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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تابآوری و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام شد.
روش :این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری تمام شامل کلیه کتابداران
کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر کرمانشاه که دارای مدرک دانشگاهی در حوزه تحصیلی
علماطالعات و دانششناسی هستند .جامعه پژوهش شامل  43کتابدار است .برای گردآوری دادههای
پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( )1981و مقیاس تابآوری کونور و دیویدسون ()2003
استفاده شده است..
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که تابآوری و فرسودگی شغلی رابطهٔ قوی دارند .تابآوری در
گروه زنان و مردان تفاوتی نداشت .همچنین تفاوت فرسودگی شغلی زنان و مردان نیز معنیدار نبود .از
سوی دیگر نوع استخدام با میزان تابآوری و نیز فرسودگی شغلی رابطه دارد .فرسودگی شغلی افرادی که
به صورت قراردادی استخدام شده بودند باالتر از افراد رسمی بود .با توجه به جدول تحلیل واریانس ،بین
هیچکدام از گروههای شغلی از نظر تابآوری تفاوت معنیداری وجود ندارد .جدول ماتریس همبستگی
خرده مقیاسها و نمره کل مقیاسهای فرسودگی شغلی و تابآوری در جامعه مورد مطالعه نشان داد ،رابطه
تابآوری و فرسودگی شغلی  0/926است و در سطح  P <0/01پذیرفته میشود.
واژگان کلیدی :تابآوری ،فرسودگی شغلی ،کتابداران کتابخانههای دانشگاهی.
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مقدمه
چنانچه شغل ،مطابق خواست فرد و در راستای رفع نیازهای اجتماعی وی نباشد میتواند به
نارضایتی ،تحلیل قوای جسمی و روحی منجر شود .همچنین محیط کار از محرکهای فیزیکی،
1

روانی و اجتماعی تشکیل شده است که هر کدام از این موارد میتوانند عامل ایجاد تنیدگی به
حساب آیند (بیگلو ،غفاری و مصیبزاده .)1393 ،برخی از مشاغل ،از جمله حرفه کتابداری با
تنیدگیهای زیادی همراه هستند .استرسهای ناشی از شغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل
میگردد و این به نوبهٔ خود باعث ایجاد تغییرات منفی به سزایی در سایر زمینههای زندگی
اجتماعی ،فردی و خانوادگی میشود .کتابخانهها از جمله محیطهای کاری هستند که به سبب
پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،شرایط کاری آنها دستخوش تغییر و تحول شده است.
چالشهای حاصل از ورود فناوریهای جدید اطالعات و ارتباطات به کتابخانهها و مسائلی مانند
تعداد اندک کارکنان متخصص ،محیط کار نامناسب ،استرس و فشار کاری ،کارهای تکراری و
خسته کننده ،دانش ناکافی یا عدم مهارتهای شغلی ،انتظارات نامتوازن با توانمندیهای حرفهای و
غیره میتواند منجر به فرسودگی شغلی شود که این عوامل نیز میتوانند بر عملکرد کتابداران تأثیر
منفی بگذارند (حریری و حسنزاده.)1389 ،
2

مفهوم فرسودگی شغلی اولین بار در سال  1970بیان شد (اینچ  )2013 ،و معموالً به عنوان
خستگی ،کندی ،تضعیف روحیه ،نارضایتی ،ناتوانی ،پیری و کاهش انگیزه شغلی تعریف میشود.
این عارضه به زمان کار بیش از حد مربوط نمیشود بلکه به اختالل اجتماعی ،عملکرد ،مشکالت
سالمت (اضطراب ،افسردگی و غیره) ،خواستههای کار ،کمبود منابع (عدم کنترل کار و حمایت از
همکاران و سرپرستان) و نتایج منفی کار (عدم رضایت شغلی و تعهد سازمانی پایین) مربوط شود
3

4

5

(شافِلی 2010 ،؛ بارِن و دیگران2010 ،؛ یَنِر وکاسکان  .)2013 ،به عقیده مسلش " ،فرسودگی
6

شغلی سندرمی روانی است که شامل واکنش طوالنی مدت به عوامل استرسزا در محل کار
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میباشد .اساساً ،فرسودگی شغلی شامل تنش شدیدی است که منجر به نابرابری ،و یا عدم تجانس
بین کارمند و محیط کار میشود .تأثیر کلی مواجه مزمن کار همراه با استرس میتواند از عوارض
آن باشد .بدون تهیه کامل منابع احساسی و روحی ،تنش ،خستگی ،کارهای تکراری ،و عوامل
استرسزا میتوانند ما را از پا در آورند .خستگی بخش عمده فرسودگی شغلی است ،اما مولفهای
دیگری نیز وجود دارد که آن را به عنوان سندرم مجزا ازدیگر اختالالت نشان میدهد .مسلش و
عده زیادی از دیگر محققان ،یک مفهوم بالینی از فرسودگی شغلی را بر اساس بیش از سی سال
1

تفحص توسعه دادهاند (نقل از هارول  .)2013 ،بنابراین ،فرسودگی شغلی پاسخی به استرس شغلی
مزمن است که دارای سه بعد واکنشی :خستگی مضمحل کننده ،احساس بدبینی و جدا شدن از
شغل و حس ناکارآمدی و عدم موفقیت است (کوین هارول.)2013 ،
فرسودگی شغلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کامالً شایع است و نشان دهنده
هزینههای قابل توجه اقتصادی ،اجتماعی و روانی کارکنان و کارفرمایان در این کشورها است .در
واقع تمام مباحث مربوط به فرسودگی شغلی پیشنهاد شدهاند که فرسودگی شغلی نتیجه عوامل
محیطی که شامل عوامل سازمانی مانند تعارض نقش و ابهام نقش ،فشارکاری ،حقوق و دستمزد
کم ،جـو ضعیف ،قدرت تصمیمگیری کم ،حمایت پایین مافوق و عوامل اجتماعی مانند کاهش
3

2

احترام و حمایت و عوامل شخصیتی است (یَنِر و کاوسگان 2013 ،؛ کوچوکاوقلِو .)2014 ،
عوامل مختلفی میتواند در تسهیل و تسریع یا در کاهش فرسودگی شغلی نقش داشته باشد .به
عنوان مثال ویژگیهای شخصیت و عوامل روانشناختی مانند تابآوری ممکن است در این مورد
4

اثرگذار باشد .گارمزی و مستن ( )1991عقیده دارند که تابآوری توانایی سازگاری موفقیت
5

آمیز با شرایط تهدیدکننده است (نقل از شاکری نیا و محمدپور .)1389 ،والر ( ،)2001تابآوری
را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار میداند .در واقع تابآوری باعث میشود که
افراد در شرایط دشوار ،و با وجود عوامل خطر از ظرفیتهای خود برای دستیابی به موفقیت
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2
1
استفاده میکنند و بر چالشها غلبه کنند (آگایبی و ویلسون  .)2005 ،فرویدنبرگر ( ،)2003بر این
باور است که افراد تابآور ،انعطافپذیری بیشتری در مقابل شرایط آسیبزا دارند و خود را در
برابر این شرایط حفظ میکنند .اکثر محققان براین اعتقادند که عوامل متعددی از جمله
ویژگیهای درونی-روانی -اجتماعی ،حمایت اعضای خانواده و دوستان و حمایت دیگر نطامهای
اجتماعی در ایجاد و ارتقاء میزان تابآوری نقش دارد (حجتخواه ،زکییی و علیخانی.)1391 ،

کتابخانههای دانشگاهی سازمانهای خدماتی هستند .در این سازمانها به
کتابداران آموزش داده میشود که در خدمت جامعه استفاده کننده باشند و با
خدمتدهی مناسب ،بر نیازهای آنها تمرکز کنند .کتابداران جدید اغلب بین میل
به خدمت به مراجعان خود و بیزاری از رفتار آنها قرار میگیرند (چرنیس.)38 ،1980 ،3
کتابخانههای دانشگاهی ،با وجود اینکه در کانون پژوهش و پیشرفت دانشجویان قرار دارند ،با این
حال کارکنان آنها از فرسودگی شغلی در امان نیستند .در واقع ،کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی ،کارکنان و مدیران متخصص ،همه به دلیل ماهیت آموزشی مستعد تجربهپذیری اثرات
فرسودگی شغلی هستند ،استرس (دغدغه ،پریشانی ،نگرانی ،مضیقه ،سختی) ناشی از ارائه خدمات
به کاربران و دانشجویان و فشارهای ناشی از ارتقاء و استخدام از دیگر موارد هستند .کاوتو

4

( )62 ،1991گزارش میدهد که کتابداران به دالیل زیادی از قبیل :کاهش بودجه ،تغییرات مکرر
در فناوری ،دستمزد پایین ،فرصت اندکی برای پیشرفت و ممیزی در معرض ابتال به فرسودگی
شغلی هستند .کتابداران تالش میکنند وظایف کاری خود را به بهترین نحو انجام دهند ،در غیر
اینصورت ،فشار شغلی ،استرس ،و فرسودگی شغلی را تجربه میکنند .به عقیده جودیت سایس،5

دلیل اصلی فرسودگی شغلی ،حجم کار زیاد است .کاهش بودجه ،زمانی که کتابداران انتظار
افزایش آن را داشتند ،دلیل دیگر فرسودگی شغلی است .در چنین شرایطی ،آنها
مجبور به انجام مقدار زیادی از وظایف با کمترین بودجه هستند .اختصاص دادن
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بودجه پایین به کتابخانه منجر به کم شدن تعداد کتابداران میشود .متاسفانه در
چنین وضعیتی ،فشار زیادی بر کتابداران وارد میشود ،و این در حالی است که
آنها ممکن است قادر به مقابله با این وضعیت نباشند (نقل از تایم و بایرد،1
.)2005
از آنجا که عوامل فرسودگی شغلی ،اثرات نامطلوب بر عملکرد فیزیکی و
روانی کتابداران دارد و سبب نارضایتی آنان از محل کار میشود ،و با توجه به
پژوهشها تابآوری ممکن است با کاهش فرسودگی رابطه داشته باشد .از این
رو ،مقاله حاضر به مطالعه رابطه بین فرسودگی شغلی و خودتابآوری کتابداران
دانشگاههای دولتی شهر کرمانشاه پرداخته است ،به نحوی که با شناسایی عوامل
فرسودگی بتوان باعث کاستن از میزان استرس در محیط کار شد و به تبع آن
سطح ارائه خدمات به کاربران ارتقا یابد .بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر،
سنجش میزان فرسودگی شغلی در چارچوب فعالیتهای حرفهای کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر کرمانشاه و رابطه آن با خودتابآوری کتابداران است.
پیشینهٔ پژوهش
فرسودگی شغلی به دلیل تاثیرات اسفباری که برجای میگذارد ،توجه زیادی را به خود جلب
کرد و پژوهشهای زیادی در بخش خدمات انسانی در این زمینه انجام گرفت که تا سال 1890
بیشتر در آمریکا انجام میگرفت؛ اما بعد از آن توجه کشورهای دیگر به ویژه کشورهای انگلیسی
زبان مانند کانادا و انگلیس نیز به این سندرم جلب شد .سپس مقاالت و کتابهای زیادی در این
زمینه تألیف و ترجمه شد (امیری ،اسدی و دلبری راغب.)1390 ،
به جهت اهمیت موضوع ،در ایران ،تحقیقاتی در حوزه بهداشت و درمان( ،شاکری نیا و
محمدپور شاطری( ،)1388 ،امینی ،فرحبخش و نیکوزاده کردمیرزا( ،)1391 ،امینی،)1392 ،
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(موسوی و اصفهانیاصل ،)1394 ،طرقه ،علیاکبری دهکردی و علیپور ،)1394 ،و در آموزش و
پرورش (رستمی و دیگران( ،)1387 ،یعقوبی و بختیاری ،)1395 ،و سایر سازمانها( ،نریمانی و
عباسی( ،)1388 ،مشیریان فراحی و دیگران( ،)1392 ،قادری و بیاضی( ،)1393 ،صفارینیا ،ترخان
و مهرآبادی( ،)1393 ،مقدسعلی و میرهاشمی( ،)1394 ،اصلیآزاد و دیگران( ،)1394 ،دامغانیان،
جمشیدی و مقصودی( ،)1394 ،سردار زاده و دیگران ،)1395 ،در این مورد انجام شده است .اما،
در حوزه علم اطالعات و دانششناسی ،تحقیقات صورت گرفته ،اغلب متغیر فرسودگی شغلی را
در جامعه کتابداری مورد مطالعه قرار دادهاند .برخی از پژوهشهای صورت گرفته در حوزه
موضوعی عبارتند از:
مصطفوی ،قاسمی نژاد و شکاری ( ،) 1394در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ،زنان و
مردان کتابدار در متغیر خشنودی شغلی ،فرسودگی شغلی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی
تفاوت معنیداری با یکدیگر دارند .در پژوهش رضایی آدریانی ،شعبانی ،و عابدی ( ،)1392از
میان عوامل جمعیتشناختی بین فرسودگی شغلی با جنسیت ،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی
رابطه وجود دارد؛ اما بین فرسودگی شغلی با سن و سمت کتابداران رابطهای وجود نداشت .در
بررسی مصطفوی و قاسمینژاد ( ،) 1391به این نتیجه رسیدند که بین سن و سابقه کار با فرسودگی
شغلی ارتباط معناداری وجود دارد .در پژوهش بیگلو ،غفاری و مصیب زاده ( ،)1393میزان
فرسودگی شغلی در میان کتابداران در دو مقیاس فراوانی و شدت در سطح پایینی است .همچنین
میزان فرسودگی شغلی در بعد خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عملکرد فردی نیز در دو مقیاس
فراوانی و شدت در سطح پایینی است؛ اما میزان فرسودگی شغلی در بعد درگیری در مقیاس
فراوانی ،متوسط و در مقیاس شدت ،باال گزارش شده است .پژوهش پارسائی محمدی و دیگران
( ،)1391نشان داد که بین فرسودگی شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی مقطع تحصیلی ،سابقه
کار ،تأهل و سن در کتابداران مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد ،اما بین فرسودگی شغلی
با متغیرهای جمعیت شناختی دانشگاه محل خدمت ،جنس و نوع استخدام رابطه معناداری وجود
دارد .حریری و حسن زاده ( ،) 1389اظهار داشتند که ،بین میانگین فرسودگی شغلی کتابداران مرد
و زن تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین فرسودگی شغلی کتابداران بر حسب گروههای سنی،
سطح تحصیالت ،سابقه اشتغال به کار در کتابخانه و سابقه کار در محل کار فعلی نیز دارای تفاوت
معنیداری است ،اما فرسودگی شغلی کتابداران بر حسب وضعیت تأهل و درآمد ،تفاوت معنی دار
ندارد .نتایج پژوهش شعبانی و همکارانش ( ،)2012حاکی از آن است که بین جنسیت ،سطح
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آموزش و حوزه مطالعاتی با فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد .درحالیکه ،بین
متغیرهای سن ،تجربه کاری ،و موقعیت کتابداران با فرسودگی ارتباط معناداری وجود ندارد.
ثاقیب صدیق در مصاحبهای که با  300نفر در پنج شغل از مشاغل مختلف انجام داد ،به طور
شگفت انگیزی دریافت که کتابخانه آرام و ساکت ،استرسزا است .بدین خاطر کتابداران از
یکنواختی محل کار ابراز نارصایتی دارند ،در انجام وظایف ،داشتن کنترل کافی وجود ندارد ،و به
طور کامل از تواناییهای خود در کتابخانهها استفاده نمیکنند .عالوه بر این ،در کتابخانههای
دانشگاهی ،برای کاربران مکانها و امکانات مناسبی ،بیش از آنچه که برای کتابداران فراهم شده
است در نظر گرفتهاند (تاپر .)2007 ،1پژوهش صیامیان و همکارانش ( ،)2006در بین کتابداران
کتابخانه های دانشگاهی نشان داد که بین سطح تحصیالت و نوع رشته با فرسودگی شغلی ارتباط
معناداری وجود دارد ،اما از نظر جنسیت تفاوت معناداری دیده نشده است .نتایج پژوهش توجیا
( ،)2005نشان داد متغیرهای سن و سابقه کار هیچ تاثیری در فرسودگی شغلی کتابداران نداشته
است .پژوهش میلر )2003( 2نیز نشان داد که بین سطح تحصیالت ،رده کارمندی و سن با ابعاد
فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد ،اما سابقه کار ،وضعیت تأهل و جنسیت در
فرسودگی کتابداران تاثیری ندارد .در پژوهش افلک )1996( 3در بین کتابداران آموزش
کتابشناختی متغیرهای حجم کار و سن پیشبینی کنندههای مهمی در فرسودگی شغلی بودند،
درحالیکه جنسیت و سابقه کار تاثیری در فرسودگی کتابداران ندارند .پژوهش اسمیت و نیلسن

4

( )1984نیز حاکی از عدم ارتباط معنادار بین فرسودگی شغلی و سابقه کاری است.
بررسی پیشینهها نشان میدهد که ارتباط بین ویژگیهای جمعیتشناختی با فرسودگی شغلی
در پژوهشهای متعدد متفاوت بوده است ،لذا توجه به متغیرهای دیگری از قبیل خودتابآوری و
رضایت شغلی در ارتباط با فرسودگی شغلی جای تأمل و بررسی بیشتری دارد .در این پژوهش
عامل خودتابآوری با فرسودگی شغلی لحاظ گردیده که در پژوهشهای قبلی صورت گرفته در
حوزه علم اطالعات و دانششناسی مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است.

روش و ابزار پژوهش
_______________________________________________________________
. Topper
2
. Miller
3
. Affleck
4
. Smith and Nielsen
1
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این پژوهش با استفاده از طرح همبستگی انجام شده است .در این پژوهش ،فرسودگی شغلی و
مؤلفههای آن (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،عملکرد فردی) به عنوان متغیر پیشبین و
خودتابآوری کتابداران به عنوان متغییر مالک محسوب میشود و ارتباط بین آنها سنجیده
میشود .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر
کرمانشاه بودند که شامل  43نفر بودند .برای جمعآوری اطالعات از دو ابزار پرسشنامه فرسودگی
1

شغلی مسلش ( ،)1981این پرسشنامه شامل  22گویه است و ضریب پایایی درونی را برای
خستگی عاطفی  ،./9شخصیت زدایی  ./79و موفقیت فردی را  ./71گزارش کرده است .اعتبار و
پایایی این پرسشنامه در ایران توسط فیلیان ( )1371مورد تأیید قرار گرفته است .و نیز مقیاس
2

تابآوری کونور و دیویدسون ( ،)2003استفاده شده است که جهت اندازهگیری قدرت مقابله با
فشار و تهدید ،تهیه شده است و محمدی ( )1384آن را برای استفاده در ایران انطباق داده است.
این پرسشنامه دارای  25گویه پنج گزینهای است که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر
(کامالً نادرست) و پنج (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .در پژوهش محمدی پایایی آن
با سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ0/89 ،به دست آمده است .در تحقیق سامانی ،جوکار و
صحراگرد ( ،)1386بررسی پایایی در دانشجویان ،به کمک ضریب آلفای کرونباخ برابر  ./87به
دست آمد و در پژوهش شاکری نیا و مهری پور ( )1389آلفای کرونباخ به دست آمده  ./96بود.
در این پژوهش ،رابطهٔ بین فرسودگی شغلی با خود تابآوری کتابداران با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون بررسی شد.

یافتههای پژوهش
جدول زیر توزیع فراوانی جامعه پژوهش بر حسب جنسیت ،تحصیالت ،نوع دانشگاه و
استخدام نشان میدهد .همانطور که دیده میشود از مجموع  43شرکت کننده  11نفر مرد و  32نفر
زن بودهاند؛ بیشترین میزان شرکت کنندگان در پژوهش مدرک لیسانس ( )0/46و بعد از آن
مدرک فوق لیسانس ( ،)0/34و به ترتیب دیپلم ( )0/11و دکتری تخصصی ( )0/6داشتهاند؛
همچنین باالترین درصد فراوانی ( )%51به دانشگاه رازی با تعداد  22نفر کتابدار و بعد از آن ()%44
_______________________________________________________________
). Maslach Burnout Inventory (MBI
2
). Connor- Davidson Resilinece Scale (CD- RIS
1
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به دانشگاه علوم پزشکی با تعداد  19نفر کتابدار و ( )%4به دانشگاه صنعتی با  2نفر کتابدار و
کمترین فراوانی ( )%2به دانشگاه پیام نور با  1نفر کتابدار تعلق گرفت؛ الزم به ذکر است با توجه
به اینکه افرادی که نوع استخدام آنها رسمی-آزمایشی و پیمانی است مجموعاً دو نفر هستند ،برای
م قایسه میزان تاب آوری و فرسودگی شغلی قابل تحلیل نیستند و در بخش مربوطه (تحلیل
استنباطی) با گروه رسمی ادغام میشوند.
جدول  . 1توزیع جامعه پژوهش بر حسب جنسیت ،تحصیالت ،نوع دانشگاه و نوع استخدام.
متغیرها
جنسیت
تحصیالت

دانشگاه

نوع خدمت

نوع استخدام

کل

مؤنث
مذکر
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
رازی
علوم پزشکی
صنعتی
پیام نور
مدیریت
خدمات عمومی
فنی
رسمی قطعی
رسمی آزمایشی
پیمانی
قراردادی

تعداد

درصد

32
11
5
20
15
3
22
19
2
1
10
21
12
26
1
1
15
43

74
25
11
46
34
6
51
44
4
2
23
48
27
60
2
2
34
100

در بخش دوم تحلیل استنباطی دادهها انجام شد که نتایج آن در جداول  .2ارائه شده است .در
این جدول شاخصهای توصیفی مربوط به تابآوری و فرسودگی شغلی به تفکیک جنسیت و نوع
استخدام ارائه شده است .میانگین تابآوری در زنان  55و در مردان  52و به ترتیب با انحراف
معیار  9و  12بوده است .همچنین میانگین فرسودگی شغلی زنان و مردان به ترتیب  48و  46و
انحراف معیار  8و  9بوده است .همانطور که پیشتر گفته شد ،با توجه به اینکه گروه رسمی
آزمایشی و پیمانی هر کدام یک نفر بودند به گروه رسمی قطعی ادغام شد و مقایسه بین این گروه
با گروه قراردادی صورت گرفت .جدول زیر میانگین و انحراف معیار گروهها در فرسودگی شغلی
و تابآوری ارائه شده است .جالب است که گروه رسمی قطعی هم از نظر تابآوری و هم از نظر
145

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،50پاییز 1395

________________________________________________________
فرسودگی شغلی نمره کمتری به دست آوردهاند.
جدول  .2شاخصهای توصیفی مربوط به تابآوری و فرسودگی شغلی به تفکیک جنسیت و نوع استخدام
متغیر

گروه

تاب آوری
فرسودگی
شغلی
تاب آوری
فرسودگی
شغلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

32

55/38

9/41

مرد

11

52/64

12/10

زن

32

48/75

8/14

مرد
رسمی
قراردادی

11
28
15

46/36
52/14
59/40

9/08
9/11
10/41

28

46/21
51/73

رسمی
قراردادی

15

7/45
8/99

جدول  .3چهار آزمون  tمستقل به ترتیب برای مقایسه تفاوت تابآوری و فرسودگی شغلی
در گروه زن و مرد ،و در گروه استخدام رسمی و قراردادی انجام شده است .با توجه به اینکه
آزمون لِوین برای یکسانی واریانس نمرات گروهها معنیدار نبوده است و نتایج با فرض یکسانی
واریانسها ارائه شده است .همانطور که در جدول دیده میشود زنان و مردان در هیچ یک از
متغیرهای فرسودگی شغلی ( )t=.81,df=41, P=.42و تابآوری ( t=.77, df=41,
 )P=.44تفاوت معنیداری نداشتهاند و هر دو گروه میزان تابآوری و فرسودگی شغلی یکسانی
را تجربه میکنند .یافتههای جدول نشان میدهد که فرسودگی شغلی دو گروه رسمی قطعی و
قراردادی به طور معنیداری تفاوت دارند ( .)t=2.15, df=41, P<.037فرسودگی شغلی
گروه استخدام رسمی به طور معنیداری کمتر از گروه قراردادی است .همچنین نتایج نشان
میدهد از نظر تابآوری گروه قراردادی تابآوری باالتری نسبت به گروه دیگر دارند
(.)t=2.37, df=41, P<.05
جدول  .3چهار آزمون  tمستقل برای مقایسه تفاوت تابآوری و فرسودگی شغلی در گروه زن و مرد ،و در
گروه استخدام رسمی و قراردادی
منبع تغییر
جنسیت

نوع
استخدام
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میانگین تفاوت

درجه آزادی

متغیر
تاب آوری
فرسودگی
شغلی
تاب آوری

2/74
2/39

41
41

7/26

41

فرسودگی

5/52

41

t

سطح معنی داری

0/82
77

0/44
0/42

37

0/02

0/
2/
16

0/03
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2/

شغلی

همچنین میانگین و انحراف معیار تابآوری و فرسودگی شغلی به تفکیک نوع خدمت ارائه
شده است .دادههای موجود در جدول  .4نشان میدهد که گروه شغلی مدیریت ،تابآوری
کمتری ( )48نسبت به دو گروه دیگر ( )56داشته است .ونیز از نظر فرسودگی شغلی ،گروه
مدیریت ،فرسودگی شغلی کمتری دارند ( 43در مقایسه با  48و  50به ترتیب برای گروه خدمات
فنی و خدمات عمومی).
جدول  .4میانگین و انحراف معیار تابآوری و فرسودگی شغلی به تفکیک نوع خدمت
گروه

متغیر

مدیریت
فرسودگی شغلی
خدمات
عمومی
خدمات فنی
مدیریت
تاب آوری

خدمات
عمومی
خدمات فنی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

10

48

5/00

21

56

10/00

12

56

10/00

10

43

3/00

21

50

9/02

12

48

8/00

جدول  .5نشان میدهد که تحلیل واریانس بین هیچکدام از گروههای شغلی از نظر تابآوری
تفاوت معنیداری وجود ندارد و تفاوتهایی که در جدول توصیفی دیده شد از نظر آماری
معنیدار نبوده است ( .)P>.5همچنین بین هیچکدام از گروههای شغلی از نظر فرسودگی شغلی
تفاوت معنیداری وجود ندارد و تفاوتهایی که در جدول توصیفی دیده شد از نظر آماری
معنیدار نبوده است (.)P>.5
جدول  .5تحلیل واریانس بین گروههای شغلی از نظر تابآوری
میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

بین گروهی

563/73

2

281/87

3/04

0/059

درون گروهی

3705/71

40

92/64

کل

4269/44

42

متغیر
تاب آوری

فرسودگی شغلی

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

بین گروهی

361/10

2

180/55

درون گروهی

2564/06

40

64/10

کل

2925/16

42

2/82

0/072
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جدول  .6ماتریس همبستگی خرده مقیاسها و نمره کل مقیاسهای فرسودگی شغلی و
تابآوری را در جامعه مورد مطالعه نشان میدهد .ضرایب معنیدار با عالمت ستاره مشخص
شدهاند .همانطور که دیده میشود رابطه تابآوری و فرسودگی شغلی  0/926است و در سطح
 P< 0/01پذیرفته میشود .برای تمامی ضرایب دیگر نیز وضع به همین صورت است.
جدول  .6همبستگی بین مقیاسها و خرده مقیاسهای تاب آوری و فرسودگی شغلی
متغیر

تابآوری

فرسودگی

تاثیرات

شغلی

معنوی

کنترل

پذیرش

اعتماد

مثبت

غرایز

به

از

تصور
شایستگی فردی

فقدان

موفقیت

فردی

فرسودگی

شخصیت زدایی

هیجانی

-

**%93

**%68

**%65

**%84

**%83

**%85

**%75

**%75

**%73

 -2فرسودگی کل

**0/93

-

**%70

**%58

**%86

**%89

**%63

**%80

**%84

**%72

-3تاثیرات معنوی

**

**

**

%57

**

%57

**

%48

**

%54

**

**

%56

-4کنترل

**

**

%37

**

%43

**

%56

**

%55

**

%55

-1تاب آوری کل

0/68
%65

**

0/70

**

%57

**

%26

%26
-

*

%58

%33

-5پذیرش مثبت

**%84

**%86

**%57

**%37

-

**%71

**%58

**%56

**%82

**%67

-6اعتماد به غرایز

**%83

**%89

**%57

**%43

**%71

-

**%48

**%67

**%84

**%53

-7تصور از شایستگی

**%85

**%63

**%48

**%56

**%58

**%48

-

**%60

*%38

**%59

-8فقدان موفقیت فردی

**%75

**%80

**%54

**%55

**%56

**%67

**%60

-

**%40

**%47

-9فرسودگی هیجانی

**

**

**

**

**

**

*

-10شخصیت زدایی

**%73

%75

%84

**%72

%58

**%56

%33

**%55

%82

**%67

%84

**%53

%38

**%59

**

%40

**%47

**%50

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی رابطه تابآوری و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی دولتی شهرکرمانشاه انجام شد .نتایج نشان داد که تابآوری و فرسودگی شغلی
رابطهای قوی دارند .تابآوری در گروه زنان و مردان تفاوتی نداشت .همچنین تفاوت فرسودگی
شغلی زنان و مردان نیز معنیدار نبود .از سوی دیگر نتایج نشان داد نوع استخدام با میزان تابآوری
و نیز فرسودگی شغلی رابطه دارد .فرسودگی شغلی افرادی که به صورت قراردادی استخدام شده
بودند باالتر از افراد رسمی بود و نیز گروه شغلی مدیریت ،تابآوری کمتری نسبت به دو گروه
خدمات فنی و خدمات عمومی داشته است .همچنین از نظر فرسودگی شغلی ،گروه مدیریت،
فرسودگی شغلی کمتری دارند .تحلیل واریانس بین هیچکدام از گروههای شغلی از نظر
تابآوری و فرسودگی شغلی تفاوت معنیداری وجود ندارد و تفاوتهایی که در جدول توصیفی
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دیده شد از نظر آماری معنیدار نبوده است .رابطه تابآوری و فرسودگی شغلی و نیز تمامی
ضرایب هبستگی دیگر معنیدار بودهاند.
ارتباط بین ویژگیهای جمعیتشناختی با فرسودگی شغلی در پژوهشهای صورت گرفته
متفاوت بوده است .در مورد جنسیت ،یافته این پژوهش با یافتههای پژوهشهای شعبانی و همکاران
( ،)2012پارسایی محمدی و همکاران ( ،)1391و حسنزاده ( ،)1387رضایی آدریانی ،شعبانی ،و
1

عابدی ( )1392همسو نیست و با پژوهش صیامیان ( ،)2006میلر ( )2003و پژوهش افلک

2

( )1996همسو است .در پژوهش حریری و حسن زاده ( ،)1389فرسودگی شغلی کتابداران مرد و
زن با پژوهش فوق همسو نیست .در تبیین این مساله میتوان توضیح داد که زنان به دلیل روحیه
لطیف ،رسیدگی به امور منزل ،فرزندان و در واقع چند شغله بودن فرسودگی بیشتری تجربه
میکنند.
یافتههای پارسائی محمدی و دیگران ( ،)1391رضایی آدریانی ،شعبانی ،و عابدی ( )1392و
خسروی ( )1383در خصوص وجود رابطه فرسودگی شغلی با متغیر نوع استخدام با پژوهش حاضر
همسو است .اما پژوهش شعبانی و همکارانش ( ،)2012حاکی از آن است که بین موقعیت
کتابداران با فرسودگی شغلی رابطه وجود ندارد و از این رو با یافتههای پژوهش حاضر همسو
نیست .و از نظر نبود امنیت شغلی پژوهش با پژوهش کنونی همسو است .در مورد تبیین این یافته
میتوان گفت :فرسودگی شغلی و تابآوری باالی کتابداران از نظر نوع استخدام (پیمانی)
میتواند به دلیل عدم احساس امنیت شغلی باشد .این مساله در مورد مدیران کتابخانهها هم در بعد
فرسودگی شغلی و هم تابآوری در حد پایین بود و نشان از امنیت شغلی در این طیف از جامعه
پژوهش دارد .بنابراین ،به منظور افزایش سالمت جسمی و روانی کتابداران جامعه پژوهش پیشنهاد
میشود اقدامات مؤثری از سوی مسؤلین و روسای دانشگاهها در راستای کاهش بار عوامل ناشی از
فرسودگی شغلی برداشته شود .این امر موجبات بهرهوری بیشتر نیروی انسانی را فراهم میآورد و
امکان ارائه خدمات مناسب به کاربران را درپی دارد .پژوهشهایی که در حوزه علم اطالعات و
دانش شناسی صورت گرفته مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر رابطهٔ نوع استخدام و فرسودگی شغلی و نیز با توجه به
_______________________________________________________________
. Miller
2
. Affleck
1
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هزینههای شغلی ،روانی ،خانوادگی و اجتماعی که فرسودگی شغلی افراد به آنها و جامعه تحمیل
میکند ،پیشنهاد میشود تسهیالتی برای تثبیت موقعیت استخدامی افراد در نظر گرفته شود.
همچنین با توجه به رابطهٔ جنسیت و فرسودگی شغلی پیشنهاد میشود شرایط کاری گروههای
جنسی به نحوی تنظیم شود که فرسودگی شغلی آنها به حداقل برسد .به عنوان مثال مرخصی
بدون حقوق یا مرخصی با درصد خاصی کاهش حقوق میتواند اثرگذار باشد.
در مجموع با توجه به مطالعات صورتگرفته در کتابخانههای دانشگاهی ایران با استفاده از
پرسشنامه فرسودگی مسلش ،تاکنون پژوهشگران عامل محیطی (محیط کار و عوامل استرسزای
مربوط به آن) را مهمترین علت فرسودگی شغلی کتابداران میدانند اما باید توجه داشت که
شخصیت فرد نیز یک عامل بسیار مهم است ،که در این پژوهش با عنوان عامل تابآوری مورد
بررسی قرار گرفته است هرچند این عامل در پژوهشهایی که در حوزه علم اظالعات و دانش
شناسی صورت گرفته مورد توجه قرار نگرفته است.
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