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رقيه رضایيآدریاني

کار شناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
دكتر احمد شعباني
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دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت92/7/29 :

تاریخ پذیرش92/9/16 :

چكيده
هدف :پژوهش حاضر به شناخت میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان و رابطه آن با عوامل دموگرافیک

پرداختکه

است.
روش :روش پژوهش پیمایشی تحلیلی ،و جامعه آماري ،در برگیرنده کتابداران شاغل در کتابخانههاي دانشگاه اصفهان به تعداد
 16نفر است .پژوهش به صورت سرشماري اجرا شد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش به همه کتابداران تحویل داده شد ،که
تعداد  75پرسشنامه بازگردانده شد .پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در پژوهش حاضر براي خرده آزمونهاي سه گانه
عبارت است از :خستگی عاطفی با فراوانی  0/51و شدت 0/57؛ عملكرد شخصی با فراوانی  0/16و شدت 0/16؛ و مسخ
شخصیت با فراوانی  0/10و شدت .0/79
یافتهها :نتایج نشان داد فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصکفهان در حکد متوسکو بکوده و در ابعکاد خسکتگی عکاطفی و مسکخ
شخصیت پایین است .از میان عوامل دموگرافی

بین فرسودگی شغلی با جنسیت (فراوانکی خسکتگی عکاطفی) ،میکزان تحصکیالت

(شدت مسخ شخصیت) و رشته تحصیلی (شدت و فراوانی خستگی عاطفی) رابطه وجود دارد؛ اما بین فرسودگی شغلی بکا سکن ،و
سمت کتابداران رابطهاي وجود نداشت.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج حاصل شده مسووالن و مدیران بایستی تدابیري جهت پیشگیري از فرسودگی شغلی در کتابکداران
که وظیفه خطیري در امر اطالعرسانی به اساتید و دانشجویان دارند به عمل آورند.
نو نویسنده رابوroghayehrz@gmail.com :
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كليدواژهها :فرسودگی شغلی ،کتابدار ،ویژگیهاي دموگرافی

 ،کتابخانههاي دانشگاهی.

مقدمه و بيان مساله
انسان در محیو کار یكنواخت یا شرایطی که او را اقناع نمیکند ،دچار خستگی ،فشار روانی و فرسودگی میگردد .این امر
منجر به کاهش هوشیاري ،توجه و اختالل در انجام وظایف و وقوع حوادث در محیو کار میشود .فرسودگی به عنوان تحمل فشار
زیاد استرس در محیو کار تعریف شده است .کاپوتو ) (Caputo,1991عنوان نمود که واژه فرسودگی ابتدا توسو فرودنبرگر
در مقالهاي که در سال  6751منتشر گردید ،بیان شد .فرودنبرگر)  ) Fereudenberger, 1975در آن مقاله به طور مختصر
فرسودگی را به عنوان تالش براي دستیاب ی به اهداف غیر ممكن با منابع ناکافی توصیف کرد که نتایج آن در تغییر شكل تعهدات،
خستگی بسیار ،یكنواختی کار و کسالت است.
تعریف ویژه و کاربردي فرسودگی شغلی در حرفه کتابداري توسو ( Christina Maslashنقل در & Tim
 )Baird,2005مطرح شده که فرسودگی را به عنوان حاالت متعدد خستگی جسمی ،روحی و عاطفی میداند که منجر به ایجاد
استرس مزمن میگردد .به نظر مسالش Maslash, et al, 2001) ،نقل در ) )Togia, 2005فرسودگی شغلی شامل سه مؤلفه
اصلی خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،و کاهش عملكرد شخصی است .خستگی عاطفی احساس تخلیه روحی و احساس زیر فشار
قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد میباشد .مسخ شخصیت پاسخ منفی ،عاري از احساس ،توأم با بی اعتنایی مفرط و
سنگدالنه به اشخاصی است که معموال دریافت کنندگان خدمت از سوي فرد هستند ،و به برداشت منفی فرد از مراجعان اشاره دارد.
کاهش عملكرد شخصی کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه شخصی است ،و ی

ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام

کار به شمار میرود.
سقیب صدیق( ،نقل در )Topper, 2007با سیصد نفر در پنج حرفه مصاحبه کرد .وي به طور تعجبآوري دریافت بیشترین
محیو کاري استرس زا محیو آرام کتابخانه است .به دلیل اینكه کتابداران از نبود تنوع کاري ،نداشتن کنترل کافی بر وظایف و
عدم استفاده کامل از مهارتهایشان در کتابخانه ناراضی هستند .عالوه بر آن در کتابخانههاي دانشگاهی بیش از اینكه در طراحی
محیو و تدارك امكانات مناسب کتابداران محور توجه قرار گیرند ،به فراهمنمودن بهترین فضا و امكانات براي مراجعان و رضایت
آنها توجه میشود .بنابراین ،مسئولیت اصلی مدیران و مسؤوالن مربوطه در کتابخانهها منحصر به بهبود بهرهوري و توجه به منابع
مادي آن نیست و ی

مدیریت اثربخش بدون در نظرگرفتن نیروي انسانی و توجه به نیازهاي روانی کتابداران امكانپذیر نیست .هر

چند رشد فناوري تحوالت عظیمی در زندگی و رفاه انسان بوجود آورده ،اما شبكهي عاطفی و ارتباطی را آسیبپذیر کرده و
مدیران باید به طراحی برنامه هاي ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از اختالالت سازمانی از جمله استرس و فرسودگی شغلی تالش
نمایند که البته توجه به این امر دستیابی به بهرهوري سازمانی را تسهیل میکند.
در طول چند دهه اخیر توجه محققان به مطالعه در زمینه فرسودگی شغلی میان کارمندان کتابخانه افزایش یافته است .بویژه از
آغاز دهه  6710مطالعات تجربی بسیاري جهت شناسایی سندرم فرسودگی در کتابخانههاي ایاالت متحده آمریكا صورت گرفتهاند،
که بیانگر آن است که کارمندان کتابخانهها در سایر کشورها نیز در مقابل فرسودگی آسیبپذیر هستند .هرچند در ایران
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پژوهش هاي انگشت شماري در این حیطه انجام شده ،که ضرورت توجه به عامل فرسودگی را در میان کارمندان کتابخانهها در
کشورمان آشكار میسازد .از جمله این پژوهشها پیرامون فرسودگی شغل در خارج ،میتوان به اسمیت و نلسون) & Smith
 ، )Nielsen,1984هاك و دیگران) ، )Haak & et al, 1984بیرچ و دیگران(  ، )Birch & et al,1986نلسون
) ،) Nelson,1987پترسن و هاول ) ،) Patterson & Howell,1990افل

) ،(Affleck,1996توگیا )،)Togia,2005

ادلیا ) )Odelia, 1996و در ایران به پژوهش صیامیان و دیگران ) (Siamian et al,2006اشاره نمود.
این تحقیقات نتایج متفاوتی از میزان فرسودگی شغلی را در میان کارمندان کتابخانهها ارائه داده ،و لزوم توجه به این عامل و
انجام پژوهشهایی در این زمینه را توسو محققان و مخصوصا کتابداران ایجاب میکند .چنانچه در تحقیقات کتابداران ایرانی
پژوهشی توصیفی در زمینه استرس و فرسودگی با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در کتابخانههاي دانشگاهی صورت
پذیرفته ،پژوهشگران خارجی سعی داشته اند با موازین علمی به اندازهگیري میزان فرسودگی در طول چند دهه اخیر همت کرده و
ابعاد آن را در جنبههاي متفاوت بین کتابداران اندازهگیري نمایند.
با توجه به اثرات نامطلوب فرسودگی شغلی بر عملكرد و سالمت جسمی و روانی کتابداران ،پکژوهش حاضکر بکر آن اسکت تکا
وض عیت کتابداران دانشگاه اصفهان را از لحاظ فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار دهد ،تا این قشر از جامعکه ککه نقکش بسکزایی در
افزایش آگاهی ،اطالعات و دانش افراد دارا هستند ،به دور از تنش و آسیب بتوانند وظیفه خدمترسانی خکود را بکه درسکتی انجکام
دهند.
فرضيههای پژوهش
.6میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان در حد متوسو است.
 .2میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان با توجه به جنسیت ،رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت ،سن و سمت متفاوت
است.
متغیر اصلی در این تحقیق عبارت است از:
فرسودگی شغلی :فرسودگی شغلی کاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل فشارزا اسکت ،و سکندرمی اسکت مرککب از خسکتگی
جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپنداري منفی در فرد ،نگرش منفی نسبت به شغل و فقکدان احسکاس ارتبکاط بکا مراجعکان بکه
هنگام انجام وظیفه میگردد .این سندرم ممكن است فرد را به سوي انواع بیماريهاي روانی و جسمانی سوق دهد .(Maslash
) & Jackson, 1981فرسودگی شغلی در این پژوهش به کم

نمرهاي سنجیده شکده اسکت ککه فکرد در پرسشکنامه فرسکودگی

شغلی مسلش کسب میکند .نمرات فراوانی و شدت در هر ی

از سه خرده مقیاس فرسکودگی شکغلی ککه عبکارتانکد از خسکتگی

ت

گزارش میشود و قابل جمعکردن نمیباشند .در دو خرده مقیکاس،

عاطفی ،عملكرد شخصی و مسخ شخصیت به صورت ت

خستگی عاطفی و مسخ شخصیت باال بودن نمرات نشاندهنده فرسودگی شغلی ،و در خکرده مقیکاس عملكکرد شخصکی پکایینبکودن
نمرات نشاندهنده فرسودگی شغلی است.
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روششناسي پژوهش
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است .جامعه آماري در این پژوهش کلیه کتابداران شکاغل در کتابخانکههکاي دانشکگاه اصکفهان
بوده که بالغ بر  16نفر هستند .از آنجا که در این پژوهش کل جامعه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ،از روش سرشماري اسکتفاده
شده است .به منظور سنجش میزان فرسودگی شغلی کتابداران از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش بهرهجویی شده است.
پرسشنامه فرسودگی شغلی که توسو مسلش و دیگران ساخته شده ،شامل  22سؤال و سه خرده مقیکاس خسکتگی عکاطفی ،عملكکرد
شخصی ،و مسخ شخصیت است .از مجموع  22سؤال 7 ،سؤال به خستگی عاطفی 1 ،سؤال به عملكرد شخصی ،و  7سؤال بکه مسکخ
شخصیت اختصاص یافته است .براي نمره گذاري آزمون در هر سوال دو نمره (فراوانی و شدت) در نظر گرفته میشود .هر فکرد در
هر سوال از فراوانی نمره  6تا  1و در شدت نمره  6تا  5کسب میکند.
پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در پژوهش حاضر براي خرده آزمونهاي سه گانه عبارت است از :خستگی عاطفی با
فراوانی  0/51و شدت 0/57؛ عملكرد شخصی با فراوانی  0/16و شدت 0/16؛ و مسخ شخصیت با فراوانی  0/10و شدت .0/79
بعد از تعیین حجم جامعه آماري ،تعداد  16پرسشنامه فرسودگی شکغلی مسکلش بکین کلیکه کتابکداران دانشکگاه اصکفهان توزیکع
گردید ،که  75پاسخ نامه معادل  79/11دریافت شد .براي تحلیل آماري نیکز از نکرم افکزار  SPSS-16در دو سکط آمکار توصکیفی
شامل میانگین و انحراف معیار و در سط آمار استنباطی از روشهاي آماري  tمستقل و تحلیل مانوا استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
جدول .1ميانگين و انحراف معيار نمرات ابعاد فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان ()n=77
متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

شدت خستگی عاطفی

69/61

7/16

فراوانی خستگی عاطفی

61/56

60/71

شدت عملكرد شخصی

21/55

1/91

فراوانی عملكرد شخصی

12/11

1/11

شدت مسخ شخصیت

5/07

7/11

فراوانی مسخ شخصیت

9/21

1/75

همانطور که در جدول  6مشهود است کتابداران دانشگاه اصفهان میزان متوسطی از فرسودگی را در بعد کاهش عملكرد
شخصی و سطوح کمی از فرسودگی را در ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تجربه کردهاند.
الف .بررسی رابطه فرسودگی شغلی کتابداران با جنسیت
براي بررسی رابطه ابعاد فرسودگی شغلی کتابداران با جنسیت ،میزان تحصیالت ،و رشته تحصیلی از آزمون  tمستقل استفاده
شده است.
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جدول  .2ميانگين ،انحراف معيار و  tمستقل مربوط به رابطه بين جنسيت و فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان

متغيرها
شدت خستگی عاطفی
فراوانی خستگی عاطفی
شدت عملكرد شخصی
فراوانی عمكرد شخصی
شدت مسخ شخصیت
فراوانی مسخ شخصیت

جنس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مرد

62

62/11

1/25

زن

17

69/21

7/77

مرد

62

61/57

1/16

زن

17

67/55

66/17

مرد

62

27/27

7/75

زن

17

25/65

5/79

مرد

62

19/16

1/22

زن

17

12/11

5/07

مرد

62

1/27

1/52

زن

17

1/59

1/72

مرد

62

9/76

7/17

زن

17

9/01

1/19

t

df

سطح معناداری

0/92

77

0/67

6/12

77

0/006

0/50

77

0/27

-0/16

77

0/12

-0/57

77

0/60

-0/91

77

0/72

چنانكه در جدول  2مشهود است بین ابعاد فرسودگی شغلی (شدت خستگی عاطفی ،شدت و فراوانی عملكرد شخصی ،شدت و
فراوانی مسخ شخصیت) با جنسیت کتابداران رابطه وجود ندارد؛ ولی میتوان مشاهده کرد که بین بعد فراوانی خستگی عاطفی
( )0/006با جنسیت رابطه وجود دارد ،و فراوانی خستگی عاطفی زنان بیشتر از مردان است.
ب .بررسی رابطه فرسودگی شغلی کتابداران با میزان تحصیالت
جدول  .3ميانگين ،انحراف معيار و  tمستقل مربوط به رابطه بين ميزان تحصيالت و فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان

متغيرها
شدت خستگی عاطفی
فراوانی خستگی عاطفی
شدت عملكرد شخصی
فراوانی عمكرد شصی
شدت مسخ شخصیت
فراوانی مسخ شخصیت

تحصيالت

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

دیپلم و کاردانی

66

67/25

1/57

کارشناسی و باالتر

11

62/19

7/52

دیپلم و کاردانی

66

67/25

1/96

کارشناسی و باالتر

11

61/71

66/71

دیپلم و کاردانی

66

27/17

60/26

کارشناسی وباالتر

11

21/69

5/19

دیپلم و کاردانی

66

12/91

1/09

کارشناسی و باالتر

11

12/51

5/62

دیپلم و کاردانی

66

60/19

7/90

کارشناسی و باالتر

11

1/67

1/19

دیپلم و کاردانی

66

1/16

7/51

کارشناسی و باالتر

11

2/17

1/51

t

df

سطح معناداری

6/16

77

0/16

0/61

77

0/01

6/67

77

0/66

-0/65

77

0/96

2/91

77

0/001

0/15

77

0/71

چنانكه در جدول  9مشهود است بین ابعاد فرسودگی شغلی (شدت و فراوانی خستگی عاطفی ،شدت و فراوانی عملكرد شخصی و
فراوانی مسخ شخصیت) با میزان تحصیالت کتابداران رابطه وجود ندارد؛ ولی میتوان مشاهده کرد که بین بعد شدت مسخ
شخصیت ( )0/001با میزان تحصیالت کتابداران رابطه وجود دارد ،و شدت مسخ شخصیت افراد داراي مدارك دیپلم و کاردانی
باالتر از کتابداران با مدرك کارشناسی و باالتر است.
ج .بررسی رابطه فرسودگی شغلی کتابداران با رشته تحصیلی
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جدول  .4ميانگين ،انحراف معيار و  tمستقل مربوط به رابطه بين رشته تحصيلي و فرسودگي شغلي كتابداران دانشگاه اصفهان

متغيرها
شدت خستگی عاطفی
فراوانی خستگی عاطفی
شدت عملكرد شخصی
فراوانی عمكرد شخصی
شدت مسخ شخصیت
فراوانی مسخ شخصیت

انحراف

رشته تحصيلي

تعداد

ميانگين

کتابداري

91

61/01

1/91

غیر کتابداري

29

66/59

9/77

کتابداري

91

20/02

66/71

غیر کتابداري

29

61/51

7/21

کتابداري

91

27/75

5/12

غیر کتابداري

29

25/77

7/91

کتابداري

91

19/01

5/69

غیر کتابداري

29

12/01

1/77

کتابداري

91

1/15

7/12

غیر کتابداري

29

5/10

1/77

کتابداري

91

9/65

5/22

غیر کتابداري

29

9/97

7/19

معيار

سطح

t

df

6/75

77

0/021

6/07

77

0/027

-0/11

77

0/26

0/79

77

0/91

-0/71

77

0/97

-0/62

77

0/11

معناداری

جدول  1نشان می دهد که بین ابعاد فرسودگی شغلی (فراوانی و شدت عملكرد شخصی ،و شدت و فراوانی مسخ شخصیت) با
رشته تحصیلی کتابداران رابطه وجود ندارد .ولی ،می توان مشاهده کرد که بین ابعاد شدت خستگی عاطفی ( )0/021و فراوانی
خستگی عاطفی ( )0/027با رشته تحصیلی کتابداران رابطه وجود دارد ،و خستگی عاطفی افرادي که رشته تحصیلی آنها کتابداري
است بیشتر از افرادي میباشد که در رشتههایی غیر از کتابداري تحصیل کردهاند.
د .بررسی رابطه فرسودگی شغلی کتابداران با سن و سمت آنها در کتابخانه
براي بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی کتابداران با سن و سمت آنها در کتابخانه از آزمون تحلیل مانوا (بررسی تفاوت
گروهها از لحاظ چند متغیر به طور همزمان) استفاده شد که مشاهده گردید بین ابعاد فرسودگی شغلی کتابداران با سن و سمت آنها
در کتابخانه رابطه اي وجود ندارد .جزئیات آماره هاي آزمون مبتنی بر مجموع مجذورات ،انحراف معیار ،سط معناداري ،ضریب
اتا ،توان آماري و قدرت پیش بینی بود که به جهت عدم رابطه بین متغیرهاي مزبور ارائه جزئیات اجتناب شده ،لیكن در نتیجه
گیري به ذکر دالیل این موضوع مبادرت خواهد شد.
بحث و نتيجه گيری
نتایج حاصله از جدول  6نشان می دهد کتابداران دانشگاه اصفهان سطوح کمی از فرسودگی را در بعد خستگی عاطفی و مسخ
شخصیت و سطوح متوسطی را در بعد کاهش عملكرد شخصی تجربه کردهاند .بنابراین ،فرضیه اول در بعد عملكرد شخصی تایید و
در ابعاد دیگر فرسودگی شغلی یعنی خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تایید نمیشود.
در تحقیق ) ) Smith & Nielsen, 1984جهت اندازهگیري میزان فرسودگی کتابداران کتابخانههاي تخصصی ،میانگین
نمرات به دست آمده نشان داد که کتابداران این کتابخانهها سطوح کمی از خستگی عاطفی ( )67/2و مسخ شخصیت ( )7/1و
سطوح متوسطی از کاهش عملكرد شخصی ( )0/95را تجربه کردهاند .همچنین در پژوهشی که توسو ) )Nelson, 1987در میان
کتابداران کتابخانههاي دانشكده هاي حقوق انجام گرفت ،میانگین نمرات در بعد خستگی عاطفی  65/11و در بعد مسخ شخصیت
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 1/71گزارش شد که بیانگر آن است که کتابداران این کتابخانهها نیز سطوح کمی از خستگی عاطفی را تجربه کردهاند .و میانگین
نمرات در بعد کاهش عملكرد شخصی  91/15گزارش شد که نشان میدهد کتابداران مزبور سطوح متوسطی از کاهش عملكرد
شخصی را تجربه کردهاند.
در ی

بررسی جامع که توسو ) (Affleck, 1996در کتابخانههاي دانشگاههاي هنر در نیوانگلند جهت اندازهگیري میزان

فرسودگی و بررسی ارتباط آنها با تعارض و ابهام نقش میان  612کتابدار انجام گردید ،نتایج نشان داد کتابداران سطوح کمی از بعد
خستگی عاطفی ( )26/00و مسخ شخصیت ( )0/95و سطوح متوسطی از بعد کاهش عملكرد شخصی ( )7/9را تجربه کردهاند.
توگیا (Togia, 2005) ،طی پژوهشی به اندازهگیري فرسودگی و تاثیر ویژگیهاي شخصیتی در کتابداران کتابخانههاي یونان
پرداخت .نتایج نشان داد کتابداران سطوح کمی از خستگی عاطفی ( )67/92و مسخ شخصیت ( )7/02و سطوح متوسطی از کاهش
عملكرد شخصی ( )97/66را تجربه کردهاند.
بنابراین ،نتایج این تحقیق در زمینه تجربه سطوح کمی از بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و سطوح متوسطی از کاهش
عملكرد شخصی با نتایج پژوهش هاي یادشده همخوانی دارد.
کاهش عملكرد شخصی کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه شخصی است ،و ی

ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام

کار به شمار میرود .در اکثر پژوهش هاي صورت گرفته دراین حیطه علت اصلی کاهش عملكرد شخصی کتابداران تماس مستقیم
با مراجعان گزارش شده است .هنگامی که مراجعهکنندهاي در قبال خدمات ارائهشده توسو ی

کتابدار از وي قدردانی میکند،

کتابدار احساس شایستگی کرده و دیدي مثبت از خود در رابطه با انجام کار به دست میآورد .در غیر این صورت عدم آشنایی با
انجام وظایف در قبال مراجعان و در نتیجه عدم قدردانی و انتقاد از جانب آنها میتواند به عنوان علت اصلی کاهش عملكرد
شخصی مطرح شود .مراجعان ،کار یكنواخت و بدون تنوع ،سهیم نبودن در تصمیمات ،نبود فرصت پیشنهاد و انتقاد ،و فقدان کنترل
بر عملیات انجامشده در کتابخانه ها از مهمترین عواملی هستند که در فرسودگی کتابداران دانشگاه اصفهان و در کاهش عملكرد
شخصی آنها (احساس عدم شایستگی در کار) نقش دارند.
با توجه به یافتههاي تحقیق حاضر و سایر تحقیقات صورتگرفته در سایر کتابخانهها از لحاظ اینكه کتابداران سطوح کمی از مسکخ
شخصیت را تجربه کردهاند ،این نكته استنباط میشود که از آنجا که کتابخانههاي دانشگاهی به عنوان مراکز اطالعرسانی در اعتال،
رشد و توسعه جوامع داراي نقشی بسیار تعیین کننده هستند .بنابراین ،در راستاي دستیابی به این امر هیچ عاملی نمیتوانکد آنهکا را از
خدمت رسانی به جامعه دانشجو ،و پژوهشگر بازدارد ،بلكه کتابداران با عالقه به وظیفه خطیر خود در امر اطالعرسانی میپردازند.
طبق یافتههاي پژوهش (جداول  2الی  )1بین فرسودگی شغلی با جنسیت (فراوانی خستگی عاطفی) ،میزان تحصیالت (شدت مسخ
شخصیت) و رشته تحصیلی (شدت و فراوانی خستگی عاطفی) رابطه وجود دارد .نتایج جدول  2نشان داد فراوانی خستگی عاطفی
زنان بیشتر از مردان است .همچنین ،جدول  9نشان میدهد شدت مسخ شخصیت افراد داراي مدارك دیپلم و کاردانی باالتر از
کتابداران با مدرك کارشناسی و باالتر است ،و بر اساس نتایج جدول  7خستگی عاطفی افرادي که رشته تحصیلی آنها کتابداري
است بیشتر از افرادي است که در رشتههایی غیر از کتابداري تحصیل کردهاند.
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بین فرسودگی شغلی با دیگر ویژگیهاي جمعیتشناختی شامل سن ،و سمت کتابداران رابطه وجود ندارد .بنابراین فرضیه دوم در
ارتباط با جنسیت ،رشته تحصیلی و میزان تحصیالت تایید شده است.
در پژوهشی که توسو ) (Birch et al., 1986جهت انکدزهگیکري میکزان فرسکودگی در کتابکداران بخکش مرجکع کتابخانکههکاي
عمومی انجام گردید ،وجود رابطهاي منفی میان سکن و فرسکودگی گکزارش شکد .پژوهشکی توسکو سکیامیان(Siamian et al., ،
) 2006تحت عنوان «استرس و فرسودگی در مراکز اطالعرسانی و کتابخانهها» در کتابخانههاي دانشکگاه علکوم پزشکكی مازنکدران
انجام گرفت .نتایج نشان داد که کتابداران تحصیلکرده در رشته کتابداري و با مدارك تحصیلی کارشناسی و باالتر بیشکتر از سکایر
همكارانشان فرسوده بودند.
مسالش به نقل از شجاعی مطرح میکند که از میان تمام متغیرهاي مورد مطالعه در زمینه ویژگیهاي جمعیت شناختی ،سن
بیشترین رابطه را با فرسودگی دارد .این میزان در کارمندان جوانتر بیشتر گزارش شده است .در این پژوهش بیشتر کتابداران بین 90
تا  97سال قرار گرفتهاند .مسالش ،معتقد است که فرسودگی بین افراد  90تا  97سال به نسبت افراد جوانتر کمتر گزارش شده است،
زیرا این افراد کمکم با شرایو محیو کار کنار میآیند .اما افراد جوانتر که دچار فرسودگی میشوند به احتمال زیاد کارشان را
ترك

میکنند

(ص .)662 ،شاید بتوان گفت یكی از عواملی که باعث میشود در این پژوهش بین فرسودگی با سن رابطه نباشد وجود  21نفر از
کتابداران بین  90تا  97سال است.
نتایج این تحقیق در زمینه عدم ارتباط فرسودگی شغلی با سن با نتایج تحقیق توگیا ) (Togia, 2005همخوانی دارد .نتایج این
تحقیق در زمینه ارتباط فرسودگی شغلی با رشته تحصیلی با نتایج تحقیق صیامیان و دیگران ) (Siamian et al., 2006همخوانی
دارد ،اما در زمینه ارتباط فرسودگی شغلی با میزان تحصیالت با نتایج تحقیق صیامیان و دیگران همخوانی ندارد.
کنترل عوامل ایجاد کننده فرسودگی تاثیر قابل توجهی بر افزایش بهره وري ،کاهش هزینههاي درمانی ،افکزایش رضکایت شکغلی ،و
در مجموع افزایش درآمد ملی و منافع اقتصادي میگذارد .عالوه بر آن آگاهی بیشکتر کتابکداران از موضکوع اسکترس و فرسکودگی
موجب تقویت ارزیابی طراحی ایستگاه کار ،سازماندهی کار ،رابطه محیو و انسکان و مکواردي از ایکن قبیکل خواهکد بکود .بنکابراین،
پیشنهاد میشود که برنامههایی جهت آموزش در حیطه موضوعاتی از قبیل مدیریت استرس و مدیریت زمان جهت کاهش استرس و
فرسودگی توسو مدیریت تدارك دیده شود .همچنکین ،داشکتن برنامکه دقیکق بکراي کارمنکدان جدیکد ،فکراهم نمکودن فرصکتهکاي
یادگیري ،امكان سهیم شدن در تصمیمات مدیریت،افزایش انگیزه کتابداران از طریق پاداش براي کار خوب و تغییر عادات کاري و
باورهاي کتابداران در محیو کار جهت پیشگیري از بروز فرسودگی در محیو کتابخانه در نظر گرفته شود.
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