسودگی شغلی، میزان عملکرد شخصی در مقیاس فراوانی 
در سطح پایین فرسودگی %4/14و در مقیاس شدت  3/41%

و در  %1/14ی شغلی، میزان مسخ شخصیت در مقیاس فراوان
در سطح پایین فرسودگی شغلی، میزان  %2/48مقیاس شدت 

در سطح متوسط فرسودگی  %4/41درگیری در مقیاس فراوانی 
در سطح باالی فرسودگی شغلی  %1/84شغلی و در مقیاس شدت 

میزان فرسودگی شغلی در مقیاس فراوانی با اختصاص باشد. می
در مقیاس شدت نیز با و این میزان  % 11/89دادن مقدار کلی 

ین فرسودگی یدر سطح پا %41/14اختصاص دادن مقدار کلی 
 باشد. شغلی می

 ميزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در مقياس فراوانی و شدت  .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و(  تأهل وضعیت ) حالته دو اسمی متغیر یک رابطه آزمون برای

 رد(  شغلی فرسودگی گانه چهار ابعاد ) ایفاصله متغیر یک

 ندباش هم از مستقل متغیر، یک در موجود حالت دو که شرایطی

 توانمی مستقل هاینمونه با t یا هامیانگین تفاوت آزمون از

 قرار اجرا مورد مرحله دو آزمون این اجرای برای. کرد استفاده

 .گیردمی

  لون ونــآزم از حاصل نتایج به توجه با: اول مرحله

(Levene's Test)  مورد گروه دو هایواریانس برابری 

 آزمون آماره مقدار گرفته انجام آزمون در .گیردمی قرار ارزیابی

 عملکرد ،92/1 عاطفی خستگی برای فراوانی مقیاس در لون

-می 441/1 یریـــدرگ و 93/1 شخصیت مسخ ،31/1 شخصی

 عملکرد ،21/1 عاطفی خستگی برای شدت مقیاس و باشد

 مقیاس آیتم ها
فرسودگی 

 باال

فرسودگی 

 متوسط

فرسودگی 

 پایین

7/0 فراوانی خستگی عاطفی  6/00  7/66  

 66 4 6 شدت

7/51 0 فراوانی عملکرد شخصی  0/60  

2/40 2 شدت  6/14  

6/7 فراوانی مسخ شخصیت  0/07  1/14  

6/55 2 شدت  2/66  

1/1 فراوانی درگیری  6/41  0/40  

1/66 شدت  1/21  6 

6/4 فراوانی فرسودگی شغلی  01/04  01/65  

52/20 شدت  52/25  71/16  

 یافته ها
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-می 94/1 برابر درگیری و 94/1 شخصیت مسخ ،134/1شخصی

 در و 141/1 فراوانی مقیاس در شغلی فرسودگی برای و باشد

 از تربزرگ رـمقادی این همه چون .باشدمی 324/1 شدت مقیاس

 دو رد شغلی فرسودگی واریانس برابری معنای به ،هستند 11/1

 ابعاد برای تأهلم و مجرد گروه دو تفکیک به شدت و فراوانی بعد

 دو این سواریان بین تفاوتی و باشدمی شغلی فرسودگی چهارگانه

  ندارد. وجود گروه

 دشو اثبات هاواریانس برابری فرض که صورتی در: دوم مرحله

 خواهد قرار توجه مورد t کمیت معناداری سطح و equal قسمت

 مقیاس در t کمیت معناداری سطح( 2)جدول مطابق که گرفت

 ،412/1 شخصی عملکرد ،924/1 عاطفی خستگی برای فراوانی

 مقیاس در و باشدمی 918/1 درگیری و 914/1 شخصیت مسخ

 ،834/1 شخصی عملکرد ،914/1عاطفی خستگی برای شدت

 این همچنین. باشدمی 114/1 درگیری و 943/1 شخصیت مسخ

 در و 414/1 فراوانی مقیاس در شغلی فرسودگی برای مقدار

 فرض که معناست بدان این و باشدمی 224/1 شدت مقیاس

 چنین انتومی و ردـگینمی قرار یدیتأ مورد نیز هامیانگین تفاوت

 غیرمت مقادیر گانه چهار ابعاد میانگین بین که کرد نظر اظهار

 دو هر یبرا( تأهل وضعیت) مستقل هایگروه تفکیک به وابسته

 زمونآ نتایج. ندارد وجود معناداری تفاوت شدت و فراوانی مقیاس

t  وضعیت اب شغلی فرسودگی ابعاد از کدام هیچ بین که داد نشان 

  ندارد. وجود معناداری رابطه تأهل

 تأهلرابطه بين فرسودگی شغلی کتابداران و ابعاد آن بر حسب وضعيت   .2جدول 

 متغير آماره
 مقياس

 

 وضعيت

 تأهل
 ميانگين تعداد

انحراف 

 معيار
t df  سطح معنا داریt نتایج 

ی 
ستگ

خ

ی
عاطف

 عدم وجود  924/1 41 188/9 94/3 38/4 99 مجرد فراوانی 
 43/92 32/91 41 تأهلم دارتفاوت معنا

 دارعدم وجود تفاوت معنا 914/1 41 311/9 13/3 14/1 99 مجرد شدت
 83/94 4/99 41 تأهلم

عملكرد 

ی
ص

خ
ش

 عدم وجود  412/1 41 944/1 42/93 42/34 99 مجرد فراوانی 
 913/99 44/31 41 تأهلم دارتفاوت معنا

 عدم وجود  834/1 41 44/1 11/93 14/34 99 مجرد شدت
 414/98 1/31 41 تأهلم دارتفاوت معنا

ت
صي

خ
ش

خ 
س

م
 

 عدم وجود  914/1 41 39/9 11/9 24/9 99 مجرد فراوانی
 41/1 8/3 41 تأهلم دارتفاوت معنا

 عدم وجود  943/1 41 312/9 444/1 494/1 99 مجرد شدت
 24/8 4/3 41 تأهلم دارتفاوت معنا

ی
درگير

 

 عدم وجود  918/1 41 841/9 14/4 24/1 99 مجرد فراوانی
 دارتفاوت معنا

 131/4 81/1 41 تأهلم

 عدم وجود  114/1 41 922/1 434/8 494/4 99 مجرد شدت
 232/1 11/1 41 تأهلم دارتفاوت معنا

ی 
سودگ

فر

ی
شغل

 

 عدم وجود  414/1 41 81/1 193/94 38/32 99 مجرد فراوانی
 14/23 2/24 41 تأهلم دارتفاوت معنا

 عدم وجود  224/1 41 42/1 911/94 34 99 زن شدت
 81/24 28 41 مرد دارتفاوت معنا
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 رابطه بين فرسودگی شغلی کتابداران و ابعاد آن بر حسب وضعيت تحصيلی .3جدول  

 

 آماره

 متغير
 ميانگين تعداد وضعيت تحصيلی مقياس

انحراف 

 معيار
f df 

سطح معنا داری 
f 

 نتایج

ی
ی عاطف

ستگ
 خ

21/92 4 دیپلم فراوانی  1/24  138/1  3 
44 

49/1 عدم وجود  
ق دیپلمفو تفاوت معنا دار  91 4 11/4  

24/91 24 لیسانس  412/99  
سفوق لیسان  91 88/94  41/1  

312/1 31 91 4 دیپلم شدت  3 
44 

449/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 8/4 91 فوق دیپلم   11/91  

19/93 99 24 لیسانس  
33/91 91 فوق لیسانس  28/4  

ی
ص

خ
ش

 عملكرد 

41/39 4 دیپلم فراوانی  48/94  913/9  3 
44 

344/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 14/94 33 91 فوق دیپلم   

941/34 24 لیسانس  48/1  
سفوق لیسان  91 44/3  42/4  

41/34 4 دیپلم شدت  11/91  894/1  3 
44 

813/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 4/33 91 فوق دیپلم   31/93  

88/34 24 لیسانس  91/94  
39/22 91 فوق لیسانس  32/91  

ت
صي

خ
ش

خ 
س

 م

41/4 4 دیپلم فراوانی  1/1  484/1  3 
44 

114/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 1/9 91 فوق دیپلم   14/2  

14/4 24 لیسانس  13/8  
11/2 91 فوق لیسانس  21/2  

134/9 94 4 4 دیپلم شدت  3 
44 

314/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 4/1 91 فوق دیپلم   18/9  

34/3 24 لیسانس  41/1  
4/9 91 فوق لیسانس  48/3  

ی
 درگير

21/1 4 دیپلم فراوانی  42/8  93 3 
44 

149/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 3/4 91 فوق دیپلم   42/1  

44/1 24 لیسانس  91/4  
14/3 91 91 فوق لیسانس  

21/4 4 دیپلم شدت  48/4  432/1  3 
44 

141/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 2/8 91 فوق دیپلم   33/3  

91/1 24 لیسانس  94/8  
22/9 91 فوق لیسانس  14/4  

ی
شغل

ی 
سودگ

 فر

42/42 21 4 دیپلم فراوانی  111/9  3 
44 

341/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 4/24 91 فوق دیپلم   99/94  

414/21 24 لیسانس  42/29  
4/24 91 فوق لیسانس  33/99  

41/12 24 4 دیپلم شدت  844/1  3 
44 

834/1 عدم وجود  
دار اتفاوت معن 14/94 24 91 فوق دیپلم   

44/21 24 لیسانس  94/24  
22/49 91 فوق لیسانس  14/94  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

s.
km

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://jms.kmu.ac.ir/article-1-92-fa.html


  کتابخانه های عمومی فرسودگی شغلی در میان کتابداران

 

 9314 تابستان 2 شماره/2دوره/کرمان پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده مجله 41

 

 دچن ایرتبه سنجش سطح در متغیری بین رابطه آزمون برای

 ایفاصله سنجش سطح با متغیری و( تحصیالت) حالته

 One) هـــطرف یک واریانس الیزـآن آزمون از( شغلی فرسودگی)

Way Anova )گرفته انجام درآزمون. کرد استفاده توانمی 

 ،49/1 عاطفی خستگی برای فراوانی مقیاس در f نسبت مقدار

 درگیری و 114/1 شخصیت مسخ ،344/1 شخصی عملکرد

 عملکرد ،449/1 عاطفی خستگی شدت مقیاس در و 149/1

می 141/1 درگیری و 314/1 شخصیت مسخ ،813/1 شخصی

 رابرب فراوانی مقیاس در شغلی فرسودگی برای مقدار این. باشد

 مقادیر این چون و باشدمی 834/1برابر شدت مقیاس در و 341/1

 میزان با افراد تحصیالت سطح بین پس است، 11/1 از بیشتر

 رابطه فراوانی و شدت مقیاس دو در هاآن شغلی فرسودگی

 .(3)جدول  ندارد وجود معناداری

 نیز غلیش فرسودگی با سازمانی پست بین رابطه تحلیل مورد در

. شد استفاده مستقل هاینمونه با t یا هامیانگین تفاوت آزمون از

 غلیش فرسودگی و تأهل وضعیت بین رابطه به مربوط توضیحات

.کندمی صدق نیز مورد این در

پست سازمانی. رابطه بين فرسودگی شغلی کتابداران و ابعاد آن بر حسب 4جدول   

 مقياس متغير آماره
پست 

 سازمانی
 ميانگين تعداد

انحراف 

 معيار
t df  سطح معنا داریt نتایج 

ی 
ستگ

خ

ی
 عاطف

42/4 99 مسئول فراوانی  18/94  211/1  41 4/1  عدم وجود  
42/4 41 کتابدار تفاوت معنا دار  114/91  

41/91 99 مسئول شدت  23/94  141/1  41 13/1  عدم وجود  
41/91 41 کتابدار تفاوت معنا دار  22/92  

عملكرد 

ی
ص

خ
ش

 

83/33 99 مسئول فراوانی  41/93  131/1  41 112/1  عدم وجود  
44/31 41 کتابدار تفاوت معنا دار  99 

42/28 99 مسئول شدت  19/28  31/2  41 23/1  عدم وجود  
92/31 41 کتابدار تفاوت معنا دار  91/99  

ت
صي

خ
ش

خ 
س

 م

83/3 99 مسئول فراوانی  82/8  34/1  41 418/1  عدم وجود  
11/2 41 کتابدار تفاوت معنا دار  19/4  

14/4 99 مسئول شدت  11/4  93/9  41 284/1  عدم وجود  
34/2 41 کتابدار تفاوت معنا دار  4/4  

ی
 درگير

94/4 99 مسئول فراوانی  18/1  49/9  41 48/1  عدم وجود  
 تفاوت معنا دار

14/4 41 کتابدار  84/3  

11/8 99 مسئول شدت  24/4  434/1  41 484/1  عدم وجود  
4/4 41 کتابدار تفاوت معنا دار  41/1  

ی 
سودگ

فر

ی
شغل

 

38/24 99 مسئول فراوانی  49/21  989/1  41 44/1  عدم وجود  
14/24 41 کتابدار تفاوت معنا دار  83/91  

19/94 99 مسئول شدت  43/38  13/9  41 939/1  عدم وجود  
4/39 41 کتابدار تفاوت معنا دار  24/22  

 
 فرسودگی ابعاد از کدام هیچ بین که داد نشان t آزمون نتایج

 ارددـن ودــــوج اداریــــمعن طهــــراب سازمانی پست با شغلی

 .(4)جدول 

 شغلی فرسودگی با استخدامی وضعیت بین رابطه تحلیل مورد در

 One) هــــطرف یک واریانس الیزــــآن ونــــآزم از نیز

Way Anova) ینب رابطه به مربوط توضیحات. شد استفاده 
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می دقص نیز مورد این در شغلی فرسودگی و تحصیلی وضعیت

 از ترــبیش هاهــجنب مامیــت در هـک f مقادیر به توجه با. کند

 چــهی نــبی که تــگرف جهــنتی توانمی د،ـــاشـــبمی 11/1

 ابطهر خدامیــاست وضعیت با لیــشغ فرسودگی ابعاد از کدام

.(1 )جدول داردــن وجود ناداریــمع

 

 وضعيت استخدامی. رابطه بين فرسودگی شغلی کتابداران و ابعاد آن بر حسب 5جدول 

 مقياس آماره متغير
وضعيت 

 استخدامی
 ميانگين تعداد

انحراف 

 معيار
f df  سطح معنا داریf نتایج 

ی
ی عاطف

ستگ
 خ

88/1 8 رسمی فراوانی  38/4  248/1  2 

44 

431/1  عدم وجود  

18/4 31 پیمانی تفاوت معنا دار  94/91  

44/4 91 قراردادی  44/91  

98/8 8 رسمی شدت  49/4  343/1  2 

44 

443/1  عدم وجود  

18/1 31 پیمانی تفاوت معنا دار  14/99  

14/92 91 قراردادی  48/91  

ی
ص

خ
ش

 عملكرد 

34/33 8 رسمی فراوانی  11/94  414/1  2 

44 

113/1  عدم وجود  

43/38 31 پیمانی تفاوت معنا دار  29/91  

49/21 91 قراردادی  14/93  

88/38 8 رسمی شدت  1/98  381/1  2 

44 

418/1  عدم وجود  

2/31 31 پیمانی تفاوت معنا دار  18/94  

44/32 91 قراردادی  13/92  

ت
صي

خ
ش

خ 
س

 م

98/9 8 رسمی فراوانی  14/9  948/9  2 

44 

231/1  عدم وجود  

48/2 31 پیمانی تفاوت معنا دار  12/3  

94/1 91 قراردادی  11/4  

33/9 8 رسمی شدت  4/2  419/9  2 

44 

221/1  عدم وجود  

18/9 31 پیمانی تفاوت معنا دار  39/3  

1/8 91 قراردادی  29/1  

ی
 درگير

94/4 8 رسمی فراوانی  14/3  841/1  2 

44 

149/1  عدم وجود  

48/4 31 پیمانی تفاوت معنا دار  13/3  

31/8 91 قراردادی  49/1  

48/3 1 8 رسمی شدت  814/1  2 

44 

114/1  عدم وجود  

98/1 31 پیمانی تفاوت معنا دار  82/4  

29/4 91 قراردادی  41/4  

ی
شغل

ی 
سودگ

 فر

988/39 8 رسمی فراوانی  944/94  444/1  2 

44 

811/1  عدم وجود  

288/31 31 پیمانی تفاوت معنا دار  11/91  

934/24 91 قراردادی  24/12  

988/34 8 رسمی شدت  24/21  981/1  2 

44 

191/1  عدم وجود  

43/24 31 پیمانی تفاوت معنا دار  18/21  

84/31 22 91 قراردادی  
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 مقیاس دو در عاطفی خستگی ،آمده بدست نتایج به توجه با

 خصیش عملکرد شغلی، فرسودگی پایین سطح شدت و فراوانی

 مسخ ،شغلی فرسودگی پایین سطح شدت و فراوانی مقیاس دو در

 و شغلی فرسودگی پایین سطح مقیاس دو هر در شخصیت

 مقیاس در و( 4/41) متوسط سطح فراوانی مقیاس در درگیری

 اختصاص خود به را شغلی فرسودگی باالی سطح( 1/84) شدت

 پایین قتحقی این در شغلی فرسودگی کلی میزان اینکه با. دادند

( غلیش فرسودگی فرعی بعد) درگیری میزان به توجه با اما ،است

 حسط شدت، مقیاس در و متوسط سطح ،فراوانی مقیاس در که

 پس است، داده اختصاص خود به را شغلی فرسودگی باالی

 را غلیش فرسودگی به ابتال زمینه تحقیق این در پاسخگویان

 عاطفی خستگی میزان نیز( 4) همکارو  حریری تحقیق در. دارند

 دح در فردی عملکرد میزان و پایین سطح در شخصیت مسخ و

 ردعملک چقدر هر حالیکه در ،باشدمی باال  به نزدیک و متوسط

 به وجهت با. بود خواهد کمتر شغلی فرسودگی ،باشد باالتر فردی

 ودگیفرس میزان با ارتباط در تاکنون که تحقیق دو این نتایج

 رکشو داخل در عمومی هایکتابخانه کتابداران میان در شغلی

 یانم در شغلی فرسودگی که گفت توانمی است، گرفته انجام

 اگر.  باشدمی پایین حد در عمومی هایکتابخانه کتابداران

 ارائه در کتابداران سانسوری خود و احتمالی مقاومت بخواهیم

 هایمحدودیت جمله از که را پرسشنامه به واقعی هایپاسخ

 وشنیر نقطه تواند می امر این  بگیریم، نادیده باشدمی تحقیق

 بهتر گیریپیش" گفته به بنا  عمومی هایکتابخانه مسئولین برای

 .باشد  "است درمان از

 و أهلت وضعیت بین ایرابطه ،حاضر تحقیق هاییافته اساس بر

 نجاما تحقیقات میان از. نشد مشاهده آن ابعاد و شغلی فرسودگی

 غلیش فرسودگی و تأهل وضعیت بین رابطه بررسی به که شده

 .کرد اشاره( 1) همکار و عزیزنژاد تحقیق به توانمی ،اندپرداخته

 رسودگیف و تأهل وضعیت بین معناداری رابطه نیز تحقیق ایندر 

 یقتحق هاییافته با تـجه این از که مشاهده نشده است شغلی

( 4) همکارو  حریری تحقیق حالیکه در. باشدمی همسو حاضر

 مرد و نز کتابداران شغلی فرسودگی میانگین بین که داد نشان

 این .است داشته وجود معناداری تفاوت( عاطفی خستگی بعد در)

 تحقیقات لزوم مشابه، هایپژوهش هاییافته در ناهمخوانی

 غلیش فرسودگی و تأهل وضعیت بین رابطه زمینه در را بیشتر

 .کندمی مطرح

 یتوضع بین معناداری رابطه تحقیقاین  از آمده بدست نتایج

 طالعهم حالیکه در. دهدنمی نشان شغلی فرسودگی و تحصیلی

 یتحصیل وضعیت بین را دارمعنا رابطه وجود( 4)همکار و  حریری

 انیکس مطالعه این اساس بر. دهدمی نشان شغلی فرسودگی و

 یشتریب شغلی فرسودگی ند،داشت باالتری تحصیالت سطح که

  دادند. نشان

 و سازمانی پست بین ایرابطه آمده بدست نتایج به توجه با

 رابطه نیز( 4-8) بیگلو تحقیقات. نشد مشاهده شغلی فرسودگی

 و دنددان نشان شغلی فرسودگی و سازمانی پست بین داری معنا

  هستند.  همسو حاضر تحقیق با جهت این از

 نبی معناداری رابطه که دهدمی نشانحاضر  تحقیق هاییافته

 عبارت به .ندارد وجود شغلی فرسودگی و استخدامی وضعیت

 یفرسودگ میزان در ثیریأت کارکنان استخدامی شرایط ،دیگر

 هک کرد ذکر اینگونه توانمی را امر این دلیل. ندارد هاآن شغلی

 نظر از توجهی قابل تفاوت استخدامی، وضعیت در تفاوت شاید

 ابراینبن و کندنمی ایجاد کتابداران برای مزایا و حقوق و موقعیت

 آنان غلیــش فرسودگی میزان بر ثیریأت زمینه، این در تفاوت

 .رداگذمین

 غلیش فرسودگی از پیشگیری و کاری شرایط بهبود منظور به

 .گرددمی توصیه زیر پیشنهادات

 شودمی پیشنهاد ،جامعه در کتابداری شغل ءاعتال منظور به

 این حیحص و بیشتر شناساندن منظور به را تمهیداتی مسئولین

 از اًصرف است بهتر منظور این برای و دهند انجام جامعه به رشته

 هایکتابخانه در اشتغال برای مزبور رشته آموختگان دانش

 هب کتابداری غیر هایرشته از که افرادی. شود استفاده عمومی

 ارزش، تاریخچه،) نظری لحاظ از ،باشند شده وارد کتابخانه

  بحث و نتیجه گیری
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 این ندتواننمی و هستند بیگانه هاکتابخانه با( ضرورت و اصالت

 .کنند معرفی جامعه به صحیح طور به را رشته

 این هب تا شود استفاده مشارکتی روش از ،مدیریت در است بهتر

 گرفته بهره سازمان افراد تمام ثرمؤ هایایده و افکار از طریق

 نسازما برای را خود حضور افراد که شودمی باعث روش این. شود

 .شود پیشگیری آنها شغلی فرسودگی از و بدانند مفید

 آمد و رفت سرویس کودک، مهد قبیل از مناسب رفاهی خدمات

 .ودــش هـــارائ نانــــکارک الــــح اهـــــرف ظورـمن به...  و

 کارکنان یشغل شرایط و شود توجه کارکنان شایستگی و لیاقت به

 و استعدادها دادن نشان فرصت افراد که شود طراحی ایگونه به

 .باشند داشته را خود هایتوانایی

 داتتمهی حرفه، به مربوط هایآسیب رساندن حداقل به منظور به

 رفتنگ قرار از جلوگیری برای نظافت  صحیح روش قبیل از الزم

 حمل برای مناسب ابزارهای از استفاده غبار، و گرد معرض در

 .شود اندیشیده...  و کتاب

 ودش استفاده کتابداران ارزیابی برای علمی و صحیح معیارهای از

 .دــــبرس لــــحداق به ارـــک طــمحی در ضــــتبعی تا

 ارتقاء معنوی، و مادی هایتشویق مانند تشویقی هایروش از

 تا شود استفاده سازمان در فعال افراد برای...  و حرفه در مقام

 از ارجخ هاییمسئولیت و وظایفو  باشد سایرین برای الگویی

 .برسد حداقل به یا نشود واگذار آنها به افراد توانایی

 و استهاولویت از کتابداری رشته در بودن بروز اینکه به توجه با

 آموزشی هایدوره افراد، هایقابلیت افزایش منظور به همچنین

 .ودـــش زارــبرگ ها هـزمین سایر و داریـکتاب زمینه در

 هب افراد تا شود طراحی ایگونه به سازمان ارتباطی هایشبکه

 و قادهاانت نظرات، بتوانند و داشته ارتباط یکدیگر با ثرؤم نحو

 و ترس از دور به سازمان یا افراد مورد در را خود پیشنهادات

 .دهند ارائه منطقی صورت به و نگرانی

 .شود مشخص یقــدق طور به نانــــکارک فـــــوظای حدود

 زمال شرایط کارکنان که شود طراحی طوری کتابخانه ساختمان

 هداشت کتابخانه محیط در کار برای را... و نور تهویه، قبیل از

 لیــشغ تــــامنی اســـــاحس جادـــــای لــــعوام باشند.

 .گیرد قرار توجه مورد اصــــخ طور به نانـــــارکـــــــک در
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Abstract 

Introduction: Job burnout is a psychological expression for describing the experiment of negative 

attitude, morale and behavior when people facing work-related stressors. The aim of current study 

was to determine the rate of job burnout among librarians of public libraries in Ardabil. 

Methods: The method of current study was the descriptive-analytical method. The Maslach and 

Jackson burnout inventory were used to discover the job burnout rate among all public libraries 

employees (librarians and library directors) of 5 public libraries. This inventory determined three 

main aspects of emotional exhaustion, depersonalization, personal performance and the minor 

aspect of involvement. A combination of descriptive and inferential statistics was used to analyze 

the gathered data. 

Results: The analysis of the data showed that the rate of job burnout among librarians in large scale 

redundancy and violence was at a low level, and the rate of burnout for two redundancy and violence 

scale from the point of emotional exhaustion, depersonalization and individual work was low level, 

but the rate of burnout for the aspect of inclusion in redundancy scale was moderate; while the 

violence scale was high. 

Discussion and Conclusion: Regarding the rate of job burnout, the aspect of involving in 

redundancy scale was moderate and the violence scale was high. The job burnout may affect health 

of librarians; hence the techniques for addressing and preventing the job burnout among librarians 

are recommended. 

Key words:  Job burnout, librarian, public libraries, Ardabil 
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