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چکیده
جو سازمانی در ارتقای انگیزهی کاری ،عدم بهرهگیری از کتابدارانی با روحیهی رضایتمند از
زمینه و هدف :با توجه به نقش ّ
جو سازمانی کتابخانههای
شغل خود ،میتواند صدمات جبران ناپذیری را به کتابخانه وارد کند .لذا هدف این پژوهش تعیین تاثیر ّ

دانشکدهای و بیمارستانی بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آنهاست.

روش بررسی :این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،نوع ،توصیفی-تحلیلی و روش اجرای آن پیمایشی است .تعداد  177کتابدار

از کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران و شهیدبهشتی در سال  1397به

جو سازمانی  Halpinو  )1963( Croftو
روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتهاست .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهی ّ
فرسودگی شغلی  Maslachو  )1985( Jacksonبود .روایی آن توسط  3نفر از متخصصان بررسی و پایایی آن بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ تأیید گردید .برای تحلیل دادههای جمعآوری شده از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
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است.

جو سازمانی  3/4و در حد مطلوب و میانگین وضعیت فرسودگی شغلی 1/7 ،بوده
یافتهها :یافتهها نشان داد که میانگین وضعیت ّ

که چون فرسودگی شغلی یک متغیر منفی است ،بنابراین وضعیت فرسودگی شغلی کتابداران مطلوب بودهاست .همچنین مؤلفههای
جو سازمانی به میزان  41درصد متغیر فرسودگی شغلی را پیشبینی میکنند .در بین ویژگیهای جمعیتشناختی ،متغیر فرسودگی
ّ
جو سازمانی از نظر نوع کتابخانه با یکدیگر تفاوت دارند.
شغلی فقط از نظر رشته تحصیلی ،و متغیر ّ

جو سازمانی و فرسودگی شغلی مطلوب
نتیجهگیری :بهطورکلی در کتابخانههای دانشگاهها و بیمارستانهای مورد بررسی ،وضعیت ّ

جو سازمانی بر روی فرسودگی شغلی تاثیرگذار است.
است و مؤلفههای ّ

جو سازمانی ،فرسودگی شغلی ،کتابخانه بیمارستانی ،کتابخانه دانشکده ای
واژههای کلیدیّ :

 1کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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جو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی دانشگاههای علوم
تاثیر ّ

جو ســازمانی کتابخانههای دانشــکد های و...
تاثیر ّ

مقدمه

اطالعات و منابع علمی و پژوهشگران محسوب میشود .بنابراین پرداختن

در کشورهاي در حال رشد و پیشرفته است .از آنجایی که سازمانها

عدم بهرهگیری از کارکنانی با روحیه رضایتمند از شغل خود و عدم

و نهادها با منابع انسانی به طور مستقیم در ارتباط هستند ،بررسی این

بهرهگیری از ج ّو سازمانی مناسب ،هرکدام میتواند صدمات جبرانناپذیری

نگرانیها ،به ویژه استرس شغلی که تا حدودی برآمده از ج ّو سازمانی

را به سازمان کتابخانه بهعنوان یک سازمان علمی و موثر وارد کند .بنابراین

است ،ضروري میگردد .بیتوجهی به مشکالت کارکنان در محیط کار،

با توجه به نقش ج ّو سازمانی در ارتقای انگیزهی کاری و تعلق سازمانی

در طول زمان موجب ایجاد پدیدهای به نام فرسودگی شغلی میشود .اگر

برای انجام خدمات و فعالیتهای کتابخانه و کسب رضایت مراجعان،

دالیل فرسودگی شغلی بهدرستی باز شناخته نشود و با تدابیر و دوراندیشی

در این پژوهش به بررسی تاثیر ج ّو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای و

هدایت و سرپرستی نگردد ،میتواند در کاهش کارایی عملکرد کارکنان

بیمارستانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

و عدم رضایت شغلی آنان مؤثر باشد .از این رو شناخت عوامل بهوجود

منتخب در شهر تهران بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آنها پرداخته

آورندهی فرسودگی شغلی و ارایه راه حلهاي مناسب ،ضروری به نظر

شدهاست.
پژوهشهایی در زمینهی رابطهی ج ّو سازمانی و فرسودگی شغلی

میرسد(.)1
یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در سازمان ،توجه به فرسودگی

در داخل کشور انجام شدهاست .نتایج حاصل از این پژوهشها نشان

شغلی کارکنان سازمان است و در واقع نقش آن به گونهای است که

میدهد که بین ج ّو سازمانی و فرسودگی شغلی رابطهی مستقیم و معنادار

بیتوجهی به آن ،ممکن است تغییر و دگرگونیها در سازمان را بینتیجه

وجود دارد و متغیر ج ّو سازمانی میتواند رضایت شغلی و فرسودگی

گرداند .به نظر  ،Freudenbergerفرسودگي حالتي از خستگي و يا ناكامي

شغلی را پیشبینی کند( .)6در پژوهشی که در کرمانشاه بر روی  43نفر

در روش زندگي يا ارتباطي است كه به نتيجهی دلخواه منجر نميشود(.)2

از کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی انجام گرفته است ،نتایج

بنابراین بر اساس تحقیقات  ،Caplanاگر مشارکت کارکنان در امور سازمان

نشان میدهد که تابآوری و فرسودگی شغلی رابطه قوی با هم دارند و

کمتر باشد ،خشنودی شغلی کمتر میشود و احتمال ابتالی افراد به بیماری

فرسودگی شغلی افراد با استخدام قراردادی باالتر از افراد رسمی است(.)7

روانی و جسمی نیز بیشتر خواهد شد(.)3

در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در سال  1395تعداد

کتابخانهها هم یک سازمان محسوب میشوند و در واقع يكي از

 87نفر کتابدار مورد بررسی قرار گرفته که یافتهها نشان میدهد که ج ّو

اركان اصلي فرایندهای علمی هستند و وظيفهی فراهمآوری اطالعات

سازمانی در کتابخانههای دانشکدهای مطلوب است اما جو عدالت در آنها

علمی مورد نياز را برعهده دارند .بنابراین ،عوامل درون سازماني کتابخانهها

پایین ارزیابی شدهاست( .)8در پژوهشی که بر روی نمونهی  66نفری از

از جمله نيروي انساني ،عنصر اساسي تاثيرگذار بر اطالعات و فرايندهاي

کتابداران کتابخانههای دانشگاه شهیدبهشتی صورت گرفتهاست ،نتایج نشان

علمی بهشمار ميرود .پس حرفهی کتابداری بهدلیل ارتباط مستقیمی که با

میدهد که فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانههای دانشگاه شهیدبهشتی

مراجعان دارد و این بر روی برونداد کلی سازمان بسیار تاثیرگذار است،

در حد متوسط به باال است ،و میان فرسودگی شغلی کتابداران و سابقه

میتواند در معرض بیشترین آسیب ناشی از فرسودگی شغلی باشد( .)4در

کاری ،وضعیت تاهل ،جنسیت ،مدرک تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،وضعیت

نتیجه بر اساس تحقیق حاجلو( ،)1391میتوان چنین گفت که تأثير جو

استخدام و رضایت شغلی تفاوت معنادار وجود دارد و توصیه میکند

سازماني بر كيفيت زندگي ،استرس شغلي و فرسودگي شغلی ،انكارپذير

تا مدیریت کتابخانهها با تصمیمات و اقدامات مناسب در همهی سطوح

نيست و شناخت ارتباط بین این مؤلفهها ميتواند بهعنوان يك ابزار كارآمد،

سازمان ،موجبات بهرهوری نیروی انسانی را فراهم سازند( .)9در مدل

مديران کتابخانهها را در بهرهور ساختن سازمان كمك كند(.)5

رگرسیون ج ّو سازمانی کتابخانههای ایران ،محققان نتیجهگیری میکنند که

کتابداری یکی از مشاغل کلیدی در دانشگاه و در واقع پلی بین

متغیرهایی که کارگروهی در سازمان را نشان میدهند ،نفوذ و تاثیر بیشتری
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امروزه ،نگرانیهای شغلی یکی از مشکالت انسانها ،به ویژه

به مسایل و مشکالت کاری کتابداران ،بسیار مهم و اساسی است .بنابراین

فاطمه سادات زریباف و همكاران

که بر روی رابطهی ج ّو سازمانی با فرسودگی و رضایت شغلی کتابداران

فرسودگی شغلی میتواند بهوسیلهی کاهش بار اضافی کاری ،تقاضاهای

دانشگاهی اهواز انجام شدهاست ،نتایج نشان میدهد که ج ّو سازمانی

عاطفی و دخالتهای مسایل خانگی در کار و همچنین بهوسیلهی افزایش

کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز در سطح مطلوبی قرار دارد و بین ج ّو

استقالل شغلی ،فرصتهای یادگیری ،حمایت اجتماعی و اجازهی

سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران رابطه وجود دارد

اظهارنظر ،کاهش پیدا کند( .)17پژوهش انجام شده در کتابخانههای

و فرسودگی شغلی کتابداران را در سطح باالیی بهدست آورد( .)11در

سالمت شهر داکا ،اندازهگیری رضایت شغلی زنان کارمند کتابخانه را نشان

پژوهشی که به بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با سن و سابقه

میدهد .یافتهها نشان داد که حدود  11بند آن دارای اهمیت باالیی برای

کار  111نفر از کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تهران انجام شدهاست،

رضایت شغلی است که عبارتند از :استقالل ،تنوع کاری ،وضعیت اجتماعی

یافتهها نشان میدهد که کتابداران در اثر فرایندکاری ،دارای تحلیلرفتگی

شغل ،سرپرستی فردی مربوط به سرپرستی فنی ،ارزشهای اخالقی ،اختیار،

عاطفی ،عدم موفقیت فردی و مسخ شخصیت باالیی بودند .همچنین بین

بهکارگیری توانایی ،سیاستها و عملکردهای کتابخانه ،گسترش پیشرفت،

سن و سابقه شغلی با فرسودگی شغلی و مؤلفههای آن رابطه معناداری

ارتباط با همکاران ،شناخت کافی شغل و موفقیت(.)18

مشاهده شد .بدین معنا که با افزایش سن و سابقه کار ،فرسودگی شغلی نیز

پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف اصلی خود که تعیین تاثیر

افزایش یافتهاست( .)12در بررسی فرسودگی شغلی در  61نفر از کتابداران

ج ّو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی دانشگاههای علوم

دانشگاه اصفهان ،نتایج میزان نسبتا خوبی از فرسودگی را از لحاظ فراوانی

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران بر فرسودگی شغلی

و شدت در کتابداران نشان میدهد(.)13

کتابداران شاغل در آنهاست ،ابتدا به پاسخگویی چند هدف فرعی پرداخته

پژوهشهایی نیز در خارج از ایران انجام گرفته است .بهطور مثال:

است :شناسایی وضعیت ج ّو سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران شاغل

پژوهشی روی استرسهای سازمانی و فرسودگی در کتابخانههای عمومی

در کتابخانههای مورد بررسی ،تعیین میزان تأثیر مؤلفههای ج ّو سازمانی

کشور سوئد انجام شدهاست که نشان میدهد فرسودگی در ارتباط با میزان

کتابخانههای منتخب بر فرسودگی شغلی کتابداران آنها ،شناسایی تفاوت

بار کاری و فاکتورهای سازمانی در سطوح باالیی است .همچنین مشاهده

ج ّو سازمانی کتابخانههای منتخب و فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در

شد که بیشترین تناوب در استرسها بر میگردد به فشار کاری ،استرسهای

آنها از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی این کتابداران.

ناشی از استفاده از تکنولوژی ،مدیران ،مشکالت بازخورد مدیریتی و
کنارهگیری(.)14

روش بررسی

در پژوهشی که روی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و ج ّو

پژوهش حاضر ،یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی

اخالقی مدیران آموزش عالی در دانشگاهها و دانشکدههای مریلند انجام

است .از نظر هدف کاربردی و روش اجرا پیمایشی است که در سال

شدهاست ،یافتهها نشان میدهد که ادراکات ج ّو اخالقی با رضایت شغلی،

 1397انجام شدهاست .جامعهی پژوهش آن  177نفر از کتابداران شاغل در

جنسیت و موقعیت اداری تفاوت قابل توجهی دارد .همچنین پاسخهای

کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی

ج ّو اخالقی در زنان سازمان نسبت به مردان سازمان تفاوتهای قابل

تهران ،ایران و شهیدبهشتی بودند که به روش سرشماری مورد بررسی قرار

مالحظهای دارد( .)15در مطالعهی موردی که در کتابخانه ،Kottayam

گرفتند .علت انتخاب سه دانشگاه مورد مطالعه همتراز بودن به لحاظ نوع

در دانشگاه ماهاتما گاندی انجام شدهاست ،بحثها و یافتهها نشان میدهد

درجه علمی و همگون بودن واحدهای دانشکدهای و بیمارستانی تابع به

که تالشهایی برای پیشرفت و توسعهی ج ّو سازمانی و ایجاد سازمانهایی

منظور انجام بررسی است .از آنجایی که در هر پژوهشی تعدادی ریزش

با جو مناسب در حال انجام است( .)16در کتابخانههای دانشگاهی ایاالت

وجود دارد ،حجم نمونه از  177نفر جامعه پژوهش ،به علت اینکه امکان

متحده پژوهشی انجام شده است .نتایج نشان داد که از هر  7یا  8نفر

دسترسي به برخی از کتابداران نبوده و برخي نيز از آنجایی که سؤاالت
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در بهبود شرایط سازمانی و ج ّو سازمانی ایفا میکنند( .)10در پژوهشی

کتابدار ،یک نفر آنان به فرسودگی مبتالست .این مطالعه پیشنهاد میکند که

جو ســازمانی کتابخانههای دانشــکد های و...
تاثیر ّ

یا از پر کردن پرسشنامه خودداری کردهاند و یا ناقص انجام داده بودند،

ج ّو سازمانی  85درصد و پرسشنامهی فرسودگی شغلی  91درصد بهدست

كنار گذاشته شدند و بههمین دلیل جامعه پژوهش به تعداد  163نفر تقلیل

آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی-تحلیلی و نرم افزار

یافت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای ج ّو سازمانی  Halpinو Croft

 SPSSاستفاده گردید .برای پاسخ و آزمون سؤاالت و فرضیههای پژوهش،

و فرسودگی شغلی  Maslachو  Jacksonاست .بخش اول پرسشنامه،

اول برای نشان دادن نرمال بودن آنها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

شامل سؤاالت مربوط به اطالعات دموگرافیک و مشخصات فردی از جمله

استفاده شدهاست و از آزمونهای پارامتریک در صورت نرمال بودن و

سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل ،سابقه کاری ،نوع کتابخانه،

آزمونهای ناپارامتریک در صورت غیرنرمال بودن آنها استفاده گردیدهاست.

بخش محل خدمت ،نوع خدمت ،رشته تحصیلی است .پرسشنامهی ج ّو

برای نشان دادن سطح معناداری متغیرها از آزمونهای تی تک متغیره و چند

سازمانی شامل  32سؤال مشتمل بر  8گویه است که عبارتند از :روحیه

متغیره استفاده شده و برای یافتن رابطهی همبستگی از آزمون همبستگی

گروهی( 4سؤال) ،مزاحمت( 4سؤال) ،صمیمیت( 4سؤال) ،عالقهمندی(4

پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است .همچنین برای ویژگیهای سن،

سؤال) ،مالحظهگری( 4سؤال) ،فاصلهگیری( 4سؤال) ،نفوذ و پویایی(4

سابقه خدمت ،نوع خدمت و تحصیالت که بیش از دو وجه دارند از

سؤال) و تاکید بر تولید( 4سؤال) .همچنین پرسشنامهی فرسودگی شغلی

آزمون کروسکال-والیس(معادل ناپارامتریک آزمون آنالیز واریانس یکطرفه)

شامل  22سؤال و مشتمل بر  3گویه است که عبارتند از :خستگی عاطفی(9

استفاده شد .جهت قضاوت سطح مطلوبیت از آنجایی که در پرسشنامهها

سؤال) ،کاهش عملکرد شخصی( 8سؤال) و مسخ شخصیت( 5سؤال).

از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده شدهاست ،بنابراین عدد  3حد مطلوب

سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت در  5محدودهی خیلی
کم تا خیلی زیاد طراحی شده است که امتیاز(1خیلی کم) تا (5خیلی
زیاد) در نظر گرفته شد .در این پژوهش بهمنظور بررسی روایی محتوایی

و میانگین ارزشگذاری شده است.

یافتهها

پرسشنامه ،پرسشنامهی تهیه شده برای  3نفر از متخصصان رشتهی

اطالعات جمعیتشناختی جامعهی پژوهش حاضر ،از 163

کتابداری و اطالع رسانی و مدیریت ارسال شد که در حوزههای مربوط

پاسخدهنده که در واقع سؤاالت بخش اول پرسشنامه را شامل میشود ،در

به مدیریت پژوهشهایی انجام داده بودند .همچنین بهمنظور بررسی پایایی

جدول  1آورده شدهاست.

ابزار پژوهش ،پرسشنامهها ابتدا بین  33نفر از مدیران و کتابداران جامعه

جدول  :1خالصهای از اطالعات جمعیتشناختی

متغير

گروههاي متغير

فراواني

درصد

جنسيت

زن

143

87/7

مرد

20

31/2

متاهل

108

66/3

مجرد

55

33/7

کمتر از سی سال

13

8/0

بین  31تا  40سال

66

40/5

بین  41تا  50سال

72

44/2

 51سال و بیشتر

12

7/4

رسمی

105

64/4

پیمانی

16

9/8

قراردادی

31

19/0

وضعیت تاهل
سن

نوع استخدام
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پرسشنامه مربوط به مباحث مدیریتی و رفتار مدیران با کارمندان میشود،

مورد بررسی توزیع و جمعآوری شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهی

فاطمه سادات زریباف و همكاران

سایر موارد

1

0/6

کمتر  1سال

8

4/9

بین  2تا  5سال

17

10/4

بین  6تا  10سال

20

12/3

بیشتر از  11سال

118

72/4

ديپلم و پائينتر

7

4/3

کاردانی

12

7/4

کارشناسی

64

39/3

کارشناسی ارشد

77

47/2

دکتری

3

1/8

سابقه خدمت

تحصیالت

در این بخش به پاسخ و آزمون سؤاالت پرداخته میشود:

دانشکدهای و بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهیدبهشتی،

_ بررسی وضعیت ج ّو سازمانی و فرسودگی شغلی در کتابخانههای

ایران

جو سازمانی و فرسودگی شغلی و مؤلفههای آنها
جدول  :2اطالعات توصیفی متغیر ّ

جو سازمانی
متغیر و مؤلفههای ّ

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطای انحراف معیار

روحیه گروهی

3/8390

0/5670

0/0444

مزاحمت

3/8957

0/8650

0/0677

صمیمیت

3/7715

0/7897

0/0618

عالقهمندی

3/4632

0/7892

0/0618

مالحظهگری

2/9064

0/8602

0/0673

فاصلهگیری

3/0153

0/8716

0/0682

نفوذ و پویایی

2/9279

0/8909

0/0692

تأکید بر تولید

3/3712

0/8171

0/0640

جو سازمانی
ّ

3/3988

0/4521

0/0354

متغیر و مؤلفههای فرسودگی شغلی

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطای انحراف معیار

خستگی عاطفی

1/7260

0/7349

1/00

کاهش عملکرد شخصیت

2/1687

0/6575

1/00

مسخ شخصیت

1/3546

0/5658

1/00

فرسودگی شغلی

1/7498

0/5254

1/00

در کل از بررسی دادهها از میان تعداد  163نفر پاسخدهنده ،جدول
 2بهدست آمده است .میانگین همه مؤلفههای ج ّو سازمانی بیشتر از حد

شخصیت نیز کمتر از حد متوسط هستند .لذا با توجه به منفی بودن اختالف
میانگین ،سطح مطلوبیت این مؤلفه کمتر از حد متوسط است.

متوسط(عدد  )3است ،بهجز دو مؤلفهی مالحظهگری و نفوذ و پویایی که

 -بررسی تاثیر مؤلفههای ج ّو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای

میانگین آنها کمتر از حد متوسط است .میانگین متغیر فرسودگی شغلی

و بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهیدبهشتی ،ایران بر

 1/74و کمتر از حد متوسط(عدد  )3است .همچنین همه مؤلفههای

فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آنها

فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی ،کاهش عملکرد شخصیت و مسخ

215

برای تعیین تاثیرگذاری مؤلفههای ج ّو سازمانی بر فرسودگی
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گذراندن طرح

10

6/1

جو ســازمانی کتابخانههای دانشــکد های و...
تاثیر ّ

این مدل شامل انواع شاخصهایی است که موفقیت مدل را در پیشبینی

فرسودگی شغلی را تبیین و پیشبینی میکنند .از تحلیل دادههای بهدست

متغیر وابسته ارزیابی میکنند .در اینجا مقدار ضریب همبستگی 0/662

آمده ،میتوان گفت که از میان هشت مؤلفهی متغیر ج ّو سازمانی فقط دو

است که همبستگی پیرسون بین مقادیر پیشبینی شده و مقادیر متغیر

مؤلفهی مزاحمت و صمیمیت توانستند متغیر وابستهی فرسودگی شغلی را

وابسته است .مقدار ضریب تعیین  0/438مقدار واریانس تبیین شده متغیر

پیشبینی و تبیین کنند.

وابسته فرسودگی شغلی بهوسیله هشت مؤلفه روحیه گروهی ،مزاحمت،

 -بررسی تفاوت متغیر ج ّو سازمانی از نظر ویژگیهای

صمیمیت ،عالقهمندی ،مالحظهگری ،فاصلهگیری ،نفوذ و پویایی ،و تأکید

جمعیتشناختی کتابداران کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی وابسته

بر تولید بهعنوان متغیرهای مستقل را نشان میدهد .یعنی این هشت مؤلفه

به دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهیدبهشتی ،ایران

به میزان  44درصد متغیر فرسودگی شغلی را پیشبینی میکنند که با در

جو سازمانی در گروه های مختلف افراد شرکت کننده
جدول  :3بررسی تفاوت ّ

ویژگی جمعیتشناختی

سطح معناداری آزمون تي

وضعیت تأهل

0/875

جنسیت

0/563

نوع کتابخانه

0/037

رشته تحصیلی

0/062

همانطورکه دادههای جدول  3نشان میدهند ،متغیر ج ّو سازمانی

دانشکدهای نسبت به کتابخانههای بیمارستانی در وضعیت بهتری قرار دارد.

فقط از نظر ویژگی نوع کتابخانه با یکدیگر تفاوت دارند و از نظر

برای تحلیل دادههای مربوط به ویژگیهای سن ،سابقه خدمت ،نوع

دیگر ویژگیها تفاوتی ندارند .با توجه به اینکه میانگین کتابخانههای

خدمت و تحصیالت که بیش از دو وجه دارند از آنالیز واریانس یکطرفه

دانشکدهای( )3/4572با تعداد  100عدد نسبت به کتابخانههای بیمارستانی

استفاده شد.

با میانگین( )3/3061و تعداد  63بیشتر است ،لذا ج ّو سازمانی کتابخانههای

جو سازمانی در گروه های مختلف افراد شرکت کننده (آنالیز واریانس یکطرفه)
جدول  :4بررسی تفاوت ّ

متغير جمعيت شناختي

مقدار احتمال

سن

0/511

سابقه خدمت

0/641

نوع خدمت

0/088

تحصیالت

0/112

نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان میدهد(جدول  )4که در متغیر

مورد بررسی از نظر متغیر فرسودگی شغلی از آزمون مان ویتنی استفاده

ج ّو سازمانی از نظر هیچیک از ویژگیهای سن ،سابقه خدمت ،نوع خدمت

گردید .نتایج آزمون نشان داد که متغیر فرسودگی شغلی فقط از نظر رشتهی

و تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد.

تحصیلی(کتابداری یا غیرکتابداری) با آمارهی( )-2/229متفاوت است و از

 -بررسی تفاوت متغیر فرسودگی شغلی از نظر ویژگیهای

نظر سه ویژگی وضعیت تأهل ،جنسیت و نوع کتابخانه تفاوت معناداری

جمعیتشناختی کتابداران کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی وابسته

ندارد .همچنین میانگین رتبه( )96/95مربوط به سایر رشتهها(یعنی رشتههای

به دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهیدبهشتی ،ایران

غیرکتابداری) بیشتر است؛ در نتیجه فرسودگی شغلی رشتههای غیرکتابداری

برای تعیین تفاوت بین ویژگیهای جمعیتشناختی کتابداران

بیشتر از رشتههای کتابداری با میانگین  77/46است .برای ویژگیهایی
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شغلی در این پژوهش از روش آماری ،مدل رگرسیون استفاده گردید.

نظر گرفتن خطای ضریب تعیین تعدیل شده به میزان  41درصد متغیر

فاطمه سادات زریباف و همكاران

مانند سن ،سابقه و نوع خدمت و تحصیالت از آزمون کروسکال-والیس

نظر ویژگیهای نوع خدمت و تحصیالت با آمارهی  8/660( Zو )10/535

استفادهگردید .نتایج این آزمون نشان داد که متغیر فرسودگی شغلی فقط از

تفاوت معنادار دارد.

جدول  :5میانگین رتبههای متغیر فرسودگی شغلی برای ویژگی نوع خدمت و تحصیالت

رسمی

105

79/12

پیمانی

16

75/13

قراردادی

31

100/87

گذراندن طرح

10

56/65

کل

162

نوع تحصیالت

تعداد

میانگین رتبه

ديپلم و پایینتر

7

105/79

کاردانی

12

99/71

کارشناسی

64

89/59

کارشناسی ارشد

77

72/34

دکتری

3

41/67

کل

163

بر طبق جدول  5نتایج نشان میدهد افرادی که از نظر استخدام

میشود که فرسودگی شغلی در وضعیت حاد نیست یعنی بهمیزان بسیار

نیروی طرحی محسوب میشوند ،دارای کمترین فرسودگی شغلی و

کمی وجود دارد .در پژوهش  Sujathaو همکاران( )2014جمعا حدود

کتابداران قراردادی بیشترین فرسودگی شغلی را دارند .همچنین با افزایش

 71/4درصد از افراد ،از شغل خود راضی هستند که با این وصف ،وضعیت

سطح تحصیالت فرسودگی شغلی کاهش مییابد؛ چنانکه کتابداران دیپلم

فرسودگی شغلی را در حد مناسب نشان میدهد( .)16این پژوهش ،با

و پایینتر بیشترین فرسودگی شغلی و افراد با تحصیالت دکتری کمترین

پژوهش حاضر همسوست .اما در پژوهش سیفی و عسگری()1394

فرسودگی شغلی را دارند.

میانگین وضعیت فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی4/24 ،
گزارش شده است( .)17در پژوهش مومنی( )1393میانگین وضعیت

بحث

فرسودگی شغلی 3/67 ،بهدست آمده است( )2013( Harwell .)11در
وضعیت ج ّو سازمانی کتابخانههای مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی

پژوهش خود ،در مقایسه با میانگین جامعهی پژوهش خود( )30/93عدد

است .زیرا میانگین متغیر ج ّو سازمانی  3/4است .در پژوهش هاشمیان و

میانگین  37/27را بهدست آوردهاست که وضعیت فرسودگی را نامطلوب

همکاران( )1395میانگین ج ّو سازمانی کتابخانههای مورد بررسی 69/5

نشان میدهد(.)18

گزارش گردید( .)8در پژوهش مومنی( )1393میانگین وضعیت ج ّو

یافتههای بهدست آمده جهت بررسی تاثیر مؤلفههای متغیر ج ّو

سازمانی  3/23است( .)11در پژوهش جهانی و همکاران( )1394میانگین

سازمانی شامل هشت مؤلفهی روحیه گروهی ،مزاحمت ،صمیمیت،

ج ّو سازمانی کتابخانههای مورد بررسی( 239/79و  )162/33گزارش شده

عالقهمندی ،مالحظهگری ،فاصلهگیری ،نفوذ و پویایی و تاکید بر تولید،

که بهطورکلی از میانگین کل( )140/8بیشتر است( .)10این پژوهشها با

نشاندهندهی این است که این مؤلفهها بهطور کلی مقدار  44درصد متغیر

پژوهش حاضر در مطلوبیت همخوانی دارند.

فرسودگی شغلی را پیشبینی میکنند که با در نظر گرفتن خطای ضریب

میانگین متغیر فرسودگی شغلی  1/74و کمتر از حد متوسط(عدد

تعیین تعدیل شده به میزان  41درصد متغیر فرسودگی شغلی را تبیین و

 )3است که از آنجاییکه این سؤال یک سؤال منفی است ،بنابراین نتیجه

پیشبینی مینمایند .همچنین از بین این هشت مؤلفه ،دو مؤلفهی مزاحمت
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نوع خدمت

تعداد

میانگین رتبه

جو ســازمانی کتابخانههای دانشــکد های و...
تاثیر ّ

پژوهش عبادینژاد( ،)1396متغیر ج ّو سازمانی میتواند فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی دو گروه رسمی قطعی و قراردادی به طور معنی داری

را بهمیزان  5درصد(ضریب تعیین  )0/05پیشبینی کند( .)6در پژوهش

تفاوت دارند( .)7()P>0/037در پژوهش رحمانی و همکاران(،)1394

 Lindenو همکاران( )2018که بین خستگی عاطفی و فشارکاری یک

تفاوت معناداری میان فرسودگی شغلی کتابداران و سابقه خدمت آنان

رابطهی معنادار وجود دارد یعنی به هرحال تاثیرگذار است( β=0/52و

وجود دارد .بهمنظور بررسی سطح معناداری تفاوت میان وضعیت

 .)14()p<0/001این پژوهشها با پژوهش حاضر همسو هستند .اما در

فرسودگی شغلی و جنسیت ،نتایج نشان داد که چون سطح معناداری از

پژوهش  Sultanaو  ،)2012( Begumهیچ تاثیر معناداری بین مؤلفه های

 0/05کمتر است ،بنابراین رابطهی معنادار وجود دارد .یعنی زنان بیشتر

شغلی(که برخی از مؤلفه های ج ّو سازمانی مثل ارتباط بین سرپرستان

دچار فرسودگی شغلی میگردند .همچنین میان وضعیت فرسودگی شغلی

و کارکنان ،بهکارگیری توانایی ،خالقیت کارکنان ،شرایط کاری و روابط

و وضعیت تاهل کتابداران تفاوت معناداری وجود دارد .میان وضعیت

همکارانه را دارد) و رضایت و بهدنبال آن فرسودگی شغلی کارکنان وجود

فرسودگی شغلی و رشته تحصیلی کتابداران هم تفاوت معناداری وجود

ندارد که این یافتهها با پژوهش حاضر همخوانی ندارد(.)19

دارد .تفاوت معناداری میان فرسودگی شغلی کتابداران بر اساس مقطع

در بحث تفاوت متغیر ج ّو سازمانی از نظر ویژگیهای

تحصیلی وجود دارد .تفاوت معناداری میان فرسودگی شغلی کتابداران

جمعیتشناختی ،میتوان گفت که متغیر ج ّو سازمانی فقط از نظر ویژگی

براساس وضعیت استخدامی وجود دارد( .)9در پژوهش )2017( Disorbo

نوع کتابخانه( )0/037با یکدیگر تفاوت دارند و از نظر دیگر ویژگیها

نتایج نشان میدهد که متغیر رضایت شغلی و بهدنبال آن فرسودگی شغلی

تفاوتی ندارند .در پژوهش جهانی و همکاران( )1394متغیر ج ّو سازمانی

از نظر جنسیت با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند()2013( Harwell .)15

از نظر سابقه خدمت( )0/000و سن( ،)0/044این تفاوت وجود دارد(.)10

در پژوهش خود نشان میدهد که اثربخشی حرفهی کتابداری در فرسودگی

در پژوهش مومنی( )1393متغیر ج ّو سازمانی ازنظر جنسیت( )0/162و

شغلی کتابداران ،حدود  19/59درصد است(.)19

رشته تحصیلی( ،)0/908تفاوت معناداری ندارد اما با توجه به گروههای

از آنجایی که این پژوهش ،سئواالتی در خصوص رفتار مدیران در

سنی( )0/030تفاوت معناداری دارند( .)11این پژوهشها نتایجی غیرهمسو

محیط کار دارد ،تا حدودی پژوهشگر با همکاری ضعیف کتابداران جامعه

با پژوهش حاضر دارند.

پژوهش در پاسخگویی به پرسشنامهها مواجه شده است .برای جبران

در بحث تفاوت متغیر فرسودگی شغلی از نظر ویژگیهای

محدودیت ،پژوهشگر تمام تالش خود را بهکار گرفته تا انگیزه و اشتیاق

جمعیتشناختی ،میتوان گفت که متغیر فرسودگی شغلی فقط از نظر رشته

الزم برای پاسخگویی را در آنها ایجاد کند .اما مسئله سئواالت در خصوص

تحصیلی(کتابداری یا غیرکتابداری) متفاوت هستند( )0/026و از نظر سه

رفتار مدیران سبب گردیده تا به دلیل نگرانی در مورد کار ،حدود 14

ویژگی وضعیت تأهل ،جنسیت و نوع کتابخانه تفاوت معناداری ندارند.

پرسشنامه که  8عدد از آنها بیمارستانی و حدود  6عدد دانشکدهای است،

همچنین نتایج نشان میدهد که متغیر فرسودگی شغلی از نظر ویژگیهای

به پژوهشگر برگردانده شد و مجموع افراد به  163نفر کاهش پیدا کرد.

نوع خدمت( )0/034و تحصیالت( )0/032دارای تفاوت معنادار است.
یعنی افرادی که طرح میگذرانند کمترین( )56/65فرسودگی شغلی و

نتیجهگیری

کتابداران قراردادی بیشترین( )100/87فرسودگی شغلی را دارند .بررسی

به طورکلی یافتههای پژوهش نشان داد که وضعیت ج ّو سازمانی

نتایج نشان میدهد که با افزایش تحصیالت فرسودگی شغلی کاهش مییابد

کتابخانههای دانشکدهها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم

کتابداران دیپلم و پایینتر بیشترین( )105/79فرسودگی شغلی و افراد با

پزشکی و خدمات درمانی تهران ،شهیدبهشتی و ایران در وضعیت مطلوبی

تحصیالت دکتری کمترین( )41/67فرسودگی شغلی را دارند.

است  .همچنین وضعیت فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آنها نیز در

در پژوهش رحیمی و همکاران( ،)1395متغیرهای زنان و مردان

وضعیت مطلوبی محاسبه گردید که برخالف انتظار پژوهشگر بهدست آمد.
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و صمیمیت سهم بیشتری در پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی دارند .در

در هیچیک از متغیرهای فرسودگی شغلی( )0/42تفاوت معناداری ندارند.

فاطمه سادات زریباف و همكاران

کتابداران انتظار میرفت که آنان از روحیهای نامطلوب برخوردار باشند که

آمده و در ارتقای سطحی کیفی و علمی کتابخانه که در حقیقت مکان

این پژوهش خالف این انتظار را نشان میدهد .میتوان گفت شاید برخورد

علمی رشته تحصیلی آنان است ،نقش بسزایی داشته باشند و این مسئله

ناشایست آنان در محیط کار ناشی از علل دیگری باشد که آن نیز جای

به رضایت و انگیزش آنان و عدم فرسودگی شغلی در آنان کمک میکند.

بررسی دارد.

نیروهای طرحی از آنجایی که الزم است مدت زمان کوتاهی در کتابخانه

یافتهها حاکی از آن است که مؤلفههای متغیر ج ّو سازمانی

که مشغول به کار باشند ،لذا خود را درگیر مسایل سازمان نمیکنند و یا

شامل هشت مؤلفهی روحیه گروهی ،مزاحمت ،صمیمیت ،عالقهمندی،

نسبت به آنها بیتوجه هستند .ولی نیروهای قراردادی چون اغلب همانند

مالحظهگری ،فاصلهگیری ،نفوذ و پویایی و تاکید بر تولید ،به میزان 41

نیروهای رسمی کار میکنند ولی نسبت به آنان از تسهیالت و آزادی عمل

درصد متغیر فرسودگی شغلی را تبیین و پیشبینی مینمایند که دو مؤلفهی

کمتری برخوردارند و همچنین از نظر تداوم و ثبات در شغل دچار تزلزل

مزاحمت و صمیمیت سهم بیشتری در پیشبینی و تبیین فرسودگی شغلی

هستند ،شاید این دالیل بتواند در فرسودگی شغلی آنان موثر باشد که این

دارند .به هر حال نتیجهگیری کلی از این ارتباط در این پژوهش این است

نیز جای بحث و بررسی دارد .از آنجاییکه میزان تحصیالت آکادمیک در

که بین متغیر ج ّو سازمانی و فرسودگی شغلی رابطهی معکوس وجود دارد.

جامعهی امروز ،نقش درخور توجهی دارد ،لذا شاید یکی از دالیل اینکه

یعنی هر چه ج ّو سازمانی کتابخانهها بهتر و مطلوبتر ،فرسودگی شغلی

افراد فوق دیپلم به پایین بیشتر دچار فرسودگی می شوند ،این باشد که

کتابداران آن ،کمتر و پایینتر است.

آنان در مواجهه با مراجعان خود که اغلب افراد تحصیلکرده(کارشناسی به

با توجه به بررسی متغیر ج ّو سازمانی و متغیر فرسودگی شغلی

باال) هستند ،دچار استرس شوند و یا در قیاس با جامعهی مخاطب خود

از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی کتابداران مثل :سن ،جنس ،رشته

دچار سرخوردگی و مالمتهای درونی از حیث عدم ادامه تحصیل گردند.

تحصیلی ،میزان تحصیالت ،نوع خدمت ،سابقه خدمت ،بخش محل

بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر ،به هدف اصلی

خدمت و نوع کتابخانه ،یافتهها نشان میدهد که متغیر ج ّو سازمانی از

خود که تعیین تأثیر ج ّو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی

لحاظ نوع کتابخانه(دانشکدهای یا بیمارستانی) تفاوت معناداری با یکدیگر

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران

دارند .یعنی ج ّو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای نسبت به کتابخانههای

بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آنها بود ،رسیدهاست.

بیمارستانی بهتر است .شاید یکی از دالیل آن ،این باشد که :از آنجاییکه

در انتها پیشنهادهایی بر اساس یافتههای پژوهش به نظر رسیده

صمیمیت یکی از مؤلفههای تاثیرگذار در ج ّو سازمانی برآورد شدهاست و

از قبیل :بررسی ج ّو سازمانی کتابخانههای هر دانشکده و بیمارستان از

از آنجاییکه اغلب کتابخانههای بیمارستانی دارای یک یا دو نفر کتابدار

هرکدام از دانشگاههای منتخب به صورت منفرد و تک به تک و شناسایی

هستند ،رابطهی دوستانه و صمیمانه در محیط کار در آنان به ندرت اتفاق

مدیریتهای نامطلوب و تبدیل آن به احسن در جهت بهبود وضعیت ج ّو

میافتد .همچنین فشارکاری بر روی یک یا نهایت دو نفر تحمیل میشود

سازمانی ،بررسی فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانههای هر دانشکده و

و تقسیم وظایف وجود ندارد.

بیمارستان از هرکدام از دانشگاههای منتخب به صورت منفرد و تک به

اما در مورد متغیر فرسودگی شغلی ،این متغیر از لحاظ رشته

تک و شناسایی علل ایجاد این عامل و برطرف کردن عوامل در حد توان

تحصیلی(کتابداری و غیرکتابداری) و نوع خدمت(طرحی ،قراردادی،

سازمان ،شناسایی رابطهی بین هرکدام از ویژگیهای جمعیتشناختی با

پیمانی ،رسمی ،شرکتی و  )....و همچنین میزان تحصیالت(فوق دیپلم

ج ّو سازمانی در هر کدام از کتابخانههای جامعه پژوهش به طور منفرد

به پایین ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) تفاوت معناداری را

و برطرف کردن علل نامطلوب آن ،شناسایی رابطهی بین هرکدام از

نشان دادند .شاید در مورد رشته تحصیلی بتوان گفت که چون کتابداران

ویژگیهای جمعیتشناختی با فرسودگی شغلی در هر کدام از کتابخانههای

متخصص ،پیشزمینه و مهارت الزم برای رفع نیاز مراجعان در محیط

جامعه پژوهشبهطور منفرد و برطرف کردن علل نامطلوب آن در حد توان
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زیرا بهدلیل مراجعات متعدد به کتابخانههای آموزشی و برخورد برخی از

کتابخانه را آموزش دیدهاند ،بهراحتی میتوانند با مشکالت مراجعان کنار
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...جو ســازمانی کتابخانههای دانشــکد های و
ّ تاثیر

دانشگاههای علوم پزشکی و مقایسهی آنها با واحد کتابخانه بهمنظور ارتقای

سازمان و یا کمک به جلوگیری از شیوع و ایجاد زمینه در افراد دارای

 بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در سایر،سطح مدیریت کیفی سازمان

 کارامد و متخصص با، استفاده از مدیران و سرپرستان باتجربه،فرسودگی

واحدها و بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و مقایسهی آنها با

انگیزهی کاری باال و روحیهی گروهی بسیار زیاد و اخالقمدار در زمینهی

.واحد کتابخانه به منظور ارتقای سطح سالمت روانی کارکنان

 کمک به قشر ضعیف از نظر،رابطهی دوستانه با همکاران و کارمندان

تشکر و قدردانی

اطالعاتی در زمینهی کاری برای ارتقای کیفیت خدماتدهی در کتابخانه
و اما پیشنهادهایی هم برای پژوهشهای آتی در نظر گرفته شدهاست

این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد با

 بررسی مقایسهای تاثیر ج ّو سازمانی کتابخانهها بر فرسودگی:مشتمل بر

عنوان«بررسی تاثیر ج ّو سازمانی کتابخانههای دانشکدهای و بیمارستانی

شغلی کتابداران شاغل در آنها در هر کدام از دانشگاههای علوم پزشکی

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخب شهر

، بررسی عوامل موثر دیگر مثل رضایت شغلی، شهیدبهشتی و ایران،تهران

تهران بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل در آنها» در دانشکده

 اصول مدیریتی و غیره در کتابخانههای دانشکدهها و،خالقیت کارکنان

 با کد اخالقی1397 پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال

بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی منتخب بر فرسودگی

» بوده و بدینوسیله از همهیIR.TUMS.SPH.REC.1397.230«

 بررسی مقایسه ای تاثیر ج ّو سازمانی کتابخانههای،شغلی کتابداران آنها

کتابدارانی که در این پژوهش نهایت همکاری را جهت گردآوری دادهها

بیمارستانهای خصوصی و دولتی بر فرسودگی شغلی کتابداران شاغل

. تشکر و قدردانی میشود،داشتهاند

 بررسی وضعیت ج ّو سازمانی در سایر واحدها و بیمارستانهای،در آنها
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Background and Aim: Considering the effect of organizational climate on work
motivation, not using the librarians who have a satisfactory feeling about their job
can cause irreversible damages to the library. Therefore, the aim of this study is to
determine the effect of organizational climate of college and hospital libraries on
the burnout of librarians working there.
Materials and Methods: This is an applied research and a descriptive-analytical
survey. One hundred seventy-seven librarians from faculties and hospital libraries
affiliated to Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences
were surveyed by census method in 2018. Data collection instruments were Halpin
and Croft's organizational climate and Maslach and Jackson job burnout
questionnaires. The validity was confirmed by 3 experts and the reliability by
Cronbach's alpha coefficient. For data analysis, SPSS software, and descriptive and
analytical statistics were used.
Results: The findings showed that the mean of organizational climate was at a
desirable level (3.4) and the average of job burnout was 1.7; therefore, the job
burnout status of librarians is desirable because it is a negative variable. Also, the
components of organizational climate predict 41% of job burnout variable. Among
demographic characteristics, job burnout variable varies only in terms of field of
study, and organizational climate only in terms of the type of library.
Conclusion: In general, the organizational climate status and job burnout status of
the studied libraries are desirable; also, organizational climate components affect
job burnout.
Keywords: Organizational Climate, Occupational Burnout, Hospital Library,
College Library
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