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چکیده
هدف :پژوهش حاضر بر آن است تا ميزان فرسودگي شغلي را در بیي تتابیداران دانشیگاهي اصی هان
بررسي نموده و رابطه آن را با متغيرهای جمعيتشناختي مشخص نمايد.
روش :پژوهش حاضر پيمايشي تحليلي است .گردآوری دادهها از طريق پرسشینامه فرسیودگي شیغلي
مزالچ به همراه پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختي صورت ميگيرد .پرسشنامه مزالچ فرسودگي شغلي
را در سه خردهمقياس -خستگي عاط ي ،مسخ شخصيت و عملکرد فردی میيسیندد و پايیايي نسیخه
فارسي آن از طريق آل ای ترونباخ  1/61گزارش شده است .روش نمونهگيری سرشماری است و شامل
تليه  661ن ر تتابدار شاغل در تتابخانههای دانشگاههای اص هان و علوم پزشکي اص هان ميباشد.
یافتهها :ميزان فرسودگي تتابداران مورد بررسي ،خ يف بودهاست .نيز بي فرسودگي شغلي با متغيرهای
جمعيتشناختي مقطع تحصيلي ،سابقه تار ،تأهل ،و س در تتابداران میورد بررسیي رابطیه معنیاداری
وجود ندارد ،اما بي فرسودگي شغلي با متغيرهای جمعيتشناختي دانشگاه محل خدمت ،جنس ،و نوع
استخدام رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجهگیري :با توجه به ميزان خ يف فرسودگي شغلي در تتابداران مورد بررسیي ،میيتیوان بیا انیدتي
احتياط چني نتيده گرفت ته عليرغم اي ته ماهيت شغل تتابیداری ،خیدمتمیدار اسیت امیا ميیزان
فرسودگي شغلي در شاغالن اي حرفه نسبت به ساير مشاغل خدمتمدار تمتر است .همچني به نظیر
ميرسد ته فرسودگي شغلي با متغيرهای ديگری فراتر از آن چه بررسي شد از جمله عوامیل فرهنگیي،
جامعهشناختي يا روانشناختي در ارتباط باشد.

واژههاي كلیدي :فرسودگي شغلي؛ متغيرهای جمعيتشناختي؛ تتابداران دانشگاهي؛ اص هان
 . 6مربي گروه تتابداری و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي جندیشاپور اهواز
 . 1استاديار گروه تتابداری و اطالع رساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي اص هان ،اص هان ،ايران؛ (نویسنده
مسؤول) Email: f_zare@mng.mui.ac.ir
 . 9تارشناس ارشد روانشناسي معاونت پژوهشي دانشکده مديريت و اطالعرساني پزشکي اص هان
 . 0مربي گروه تتابداری و اطالعرساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي اص هان 
 . 1تارشناس ارشد تتابداری و اطالعرساني پزشکي ،تتابدار تتابخانه عمومي شهيد رجايي توهدشت
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مقدمه
زندگي اجتماعي انسانها مستلزم همکاری ،همياری و برآوردن نيازهای متقابل است .اي
امر ،مندر به تقسيم تار ،ايداد و توسعه تخصصها و مهارتهای مختلف شده و رابطه
اجتماعي انسانها را در قالب ايداد سازمانها ،نهادها ،مؤسسهها و واحدهای تم و بيش
تخصصي شکل داده است .نيروی انساني يکي از مهمتري عوامل پيشبرد اهداف سازمانها به
شمار ميآيد .تارآيي صحيح نيروهای انساني در هر سازمان ،ميتواند موجبات بازدهي بيشتر و
پيشرفت آن سازمان را فراهم نمايد .عامل انساني در فرآيند تار ،سرمايهای محسوب ميشود ته
هر چه قابليتهای آن افزايش يابد ،ميزان بهرهوری فعاليتهای سازمان و در نتيده جامعه،
افزايش مييابد .عکس اي قضيه نيز صادق است .يعني شرايط نامطلوب تاری ميتواند موجب
تحليل قوای روحي و جسمي تارتنان شده و به تبع آن ،موجب نارضايتي آنان از محيط تار
شده و در نهايت مندر به تاهش بازدهي فعاليتهای سازمان گردد .در محيطهای تاری،
عوامل محرک رواني فراواني وجود دارد ته ميتواند موجب تنيدگي و استرس در تارتنان
شود .عدم توجه به اي عوامل در دراز مدت ميتواند تأثيرات من ي شديدی در تارتنان ايداد
تند و قابليتهای آنان را در اندام فعاليتها تحت تأثير قرار داده ،باعث ايداد فرسودگي شغلي
در تارتنان يک سازمان گردد.
فرسودگي شغلي را فقدان انرژی و نشاط تعريف ميتنند .فرد دچار اي عارضه ،احساس
تسالتانگيزی نسبت به اندام رفتار شغلي از خود نشان ميدهد .بروز اي حالت ،پيامدی از
فشار شغلي دائم بوده ته در نتيده آن فرد احساس تمبود انرژی ميتند .از ديدگاه مزالچ و
جکسون )6366( 6فرسودگي شغلي ،سندرمي است ته در پاسخ به فشار رواني مزم به وجود
ميآيد و شامل سه جزء خستگي يا تحليل عاط ي ،از خود بيگانگي يا مسخ شخصيت و تاهش
موفقيت يا پيشرفت شخصي است ته فرد را به سوی احساس بيت ايتي ،شکست و عدم عالقه
به ديگران ميتشاند .اي سندرم بر روی ح ظ تعادل و بهداشت رواني تارتنان و در نتيده
تارآيي و بازدهي آنها در محيط تار تأثيرگذار است (مزالچ و جکسون.)6366 ،
تحقيقاتي ته در زمينه فرسودگي شغلي صورت گرفته غالباٌ بر روی حرفههايي چون
پزشکي ،پرستاری ،معلمي و تارتنان خدمات عمومي نهادها و سازمانها تمرتز داشتهاند .ليک

1 . Maslach & Jackson
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در دهههای اخير ،تتابداری بهعنوان يکي از حرفههای خدمتمدار و تنشزا مورد توجه
محققان قرار گرفته و برخي از محققان (اسميت و نلسون6369 ،6؛ هاک ،جونز و راس6360 ،1؛
و بانگ 6363 ،9در خارج از تشور و اصنافي ،پاتدام نائيني ،صالحي 6961 ،در داخل تشور)
با عنايت به خدمتمدار بودن حرفه تتابداری ،بررسيهايي را به منظور سندش ميزان
فرسودگي و استرس شغلي تتابداران اندام دادهاند.

بیان مسئله
تارمنداني ته دارای خدمات اجتماعي بوده و با مردم سر و تار دارند ،انرژی و زمان زيادی
را صرف ارائه خدمات به ديگران ميتنند .اي افراد نسبت به ساير تارمندان با سهولت بيشتری
دچار فرسودگي شغلي ميشوند (فاربر .)6369 ،0تتابخانهها به جهت ماهيت خدمتمدار خیود،
محيطي سرشار از فشارهای تاری ،روحي و رواني ميباشند ته میيتوانید تیأثير بیهسیزايي بیر
عملکرد تارتنان آنها يعني تتابداران داشته باشد .مهارت تاری تتابدار بهگونهای اسیت تیه از
يک طرف با انواع مراجعهتنندگان با نيازهای متنوع و گوناگون تعامل دارد و از طرف ديگر ،در
شرايطي چون سوء مديريت در تتابخانه ،تمبود امکانیات و تدهيیزات ضیروری در تتابخانیه،
عدم آشنايي با ف آوری روز ،حدم انبوه تارهای روزانه يکسان همچون فهرستنويسي منیابع،
س ارش نشريات ،به ق سه بازگرداندن منابع مختلف و مانند آن قرار ميگيیرد تیه باعیث بیروز
واتنشهای من ي و پيدايش احساس خستگي و افسردگي در وی ميشود .همي امر ،بر تاهش
بازدهي او و در نتيده عدم رضايتمندی تاربران از ارائه خدمات ،تأثيرگذار اسیت (اصینافي و
همکاران.)6963 ،
عالوه بر آن چه ذتر شد تتابداران با فشارهای مت اوت تلي و جزئي ديگری نيز در محیيط
تاری خود مواجهند ته ميتواند در درازمدت باعث فرسودگي شغلي آنیان شیود .بیرای مثیال،
آنان از يک سو با مراجعان متعدد و مت اوتي ته نيازهیای اطالعیاتي گونیاگوني دارنید ،مواجیه
هستند و از سوی ديگر با تیارگزاران ،تميتیه تیأمي منیابع ،مسیووالن و افیراد ديگیری غيیر از
تتابداران و تارتنان اداری تتابخانه سر و تار دارند .همچني در مواقع خاصیي از سیال ،ماننید
1 . Smith & Nelson
2 . Haack, Jones, & Rosse T
3 . Bunge
4 . Farber
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نمايشگاه تتاب ارديبهشت ماه ،فشارهای تاری زيادی بر آنان تحميل ميشیود و در تنیار همیه
اي موارد ،جامعه عمومي ايران درک و شناخت صحيحي از تار تتابداران ندارد ،به طیوریتیه
عالوه بر نداشت وجهه مناسبي ته شايسته شغل آنان است ،از مزايای مالي چنداني هم بهرهمند
نميباشند .تمامي عوامل مذتور ميتوانند زمينهساز فرسیودگي شیغلي در تتابیداران شیده و در
نهايت مندر به تاهش تمي و تي ي ارائه خدمات به مراجعي شود.
با توجه به آنچه گ ته شد ،چني به نظر ميرسد ته بررسي فرسودگي شغلي در تتابیداران
نيز همانند ساير مشاغل و خدمات اجتماعي امری مهم است تا در صورت وجیود ،بتیوان يیک
برنامهريزی اصولي جهت مقابله يا تاهش آن اندام داد .وجود تنش و خستگي در محیيط تیار،
اجتنابناپذير است و از آن گريزی نيست ،اما بايد عوامل ايداد اي تنش ،خستگي و افسردگي
را بازشناخت و برای از بي بردن يا تاهش آنها در محيط تاری تیالش نمیود .گیام اول بیرای
چني تاری ،شناخت و آگاهي از وضعيت روحي و رواني تارتنیان اسیت .از آنجیايي تیه در
ايران پژوهشهای بسيار تمي درباره فرسودگي شغلي تتابداران صورت گرفته است ،همچنیي
با توجه به اي ته دانشگاههای مورد بررسي در ايی پیژوهش از دانشیگاههیای مهیم و بیزر
تشور ميباشند ته دارای تعداد زيادی تتابخانه و تتابدار است و از سوی ديگر ،هر دو دانشگاه
دارای گروه علم اطالعات و دانششناسي هستند ته وظي ه تربيت نيروی انساني آتي تتابخانهها
را بر عهده دارند ،به نظر ميرسد ته اندام پژوهشي در اي زمينه ميتوانید هیم میورد اسیت اده
دانشگاه و تتابخانههای آن قرار گيرد و هم به گروههای آموزشي مربوطه ياری برساند.

هدف پژوهش
پژوهش حاضر در تالش است تا عالوه بر تعيي ميزان فرسودگي شغلي و خردهمقياسهای
آن ،وجود رابطه فرسودگي شغلي با متغيرهای جمعيتشناختي (س  ،جنسيت ،وضعيت تأهیل،
نوع استخدام ،مدرک تحصيلي ،دانشگاه محل خدمت ،و سابقه تار) را در تتابداران دو دانشگاه
اص هان و علوم پزشکي اص هان بررسي نمايد.

پرسشهاي پژوهش
 .6ميزان فرسودگي شغلي در تتابداران دانشگاهي اص هان چقدر است؟
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 .1آيا بي فرسودگي شغلي با متغيرهای جمعيتشناختي تتابداران دانشگاهي اصی هان (سی ،
جنسيت ،وضعيت تأهل ،نوع استخدام ،مدرک تحصيلي ،دانشگاه محیل خیدمت ،و سیابقه
تار) رابطهای وجود دارد؟

پیشینهي پژوهش
همانگونه ته پيشتر اشاره شد ،تحقيقاتي ته در زمينه فرسودگي شغلي صورت گرفته غالباً
بر روی حرفههايي چون پزشکي ،پرستاری ،معلمي و تارتنان خدمات عمومي نهادها و
سازمانها اندام شده و مطالعات تمي درباره فرسودگي شغلي تتابداران و تارتنان تتابخانهها
چه در داخل و چه در خارج از تشور وجود دارد ته عمدتاً قديمي هستند و بيشتر مطالعات
اندام شده ،به بررسي استرس شغلي و عوامل مؤثر بر آن در ميان تتابداران اشاره دارند.
بنابراي پيش از پرداخت به سابقه تحقيق درباره فرسودگي شغلي ،يادآور ميشويم ته گر چه
منابع مورد اشاره در پژوهش حاضر در باب فرسودگي شغلي تتابداران ،قديمي هستند اما به
علت ربط مستقيم آنها با موضوع تحقيق به ناچار به آنها اشاره ميتنيم.
اصنافي و همکاران ( )6961در مقاله خود با عنوان "فرسودگي شغلي در تتابداران جامعه
پزشکي" به بررسي سطح و دامنه فرسودگي شغلي در بي تتابداران تتابخانههای بيمارستان-
های شهرستان های تهران و اهواز ،داليل فرسودگي شغلي آنان و شناخت عوامل مؤثر در
پيشگيری فرسودگي شغلي در تتابداران پرداختند .در اي تحقيق مشخص شد ته در مدموع،
عواملي همانند تمبود امکانات مختلف در تتابخانه و سازمان برای تتابداران ،محيط تتابخانه و
سازمان ،عوامل مديريتي ،امنيت شغلي و همکاران ،تأثير فراواني بر پيدايش فرسودگي شغلي در
تتابداران دارند.
اسميت و نلسون ( )6369در پژوهش خود با عنوان "فرسودگي شغلي :بررسي تتابداران
مرجع دانشگاهي" به بررسي فرسودگي شغلي در ميان تتابداران مرجع  11تتابخانه دانشگاهي
در اياالت متحده پرداختند .يافتههای آنها نشان داد ته در مدموع ،تتابداران از شغل خود
رضايت داشتند و تعداد اندتي از آنها فرسودگي شغلي را تدربه ترده بودند.
هاک و همکاران ( )6360طي پژوهشي با عنوان "فرسودگي شغلي در ميان تتابداران" به
بررسي وضعيت فرسودگي شغلي در بي

 31تتابدار امريکايي پرداختند .در اي

پژوهش

مشخص گرديد ته تتابداران جامعه مورد مطالعه ،به شدت دارای استرس بوده و اثرات تنش
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روحي و رواني در آنها مشاهده ميشود %16 .عالئم پيشرفتهای از استرس روحي و رواني را
نشان ميدادند و  % 01نيز مستعد ابتالء به استرس بودند.
بونگ )6363( 6در پژوهشي با عنوان "استرس در محيط تار تتابخانه" از استرس به عنوان
يک پاسخ فيزيولوژيکي و روانشناسانه بهمنظور درک و تعامل با چالشها ياد ميتند .وی معتقد
است ته تتابداران به داليل مختل ي از قبيل اندام تارهای يکنواخت روزانه ،فقدان دانش و
مهارت تافي در اندام تارها ،حدم زياد تارهای روزانه ،ارتباط با تاربران متنوع در تتابخانه،
عدم توجه تافي مديران به آنها و عدم نگرش مثبت ديگر تارتنان سازمان و حتي جامعه به
آنها ،دچار افسردگي و فرسودگي شغلي ميشوند.
سوانسون )6331( 1در پاياننامه خود با عنوان "تعيي استرس و فرسودگي در تتابداران
جوان" به بررسي وضعيت استرس و فرسودگي شغلي در ميان  01تتابدار جوان شاغل در
تتابخانههای آموزشگاهي و  11تتابدار جوان شاغل در تتابخانههای عمومي ته همگي عضو
اندم تتابخانههای شمال شرقي اوهايو بودند پرداخت .در اي مطالعه ،زنان %31/1 ،از جامعه
تحقيق را تشکيل ميدادند و ابزار مورد است اده در آن ،پرسشنامه فرسودگي شغلي مزالچ بود.
نتايج نشان داد ته تنها تمتر از  %1از پاسخگويان دارای هيچگونه نشانهای از فرسودگي و
استرس نبودند .همچني رابطهای ميان جنسيت و مدت اشتغال با سطوح استرس و فرسودگي
شغلي مشاهده نگرديد.
توگيا )1111( 9در مقالهای با عنوان "اندازهگيری فرسودگي شغلي و عوامل زمينهساز مؤثر
بر آن در تتابداران دانشگاهي يونان" به بررسي سطوح فرسودگي شغلي ميان  691ت

از

تتابداران دانشگاهي پرداخت .وی در بررسي خود از آزمون فرسودگي شغلي مزالچ سود
جست و به اي نتيده رسيد ته هر يک از تتابداران دانشگاهي در يونان ،بهگونهای فرسودگي
شغلي و خستگي از تار يکنواخت را تدربه تردهاند .به نظر ميرسد ته تماس مستقيم با
تاربران تتابخانهها تنش و فرسودگي را در آنها بيشتر ميتند .از اي گذشته ،تتابداراني ته به
صورت توتاهمدت يا قراردادی در تتابخانه مشغول به تار شده بودند نسبت به ساير همکاران
خود ،دارای احساس امنيت تمتر و در عوض سطح باالی فرسودگي شغلي بودند .يافتههای

1 . Bunge
2. Swanson
3. Togia
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حاصل از اي پژوهش ،سطح پايي هيدان عاط ي و مسخ شخصيت و سطح متوسط موفقيت
فردی را نشان دادند.
صياميان ،شهرابي ،واحدی ،عباسيراد و چراتي ( )1111استرس و فرسودگي شغلي را ميان
تتابداران شاغل در تتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکي مازندران و بابل مورد بررسي قرار
دادند .يافتهها نشان داد ته  %19/9از تتابداران اي تتابخانهها دچار استرس شغلي هستند.
از ديگر تساني ته به موضوع فرسودگي شغلي پرداختهاند ،ميتوان به تالرک،)6336( 6
رسوليان ،الهي ،افخم ابراهيمي ( ،)6969صابری ،مروجي ،صدف ( ،)6961و ص ری و گودرزی
( )6966اشاره نمود.
از جمعبندی پيشينهها چني

دريافت ميشود ته در مورد فرسودگي شغلي تتابداران

پژوهشهای تمتری نسبت به ساير مشاغل خدمتمدار به ويژه در ايران صورت گرفته است.
همچني يافتههای اي پژوهشها دارای تناقض هستند به نحوی ته برخي فرسودگي شغلي در
بي تتابداران را بسيار تم و برخي ديگر به ويژه در بخشهايي ته با مراجعهتنندگان در ارتباط
هستند ،بسيار زياد گزارش تردهاند .اما همگي بر اي نکته ات اقنظر دارند ته نوع تار تتابخانه
و يکنواختي آن ،همچني
تتابداران هستند و اي

تعداد زياد مراجعان از جمله عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي

مسوله همچون ساير پديدههای روانشناختي متأثر از عوامل متعدد

ديگری نيز ميباشد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است و روش آن توصي ي همبستگي ميباشد .جامعه
پژوهش تليه تتابداران شاغل در تتابخانههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اص هان و
تتابخانههای تحت پوشش دانشگاه اص هان است .تتابخانههای بيمارستاني تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکي اص هان ،به لحاظ ت اوت در سازمان مادر ،نوع مراجعان ،روند تار و
تأثير آن بر فرسودگي شغلي مورد بررسي قرار نگرفتهاند .بنابراي جامعه پژوهش شامل 661
تتابدار است ته از اي تعداد 16 ،ن ر در دانشگاه علوم پزشکي اص هان و  11ن ر در دانشگاه
اص هان مشغول به تار ميباشند .معيارهای ورود به مطالعه شرط دارا بودن استخدام رسمي،

1 . Clark
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پيماني و قراردادی تتابداران شاغل در سال  6931در تتابخانههای مورد بررسي ميباشد.
معيارهای خروج از مطالعه ،عدم همکاری تتابداران ،داشت پست غيرتتابدار ،و شاغل بودن در
تتابخانههای بيمارستاني است.
روش نمونهگيری سرشماری جامعه آماری است و شامل تليه  661ن ر تتابدار شاغل در
تتابخانههای تحت پوشش دو دانشگاه نام برده است .مکان اندام پژوهش تتابخانههای دو
دانشگاه اص هان و علوم پزشکي اص هان بوده و زمان اندام پژوهش سال  6936ميباشد.
گردآوری دادهها از طريق پرسشنامه فرسودگي شغلي به همراه پرسشنامه اطالعات

جمعيتشناختي صورت گرفت .پرسشنامه فرسودگي شغلي  MBI6رايجتري

ابزار برای

سندش فرسودگي شغلي است ته از  11گزاره جداگانه تشکيل شده است و سه جنبه

فرسودگي شغلي يعني خستگي عاط ي ،مسخ شخصيت و تاهش ت ايت فردی را شامل مي-
شود .هر  11گزاره با نمراتي از ص ر تا شش با عناوي هرگز (ص ر) تا هميشه (شش) مورد
سندش قرار ميگيرند .هر چه ريزنمره مربوط به خستگي عاط ي و مسخ شخصيت بيشتر و
ريز نمره تاهش ت ايت فردی تمتر باشد ،نشاندهنده فرسودگي شغلي بيشتری است
(ساعتچي ،تامکاری ،عسگريان .)6963 ،اعتبار اي

پرسشنامه با است اده از ضريب آل ای

ترونباخ %16 ،تا  %31و ضريب پايايي آن %11 ،تا  %61گزارش شده است (مزالچ ،شاوفلي،
مارک .)6339 ،1پايايي نسخه فارسي اي پرسشنامه ته در مطالعه حاضر مورد است اده قرار مي-
گيرد ،از طريق آل ای ترونباخ ( 1/61ند ي ،صولتي دهکردی ،فروزبخش )6913 ،و 1/31
(خلي هسلطاني )6961 ،گزارش شده است.
پرسشنامهها به صورت حضوری در بي تتابداران توزيع شده و پس از يک تا سه روز
جمعآوری شدند .سپس دادههای گردآوری شده از پرسشنامهها ،وارد نرمافزار  SPSSشده و
مورد تدزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج حاصل بر مبنای آمار توصي ي نظير فراواني ،درصد
فراواني ،ميانگي  ،انحراف معيار و آمار استنباطي نظير آزمون تي و تحليل واريانس يکراهه
تحليل شدند.

یافتهها
تعداد تل جامعه  661ن ر بودند ته از اي تعداد  33ن ر پرسشنامههیا را عیودت دادنید00 .
1. Maslach Burnout Inventory
2 . Maslach, Schaufeli & Marck
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ن ر از آنها مربوط به دانشگاه علوم پزشکي و  11ن ر مربوط به دانشگاه اص هان بودند .توزيیع
جنسيتي نمونه تحقيق شامل  11ن ر مرد و  11ن ر زن بودند .ميانگي و انحراف معيار سني تیل
نمونه تحقيق نيز به ترتيب برابر با 91/1و 1/1بود .ميانگي و انحراف معيیار فرسیودگي شیغلي
برابر با  06/0و  61/1محاسبه شد .همچني ميانگي و انحراف معيار سه خرده مقياس خسیتگي
عاط ي ،مسخ شخصيت و عملکرد فردی به ترتيیب برابیر بیا (61/1و9/6(،)6/6و )9/3و(،11/6
 )61/6بوده است.
جدول  :6ميانگي و انحراف معيار فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن به ت کيک دانشگاه
نام دانشگاه
علوم پزشکي
اص هان
اص هان

فرسودگی شغلی
61/6

01/3

91/6 61/1
t=2.22
)(P-value=0.029

خستگی عاطفی
61

66/6

3/1 1/0
t=1.2
)(P-value=0.23

مسخ شخصیت
0/1

عملکرد فردي

0/6

9/1 9/0
t=0.66
)(P-value=0.51

3/6

16/3

19/6 69/9
t=2.1
)(P-value=0.039

همانطور ته در جدول  6مشاهده ميشود ميانگي نمره فرسودگي شغلي تتابداران هر يک
از دو دانشگاه با توجه به حداقل ميانگي فرسودگي شغلي ته  11نمره است ،بسيار پايي میي-
باشد و آنان دارای فرسودگي شیغلي خ ي یي هسیتند (صیابری و همکیاران .)6961 ،همچنیي
حداقل ميانگي هر يک از ابعاد سهگانه خستگي عاط ي ،مسخ شخصيت و عملکرد فیردی نيیز
به ترتيب  ،1 ،11و  91است (صابری و همکاران )6961 ،ته نمرات به دست آمده از جامعیهی
پژوهش از آن پايي تر و در حد خ يف است .ميیانگي نمیره فرسیودگي شیغلي در تتابیداران
دانشگاه علوم پزشکي اص هان در مقايسه با تتابداران دانشگاه اص هان بيشتر است و بیر اسیاس
آزمون تي ت اوت معنيداری ميان نمرات فرسودگي شغلي و خردهمقياس عملکرد فیردی در دو
دانشگاه وجود دارد ) .)P-value<اما ت اوت معنيداری ميان دو خیردهمقيیاس خسیتگي
عاط ي و مسخ شخصيت در بي دو دانشگاه مشاهده نشد ().) P-value>
جدول  1رابطه فرسودگي شغلي با جنسيت و وضعيت تأهل را نشان ميدهد .همانطور ته
در جدول  1مشاهده ميشود ،ميانگي نمره فرسودگي شغلي زنان بيشتر از مردان است .آزمیون
تي نشان داد ته ت اوت معنيداری ميان نمرات فرسودگي شغلي و زيرمقياس عملکرد فیردی و
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خسییتگي عییاط ي در دو جیینس وجییود دارد ) ،)P-value<امییا ت ییاوت معنییيداری ميییان
زيرمقياس مسخ شخصيت در دو جنس مشاهده نشد

).)P-value>

جدول  :1ميانگي و انحراف معيار فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن به ت کيک جنسيت و وضعيت تأهل
فرسودگی شغلی
مذتر
جنسیت

69/1

مونث

96/1

00/1 61/1
t=3.6
)(P-value=0.001

وضعیت تأهل

متأهل
مدرد

61/6

خستگی عاطفی
0/6

1/6

1

66/1 3/1
t=3.26
)(P-value=0.023

01/1

93/1 61/6
t=0.79
)(P-value=0.43

مسخ شخصیت

61/1

6/1

61/1

9/3 0/9
t=0.91
)(P-value=0.36
0/6

61/1 3/1
t=0.01
)(P-value=0.99

همچني گرچه بر اساس جدول  1ميانگي

9/9

عملکرد فردي

0

11/1 66/1
t=2.1
)(P-value=0.052
61/6

9/1 9/6
t=0.54
)(P-value=0.58

16/1

11/9

19/3 66/1
t=1.2
)(P-value=0.22

فرسودگي شغلي در افراد متأهل بيشتر از افیراد

مدرد است ،اما آزمون معنيداری  T-testت اوت معنيداری ميان نمرات فرسودگي شغلي و سه
زيرمقياس خستگي عاط ي ،عملکرد فردی و مسخ شخصيت در دو گروه نشان نیداد
).)P-value>
جدول  :9ميانگي و انحراف معيار فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن به ت کيک س و سابقه خدمت
فرسودگی شغلی
زير 91
سال
سن

 96تا
01سال
01سال به
باال
ص ر تا

سابقه خدمت

61سال
-11
66سال
16-91
سال

خستگی عاطفی

مسخ شخصیت

عملکرد فردي

1/6

0/66

0/1

61/13

11/1

63/11

00/1

1/1

0/3

0/6

66/01

11/96

61/6

93/1

61/11

69/1

1/1

3/9

91/11

61/66

00/1

1/16

6/3

1/0

61/1

11/16

61/11

93/63

1/31

3/1

0/16

9/3

11/13

61/63

01/16

3/11

61/13

9/31

0/63

66/11

61/61

06/13

66/3

61/01

9/11

1/11

1/6

91/11
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جدول  9رابطه فرسودگي شغلي با متغير س و سیابقه خیدمت را نشیان میيدهید .جهیت
بررسي اي رابطه ،افراد نمونه به سه گروه زير  91سال 96 ،تا 01سال و  01سال به باال تقسیيم
شدند .همانطور ته در جدول  9مشاهده ميشود ،ميیانگي بيشیتري نمیره فرسیودگي شیغلي
مربوط به گروه سني زير  91سال بوده است .همچني بيشتري نمره زيرمقيیاسهیای خسیتگي
عاط ي و مسخ شخصيت در گروه  96تا  01سال و عملکرد فردی در گیروه  01سیال بیه بیاال
مشاهده شده است .آزمون تحليیل واريیانس يکطرفیه ( )ANOVAت یاوت معنیيداری را بیي
نمرات فرسودگي شیغلي و زيرمقيیاسهیای آن در سیه گیروه سیني میذتور نشیان

نیداد (P-

.)value>0.05

جهت بررسي رابطه رابطه فرسودگي شغلي با سابقه خدمت نيیز افیراد نمونیه بیه  9گیروه
تاری با سابقه ص ر تا  61سال 11-66،سال و  91-16سال تقسيم شدند .گرچه همانطیور تیه
در جدول  9مشاهده ميشود نمره فرسودگي شغلي در گروه دارای سابقه خیدمت بیيش از 16
سال بيشتر بود ،اما بر اساس آزمون تحليل واريانس يکراهیه ت یاوت معنیيداری بیي نمیرات
فرسودگي شغلي و سه زيرمقياس خستگي عاط ي ،مسخ شخصيت و عملکرد فردی بي گروه-
هايي با سابقه تار مت اوت ،مشاهده نشد

).)P-value>

جدول  :0ميانگي و انحراف معيار فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن به ت کيک مدرک تحصيلي
مدرک تحصیلی
ديپلم

فرسودگی شغلی

خستگی عاطفی

مسخ شخصیت

عملکرد فردي

61/03

90/69

0/61

1/11

1/6

1/1

66/9

11/1

ليسانس

61/6

06/6

6/1

61/1

0/6

9/3

66/11

11/11

فوق ليسانس و باالتر

66/0

03/6

61/11

0/19

0/61

61/1

91/1

61/1

جدول  0رابطه فرسودگي شغلي با مدرک تحصيلي را نشان ميدهید .جهیت بررسیي ايی
رابطه ،افراد نمونه به سه گروه زير ديپلم ،ليسانس و فوقليسانس يا باالتر تقسيم شیدند .گرچیه
نمره فرسودگي شغلي در گروه فوقليسانس يا باالتر بيشتر بود ،امیا بیر اسیاس آزمیون تحليیل
واريانس يکطرفه ت اوت معنيداری بي هيچتدام از نمرات فرسودگي شغلي و سه زيرمقيیاس
خستگي عاط ي ،مسخ شخصيت و عملکرد فردی در سه گروه مشاهده نشد.
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جدول  :1ميانگي و انحراف معيار فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن به ت کيک وضعيت استخدامي
فرسودگی شغلی

خستگی عاطفی

رسمي

60/11

01/9

3/31

61/10

9/6

نوع استخدام

مسخ شخصیت

عملکرد فردي

0

66/1

13/1

پيماني

66/3

01/91

61/1

69/11

1/96

1/1

66/13

11/1

قراردادی

61/60

91/1

1/3

6/16

1/96

1/61

61/96

11/9

ساعتي و غيره

1/1

9

1/1

1/11

1/1

91/11

1/11

91/1

جدول  1رابطه فرسودگي شغلي با نوع استخدام تتابداران را نشان ميدهد .جهیت بررسیي
اي رابطه افراد نمونه به  0گروه رسمي ،پيماني ،قراردادی ،سیاعتي و غيیره تقسیيم شیدند .بیر
اساس نتايج جدول  1فرسودگي شغلي ،خستگي عاط ي و مسخ شخصيت در گیروه پيمیاني و
عملکرد فردی در گروه رسمي بيشتر از سايري بوده است .بیه منظیور بررسیي معنیاداری ايی
ت اوت از آزمون تحليل واريانس يکراهه است اده شد .نتايج اي آزمون در جدول  1نشیان داده
شده است.
جدول  :1نتايج تحليل واريانس يکراهه جهت مقايسه فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن در ميان
وضعيتهای استخدامي افراد
مؤلفه

منبع تغییرات

فرسودگي
شغلي

بي گروهي
درون گروهي
تل

خستگي
عاط ي

بي گروهي
درون گروهي
تل

مسخ
شخصيت

بي گروهي
درون گروهي
تل

مجموع
مجذورات

1196/11
63110/31
16161/09
111/66
1611/119
1611/66
691/10
6161/31
6011/01

درجه
آزادي
9
11
16
9
61
61
9
61
66

میانگین
مجذورات
111/61
111/19

111/13
11/91

00/669
61/611

نسبت F
1/19


1/33


1/36


سطح
معنیداري
1/11


1/191


1/193


همانطور ته در جدول  1نشان داده شده است ،بر اساس آزمون تحليل واريانس يکراهیه
(آنوا) ت اوت معنيداری ميان نمرات فرسودگي شغلي و دو زيرمقياس خستگي عاط ي و مسیخ
شخصيت بي انواع استخدام وجود داشته است ( ،)P-value<اما ت یاوت معنیيداری در
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زيرمقياس عملکرد عاط ي مشاهده نشده است .به همیي دليیل اطالعیات میورد اخيیر جهیت
اختصار در جدول ذتر نشده است ).)P-value>

بحث
در پاسخ به پرسش اول در خصوص تعيي ميزان فرسودگي شغلي در جامعه مورد بررسي،
مشخص شد ته ميانگي فرسودگي شغلي برابر با  06/0و ميانگي سه خرده مقياس آن به
ترتيب برابر با خستگي عاط ي ( ،)61/1مسخ شخصيت ( )9/6و عملکرد فردی ( )11/6بوده
است .بررسي ميانگي خردهمقياسها با مالک نمرهبندی ابعاد فرسودگي شغلي بر اساس
شدت 6نشان داد ته فرسودگي شغلي تتابداران مورد بررسي خ يف بوده است .اي يافته در
راستای يافتههای اسميت و نلسون ( )6369است ته نشان دادند تتابداران فرسودگي شغلي
اندتي را تدربه تردهاند .اما برخالف يافتههای هاک و همکاران ( )6360است ته فرسودگي
شغلي تتابداران را شديد گزارش تردهاند و برخالف يافتههای سوانسون ( )6331است ته
متذتر شده است تنها تمتر از  %1از تتابداران دارای هيچگونه نشانهای از فرسودگي شغلي و
استرس نبودهاند .همچني برخالف يافتههای صياميان و همکاران ( )1111است ته استرس
شغلي و فرسودگي شغلي را در بي  %19از تتابداران ايراني مورد بررسي گزارش تردهاند.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش در خصوص آزمون وجود رابطه بي فرسودگي شیغلي بیا
متغيرهای جمعيتشناختي ،به ترتيب نتايج زير به دست آمد .ميانگي نمره فرسودگي شغلي در
تتابداران دانشگاه علوم پزشکي اص هان بيشتر از تتابداران دانشگاه اص هان بوده است .همچني
ت اوت معنيداری ميان نمرات فرسودگي شغلي و زيرمقيیاس عملکیرد فیردی در دو دانشیگاه
وجود داشته است به نحوی ته تتابداران دانشگاه علوم پزشکي اص هان دارای فرسودگي شغلي
بيشتر و عملکرد فردی ضعيفتری نسبت به تتابداران دانشگاه اصی هان هسیتند .بنیابراي بیي
دانشگاه محل خدمت و فرسودگي شغلي رابطه وجود دارد و فرسودگي شغلي ميتواند از يیک
محل تار به محل تار ديگر مت اوت باشد.
ميانگي نمره فرسودگي شغلي زنان بيشتر از مردان است و ت اوت معنيداری ميیان نمیرات

 . 6ميانگي زير  11برای خستگي عاط ي ،ميانگي زير  1برای مسخ شخصيت و ميانگي زير  91برای
تاهش موفقيت فردی نشاندهنده خ يف بودن فرسودگي شغلي و خردهمقياسهای آن است (صابری و
همکاران.)6961 ،
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فرسودگي شغلي و زيرمقياس عملکرد فردی و خستگي عاط ي در دو جینس وجیود دارد؛ بیه
نحوی ته زنان تتابدار در جامعه مورد بررسیي نسیبت بیه میردان ،دارای فرسیودگي شیغلي و
خستگي عاط ي بيشتر و عملکرد فردی ضعيفتری هستند .اي يافته برخالف يافتههای ص ری
و گودرزی ( ،)6966سوانسون ( )6331است ته به ترتيیب نشیان دادنید فرسیودگي شیغلي بیا

جنسيت تارمندان و اساتيد دانشگاه و تتابداران رابطه معناداری ندارد .همچني برخالف يافتیه-
های صابری ،مروجي ،ناصح ( )6931است ته نشان داد فرسودگي شغلي مردان معلم بیه طیور
معناداری از زنان معلم بيشتر اسیت .از سیوی ديگیر ،يافتیههیای پیژوهش حاضیر در راسیتای
پژوهش عاطف ،روحاالمي  ،نوری ،مولوی ( )6961و صیابری و همکیاران ( )6931اسیت تیه
نشان داد بي فرسودگي شغلي و خشنودی شغلي با جنسيت رابطه وجود دارد .مغیايرت نتیايج
اي پژوهش با برخي از پژوهشهای قبلي ميتواند به دليل نوع شغل مورد بررسي باشید ،چیرا
ته احتماالً معلمان مرد به دليل نوع تارشیان و سیر و تیار داشیت بیا تودتیان و نوجوانیان در
مقايسه با زنان فشار بيشتری را متحمل ميشوند ،در حالي ته در شغل تتابیداری ،مراجعیان بیه
يک رده سني خاص با شرايط خاص محدود نميشوند.
به طور تلي ،ميانگي فرسودگي شغلي در افراد متأهل بيشتر از افیراد مدیرد اسیت ،امیا از
نظر آماری ت اوت معنيداری ميان نمرات فرسودگي شغلي و سه زيرمقيیاس آن در بیي افیراد
متأهل و مدرد وجود نیدارد .ايی يافتیه در راسیتای يافتیههیای صی ری و گیودرزی (،)6966

رسوليان و همکاران ( )6969است ته نشان دادند فرسودگي شغلي با وضعيت تأهیل رابطیهای
ندارد.
يافتهها نشان داد ته بيشتري ميانگي نمره فرسودگي شغلي مربوط به گیروه سیني زيیر 91
سال ،بيشتري نمره زيرمقياسهای خستگي عاط ي و مسخ شخصيت مربوط به گروه  96تا 01
سال ،و ضعيفتري عملکرد فردی مربوط به گروه  01سال به باال ميباشید .هیر چنید از نظیر
آماری ت اوت معنيداری بي نمرات فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن در سیه گیروه سیني
مذتور مشاهده نشد .اي يافته در راستای يافتیههیای صی ری و گیودرزی ( ،)6966صیابری و
همکاران ( ،)6961تالرک ( )6336است ته نشان دادند فرسودگي شغلي با س رابطه معناداری
ندارد .اما برخالف پژوهش رسوليان و همکاران ( )6969است ته نشان دادند فرسودگي شیغلي
در زيرمقياس خستگي عاط ي با س رابطه دارد .همچنیي از يیک منظیر بیرخالف يافتیههیای
صابری و همکاران ( )6931است ته نشان دادند هر چه س معلمیان بيشیتر شیود ،فرسیودگي
شغلي آنان تمتر ميشود( .نام اي افراد به قسمت پيشينه اضافه شد).

بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهاي جمعیتشناختی...

 67

نمره فرسودگي شغلي در گروه فوقليسانس يا باالتر نسبت به گروه ليسانس و ديپلم بيشیتر
بود ،اما از نظر آماری ت اوت معنیيداری بیي هیيچتیدام از نمیرات فرسیودگي شیغلي و سیه
زيرمقياس آن در سه گروه مدرک تحصيلي مشاهده نشد .اي يافته برخالف يافتههای صابری و
همکاران ( )6961ا ست ته نشان دادنید فرسیودگي شیغلي بیا زيرمقيیاس مسیخ شخصیيت در
مدارک تحصيلي مختلف رابطه معناداری دارد .همچني برخالف يافتههای صابری و همکیاران
( )6931است ته نشان دادند هر چه مدرک تحصيلي معلمان باالتر باشد ،فرسودگي شغلي آنان
بيشتر است.
يافتهها نشان داد ته فرسودگي شغلي ،خستگي عاط ي و مسخ شخصيت در گروه
استخدامي پيماني بيشتر از سايري بوده است .اي ت اوت از نظر آماری معنيدار بود ،به نحوی
ته ميان نمرات فرسودگي شغلي و دو زيرمقياس خستگي عاط ي و مسخ شخصيت بي گروه
استخدامي پيماني با ساير گروهها ت اوت وجود داشته است و اي

گروه دارای فرسودگي

شغلي ،خستگي عاط ي ،و مسخ شخصيت بيشتری نسبت به ساير گروههای استخدامي داشته
است .همچني عملکرد فردی در گروه رسمي بيشتر از ساير گروهها بوده است ته از نظر
آماری معنيدار نبوده است .اي يافته در راستای يافتههای توگيا ( )1111است ته دريافت
تتابداراني ته به صورت توتاهمدت يا قراردادی در تتابخانه مشغول به تار شده بودند ،نسبت
به ساير همکاران خود ،دارای احساس امنيت تمتر و در عوض سطح باالی فرسودگي شغلي
بودند .يافتههای حاصل از پژوهش وی نيز سطح پايي خستگي عاط ي و مسخ شخصيت را در
بي تتابداران قراردادی نشان داد.
يافتهها نشان داد ته گرچه نمره فرسودگي شغلي در گروه دارای سابقه خدمت بیيش از 16
سال بيشتر بوده است ،اما اي ت اوت از نظر آماری معنيدار نبیوده اسیت .ايی يافتیه بیرخالف
يافتههای صابری و همکاران ( )6961و صیابری و همکیاران ( )6931اسیت تیه نشیان دادنید
فرسودگي شغلي با سابقه تیار رابطیه معکیوس دارد .همچنیي بیرخالف پیژوهش رسیوليان و
همکاران ( )6969است ته نشان دادند فرسودگي شغلي در زيرمقياس خستگي عاط ي با سابقه
تار رابطه دارد .اما در راستای پژوهش سوانسیون ( )6331اسیت تیه نشیان داد سیابقه تیار بیا
فرسودگي شغلي رابطهای ندارد.

نتیجهگیري
پژوهش حاضر نشان داد ته بي فرسودگي شیغلي بیا متغيرهیای جمعيیتشیناختي مقطیع
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تحصيلي ،سابقه تار ،وضعيت تأهل ،و س در تتابداران مورد بررسي رابطه معنیيداری وجیود
ندارد ،اما بي فرسودگي شغلي با متغيرهای جمعيتشناختي دانشگاه محیل خیدمت ،جینس ،و
نوع استخدام رابطه معناداری وجود دارد .به نظر ميرسد ته عالوه بر سه متغير محیل خیدمت،
جنسيت  ،و نوع استخدام ،احتمیا ًال متغيرهیا و عوامیل ديگیری چیون عوامیل جامعیهشیناختي،
روانشناختي ،و فرهنگي بر فرسودگي شغلي تأثيرگذارند.
اي پژوهش نشان داد ته تتابداران دانشگاه علوم پزشکي اص هان دارای فرسیودگي شیغلي
بيشتر و عملکرد فردی ضعيفتری نسبت به تتابداران دانشگاه اصی هان هسیتند .ممکی اسیت
دليل اي ته محل خدمت بر فرسودگي شغلي اثرگیذار اسیت ،ميیزان مزايیا و حقیوق دريیافتي
مت اوت در ادارات مختلف باشد .همچني پژوهش حاضیر نشیان داد تیه زنیان تتابیدار میورد
بررسي نسبت به مردان ،دارای فرسودگي شغلي و خسیتگي عیاط ي بيشیتر و عملکیرد فیردی
ضعيفتری هستند .نيز در گروه استخدامي پيماني ،فرسودگي شغلي ،خستگي عیاط ي و مسیخ
شخصيت ت اوت معناداری با ساير گروههای استخدامي داشته است و بيشتر از آنان بوده است.
به نظر ميرسد ته از آنجايي ته استخدام پيماني دارای امنيت شغلي تمتری نسبت به استخدام
رسمي است ،همچني مسووليت شغلي بيشتری نسبت بیه تارتنیان سیاعتي يیا قیراردادی دارد،
فرسودگي شغلي بيشتری را تدربه ميتنند .به هر حال ،بررسي داليیل وجیود رابطیه بیي سیه
متغير نوع استخدام ،محل خدمت و جنس با فرسودگي شیغلي نيازمنید بررسیيهیای بيشیتر و
دقيقتری در جامعه بزر تری از تتابداران دانشگاهي است تا بتوان به نتايج قطعیيتیر و قابیل
تعميمتری رسيد.
در مدموع ،بررسي حاضر نشان داد ته تتابداران دانشیگاههیای اصی هان و علیوم پزشیکي
اص هان به طور تلي دارای فرسودگي شیغلي خ يیف بیوده و در هیر يیک از زيرمقيیاسهیای
خستگي عاط ي ،مسخ شخصيت و عملکرد فردی نيز دارای شدت و فراواني خ ي ي بیودهانید.
ميتوان با اندتي احتياط چني نتيده گرفت تیه علیيرغیم ايی تیه ماهيیت شیغل تتابیداری،
خدمتمدار است ،اما ميزان فرسودگي شغلي در شاغالن ايی حرفیه نسیبت بیه سیاير مشیاغل
خدمتمدار تمتر است .به نظر ميرسد دليل اي امر ميتواند ماهيیت شیغل تتابیداری ،محیيط
آرام تتابخانه ،داشت مراجعي خاص و تحصيلترده و مواردی از اي قبيل باشد.

پیشنهادها
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر ،پيشنهادهای زير برای شناسیايي عوامیل تأثيرگیذار بیر
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فرسودگي شغلي و زيرمقياسهای آن در گروههای زير و رفع آن ارائه ميگردد:
 .6شناسايي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي ،خستگي عاط ي و ضیعف عملکیرد فیردی
تتابداران دانشگاهي زن،
 .1شناسايي عوامل مؤثر بیر فرسیودگي شیغلي ،و ضیعف عملکیرد فیردی تتابیداران در
دانشگاه علوم پزشکي اص هان،
 .9شناسايي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي ،خستگي عاط ي و مسخ شخصيت تتابداران
پيماني،
 .0شناسايي و بررسي رابطه فرسودگي شغلي با ديگر متغيرهیای تأثيرگیذار در تتابیداران
دانشگاهي.
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ص ری ،شهربانو؛ گودرزی ،حسنيه .)6966( .بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهیای
جمعيتشناختي در بي اساتيد و تارتنان دانشگاه .فصلنامه تازههای روانشناسي صنعتي-
سازماني ،سال نخست( 6 ،زمستان) ،ص .13 -19 .
عاطف ،الله؛ روحاالمي  ،مريم؛ نوری ،ابوالقاسم؛ مولیوی ،حسیي  .)6961( .ميیزان فرسیودگي
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 دانیش.شغلي و خشنودی شغلي پزشکان جراح عمومي و متخصص داخلي شهر اص هان
 .616-613 . ص،) (پاييز13 ،و پژوهش در روانشناسي
 رابطه فرسودگي شغلي با.)6913( . فرهاد، تمال؛ فروزبخش، مصط ي؛ صولتي دهکردی،ند ي
 مدلیه.سالمت روان در بي تارتنان مرتز تحقيقات و توليید سیوخت هسیتهای اصی هان
.06 -90 :)1(1 ،دانشگاه علوم پزشکي شهرترد
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