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چکیده

Purpose: This research attempted to investigate the
organizational atmosphere of academic libraries in Ahvaz
and job burnout and job satisfaction of the librarians. It
also attempted to investigate the relationship between the
organizational atmosphere and the two other variables.
Methodology: This research is of a descriptive-analytical
and correlational survey. The population consisted of the
staffs working as “Librarian” in the academic libraries
surveyed. There were 125 librarians among whom the
questionnaires were distributed. Of these, 110 (88%)
librarians completed and returned the questionnaires. To
analyze the data, Pearson’s Correlation Co-efficient was
used to measure the relationship between organizational
atmosphere with job burnout and job satisfaction. Onesample t-test was also used to measure the status of
organizational atmosphere, burnout, and job satisfaction in
academic libraries.
Findings: The results showed that there is a significant
relationship between organizational atmosphere and job
satisfaction of academic librarians of Ahvaz. It was also
revealed that organizational atmosphere of academic
libraries of Ahvaz is desirable. ; However, the level of
librarians’ burnout is high and they are not satisfied with
their job.
Conclusion: As the academic libraries of Ahvaz benefit a
desirable organizational atmosphere but librarians are not
satisfied and suffer from a high burnout, it requires that the
university administrators and library directors consider this
responsibly. Thus, librarians’ job satisfaction will improve
and prevent job burnout or decrease librarians’ job
burnout.

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت جو سازمانی در کتابخانههای:هدف
دانشگاهی شهر اهواز و میزان فرسودگی شالی و رضایت شالی کتابداران و همچنین
.رابطة بین متایر جو سازمانی با دو متایر دیگر است
 همبستگی است که به روش پیمایشی- پژوهش حاضر از نوع توصیفی:روششناسی
 جامعه پژوهش حاضر متشکل از کلیهی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز.انجام شده است
 نفر125  تعداد کل جامعه مورد نظر.است که با سمت کتابدار مشاو به فعالیت میباشند
 نفر111 میباشد و پرسشنامه میان کل جامعه پژوهش توزیع گردید که از این میان تعداد
 اطالعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد در این پژوهش برای.) پاسبگو بودند%88(
تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار استنباطی برای تعیین رابطهی جو سازمانی با
.فرسودگی شالی و رضایت شالی کتابداران از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
همچنین برای بررسی وضعیت جو سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز و بررسی
وضعیت فرسودگی شالی و رضایت شالی کتابداران از آزمون تی تک نمونهای استفاده
.شده است
 طبق یافتههای حاصل از این پژوهش جو سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر:یافتهها
 بین جو سازمانی با فرسودگی شالی و رضایت، همچنین.اهواز در سطح مطلوبی قرار دارد
 یافتهها نشان داد که، همچنین.شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز رابطه وجود دارد
.فرسودگی شالی کتابداران در سطح باالیی است و آنان از شال خود رضایت ندارند
 در شرایط کنونی کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز از جو سازمانی مطلوبی:نتیجهگیری
برخوردار است ولی کتابداران این کتابخانهها همچنان از شال خود رضایت ندارند و
 چنانچه مسئوالن و مدیران این.فرسودگی شالی آنان در سطح باالیی قرار دارد
کتابخانهها به اهمیت کتابخانههای دانشگاهی در دانشگاه و نیروی انسانی شاغل در این
 میتوانند روند رضایت شالی کتابداران را بهبود بخشند و،کتابخانهها توجه بیشتری نمایند
از فرسودگی شالی آنان جلوگیری نمایند
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مقدمه
یکی از مهلمتلرین عواملل بلرای پیشلبرد اهلداف در هلر
سازمانی ،استفاده از ظرفیت نیروی انسانی ملاهر و کارآملد
است ،که با در اختیار داشتن آن امکان موفقیت و رسلیدن
به اهداف سازمان میسر ملی شلود .از آن جلایی کله رفتلار
انسان در محیط سازمانی وابسته به عوامل حلاکم و شلکل
دهندة فضای سازمان است ،شناسائی مالفههای سازمانی و
تجزیه و تحلیل آنها اهمیت پیدا ملیکنلد .از جملله ایلن
عوامل و مالفهها می توان به جو سازمانی 9و رابطلة آن بلا
رضایت شالی ،3و فرسودگی شالی 2اشاره کرد.
هر سازمانی ،فرهنگ و سنتها و روشهای عملل
ویژه ای دارد که بر روی هلم جلو آن سلازمان را تشلکیل
میدهند .مفهوم جو سازمانی در اواخر دهة  1931به وسیلة
لوین ،لیپیت و وایلت )1939( 4پایلهگلذاری گردیلد .آنهلا
اصطالح جو اجتماعی را برای توصیف احساسات یا فضلای
حاکم بر سازمانهای مورد مطالعه به کار بردند .در زمینهی
شکلگیری جو سازمانی (سیمونز )2118 ،5نقش رهبر را در
شکل گیلری جلو سلازمانی بلارزتر از سلایر عواملل نشلان
میدهد .با این دید میتوان جو سازمانی را نتیجهی رهبری
مدیر دانست .مدیر ماثر ،مهارت بلهسلزایی در بلرانگیختن
کارکنان یا برآورده ساختن نیازهای روانی کارکنان همچون
توفیلقطلبللی و قللدرت دارد .تملامی ایللن عوامللل موجللب
بهللرهوری و اثربخشللی کارکنللان و در نهایللت افللزایش
بهرهوری و اثربخشی سازمان میشلود .بلر هملین اسلاس
کوتر ،بایرن ،وئل و الرسون )2111( 6بر این باورند که جو
سازمانی به تعیین ویژگیهای قابل اندازهگیری محیط کلار
مربوط است که به طور مسلتقیم یلا غیلرمسلتقیم توسلط
کسانی که در این محیط کار میکنند ،درک شلده اسلت و
فللرض مللیشللود کلله روی انگیللزش و رفتارشللان تللأثیر
مللیگللذارد .اگللر جللو سللازمانی ،سللنگین و بازدارنللده یللا
تضعیفکنندهی انگیزه باشلد ،طلولی نخواهلد کشلید کله
کارکنان دچار فرسودگی شالی میشوند .مفهوم فرسلودگی
شللالی بللرای اولللین بللار توسللط فرودنبرگللر )1974( 7کلله
روانشناس بالینی بود ،معرفی شد .هم اکنون ظهور و رشلد
این مفهوم را مرهلون زحملات فرودنبرگلر در نیویلورک و
مسللالچ و جکسللون )1981( 8در کالیفرنیللا مللیداننللد.
1. organizational atmosphere
2. Job satisfaction
3. Job burn out
4. Lewin, Lippitt & White
5. Simmons
6. Keuter, Byrne, Voell & Larson
7. Freudenberger
8. Maslach& Jackson

فرسودگی شالی حالتی است که در یلک فلرد شلاغل بله
وجود میآید و پیامدی از فشار شالی دائم اسلت و در ایلن
وضعیت احساس کاهش انرژی رخ میدهد.
مسالچ ( )1982بر این باور اسلت کله فرسلودگی
شالی ،سندرمی است که در پاسب به فشار روانی مزمن بله
وجود میآید و شامل سه جزء خستگی عؤاطفی ،مسؤ
شخصیت و فقدان موفقیت شخصی است .این سندرم،
فرد را به سوی احساس بیکفایتی ،شکست و عدم عالقله
به دیگران میکشاند .فرسودگی شالی ،ناشی از عدم ثبلات
در شرایط ،تنیدگی و موقعیتهای مثبت شلالی در محلیط
کار است و غالباً در افلراد شلاغل در حرفلههلای خلدمات
انسانی مانند پرسلتاران ،پزشلکان ،افلراد پللیس ،معلملان،
مددکاران اجتملاعی و روانشناسلان بلهچشلم ملیخلورد.
فرسودگی شالی یک مشکل جدی است که نباید به راحتی
از کنللار آن گذشللت .ایللن سللندرم ،روی حفللظ تعللاد و
بهداشت روانی کارکنان و در نتیجه کارایی و بازدهی آنلان
در محیط کار تأثیر گذار است (اصنافی ،نلائینی و صلالحی،
 .)1386یکی دیگر از عوامل فرسودگی شالی ممکن است
رضایت شالی ناچیز یا عدم رضایت شالی باشد.
در ارتباط با رضلایت شلالی الک )1976( 9معتقلد
است ،رضایت شالی واکنشی هیجانی است و از این تصلور
ناشی میشود که شال فرد موجب خشنودی او میشلود و
به وی امکان میدهلد کله ارزشهلای شلالی سلازگار بلا
نیازهللای خللود را کسللب کنللد .مفهللوم رضللایت شللالی از
موضوعاتی اسلت کله از دهلهی  1921بله بعلد بارهلا در
سازمانهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .به نظلر
میآید در حلوزهی عللم اطالعلات و دانلششناسلی ایلن
مطالعات از دههی  1971آغاز شده اسلت .رضلایت شلالی
یکی از مالفههای مهم رفتار سازمانی و از مهمترین عوامل
ایجللاد سللاختار سللازمانی سللالم در هللر سللازمان ،افللزایش
بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسلبت بله سلازمان ،تعللق و
دلبستگی آنان بله محلیط کلار ،برقلراری روابلط خلوب و
انسانی در محل کار ،ایجاد ارتباطات صحیح ،و بلاال بلردن
روحیهی عشق و عالقه به کار است.
در مجموع ،تأثیر جو سازمانی بر فرسودگی شالی و
رضایت شالی و همچنلین رابطلة ویژگلیهلای جمعیلت-
شناختی با این سه عنصر قابل انکار نیسلت (تِلالّ ،آینلی و
پاپوال2117 ،11؛ تاجیلا2115 11؛ حریلری و اشلرفیریلزی،
9. Locke
10. Tella, Ayeni & Popoola
11. Togia

32

زاهد بیگدلی و همکاران :بررسی رابطه بین جو سازمانی و...

 .)1388شناخت جو سلازمانی و انسلجام بخشلیدن بله آن
میتواند بهعنوان یک ابزار کارآمد ،مدیران را در بهلرهوری
سازمان کمک دهد .به همین دلیل اگر به اثربخش نمودن
سازمان و گروه د بستهایم باید به دنبلا شلناخت محلیط
مساعد سازمانی و شیوههای مناسب هدایت سازمان باشیم
زیرا فرسودگی شالی و رضایت شالی متأثر از جو سازمانی
هستند.
لذا با توجه به مطالب بیان شلده در بلاال ،و نیلز از
آنجاییکه به نظر میرسد مانند هر سازمان دیگلری ،جلو
حاکم بر کتابخانههای دانشگاهی تلأثیر مسلتقیم بلر رونلد
فرسودگی شالی و یا رضایت شالی کتابلداران دانشلگاهی
داشته باشد ،و همچنین با توجه به اینکه فرسودگی شالی
و رضایت شالی این گروه از افراد تأثیری مستقیم در رونلد
آموزش و پژوهش در محیط دانشگاه دارد ،و بلا توجله بله
اینکه تا کنون پژوهشی که بهصورت یکجا به بررسی سه
متایر موجلود در عنلوان پلژوهش پرداختله باشلد صلورت
نگرفته است ،پرداختن به مسائل و مشلکالت کتابلداران و
ارائه پیشنهادهائی مناسب در جهت افزایش سالمت روانلی
کتابداران و رضایت شالی آنان ،میتواند ضرورت پلژوهش
حاضر را تأیید کند .از اینرو ،پژوهش حاضر در پی آگلاهی
از وضعیت جو سازمانی حاکم در کتابخانههلای دانشلگاهی
شهر و اهواز و میزان فرسودگی و رضایت شالی کتابلداران
و همچنین بررسی رابطة جو سازمانی با فرسودگی شلالی،
و رضایت شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز می باشلد،
تا مشخص شود که جو سازمانی کتابخانههای دانشلگاهی
شهر اهواز چگونه است و آیا کتابداران از شال خود رضایت
دارند یا خیر؟ نتایج و یافتلههلای حاصلل از ایلن پلژوهش
می تواند راهکارهایی مناسب در جهت برنامهریلزی ،جللب
توجلله بیشللتر مسللئوالن ،و اتخللاذ تصللمیم منطقللی در
کتابخانللههللای دانشللگاهللی در راسللتای بهبللود وضللعیت
کتابداران پیشنهاد دهد و این امر مبیّن اهمیلت و ضلرورت
پژوهش حاضر است که بر نیروی انسانی به عنوان یکی از
مهمترین عوامل ارائهی خدمات بهینه تأکید دارد.
بررسی متلون و پلژوهشهلای فارسلی و خلارجی
نشان داد که پژوهشی که بهطور یکجا دربارة رابطلة جلو
سازمانی با فرسودگی شالی ،و رضایت شالی در کتابخانهها
و مراکز اطالع رسانی صورت گرفته شده باشد ،انجام نشده
است .امّا ،در این بخش به چند مورد پژوهش انجلام شلده
در مورد جو سازمانی ،رضلایت شلالی و فرسلودگی شلالی

اشاره میشود.
یافتههای میلر ( )2113نشان داد که بلین میلزان
جو سازمانی و شاخصهای کاری استرسزا رابطة معنیدار
وجود دارد .همچنین یافتههای تاجیا ( )2115نشان داد کله
پاسبدهندگان سطوح پایینی از خستگی شالی ،و نیز میزان
متوسللطی از موفقیللت شخصللی را تجربلله کللردهانللد ،و
ویژگیهای زمینه ای مثل سن ،سابقهی کلار کتابلداران ،و
مشارکت در تصلمیم گیلری از فرسلودگی شلالی مسلتقل
بوده اند.هارو  )2118( 3به این نتیجه رسید کله کتابلداران
سطوح مختلفی از فرسودگی شلالی را تجربله کلردهانلد و
روش مناسللب بللرای پیشللگیری از فرسللودگی شللالی
کتابداران ،ایجاد شرایط شالی مناسب است که با مطالبلات
شالی کتابداران تناسب داشته باشلد .یافتلههلای چانلدر و
چودری )2111( 2نشان داد که بین جو سازمانی و رضلایت
شالی کتابداران دانشگاهی دهللی همبسلتگی معنلیداری
وجود دارد .لیسلن و بویدسلتون )2119( 0بله ایلن نتیجله
رسیدند که  88درصد کتابداران از شال فعلی خود رضلایت
دارند و مهمترین ابعاد شالی از نظلر آنهلا نظلام پلاداش،
ارتباط با همکاران و امکان یادگیری مهارتهای جدید بود.
یافتههای بارو ،فاینمان ،و بیوکوروموی )2113( 3نشلان داد
 86درصد از فهرست نویسان ملورد مطالعله از شلال خلود
رضایت داشتند .همچنین یافته های پژوهش نشان داد کله
فهرست نویسان کتابخانه های دانشلگاه نیجریله از ابعلادی
مانند وظایف ،مسئولیتهلا ،فرهنلگ محلل کلار ،پلاداش،
حقوق و مزایا و پیشرفت حرفهای خود رضایت ندارند.
براسللاس یافتللههللای پللژوهش حریللری ()1381
رضایت شالی کتابداران دانشگاهی پایین تر از حد متوسلط
است و مقایسه میانگینها تفاوت معنیداری بلین رضلایت
شالی کتابداران مورد مطالعه را نشان نمیدهد ..اصلنافی و
همکاران ( )1386به این نتیجه رسیدند که علواملی چلون
کمبود امکانات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،محیط
کتابخانلله و سللازمان ،عوامللل مللدیریتی ،امنیللت شللالی و
همکاران در پیدایش فرسودگی شالی ماثر بودند .پلژوهش
فعللا ( )1389نشللان داد کلله رضللایت فهرسللتنویسللان
کتابخانه ملی ایران از امکانلات رفلاهی ،ملادی ،آموزشلی،
9

1. Miller
2. Harwell
3. Chander & Chaudhury
4. Leysen & Boydston
5. Baro, Fyneman & Biokuromoye
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شللرایط فعل لی فعالی لتهللای تخصص لی فهرسللتنویس لی،
سیاستهای مدیریت ،میزان امنیت شالی و اعتبار حرفهای
فهرستنویسی ،در حد پایین و میزان رضایت آنان از روابط
انسللانی موجللود در سللازمان در حللد خللوبی بللوده اسللت.
یافتههای بهزادی ،موسوی و سنجی ( )1391نشان داد بین
جو سازمانی و تعهد سازمانی در کتابخانههای عمومی شهر
مشهد رابطه معنیداری وجود دارد .بلین زنلان و ملردان از
نظر میزان تعهد سازمانی تفلاوت معنلاداری وجلود نلدارد.
همچنین افراد با مدرک غیلر کتابلداری از تعهلد سلازمانی
بیشتری برخوردار هستند.
در همین ارتباط یافتههای سبزیپور ،احملدیزاد و
اسللمعیلیگیللوی ( )1391نشللان داد کلله جللو سللازمانی
کتابخانههای عمومی به شکل معناداری با رضلایت شلالی
کتابللداران شللاغل در ایللن نهللاد ارتبللاط دارد .همچنللین
یافته های پژوهش از وجود رابطة قوی بین رضایت شلالی
کتابداران کتابخانه های عمومی کشور با تعهلد سلازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی کتابداران حکایت دارد .در هملین
ارتباط نیز دردیپور ( )1391در پایان نامه کارشناسی ارشلد
خود به این نتیجه رسید که بین سرسختی روانشناختی بلا
فرسودگی شالی کتابداران دانشلگاهی شلهر اهلواز رابطله
منفی و معناداری وجود دارد .بین کتابلداران زن و ملرد بلا
متایرهلای سرسلختی روانشللناختی و فرسلودگی شللالی و
رضایت شالی تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین نتلایج
پژوهش پارسائی محملدی و همکلاران ( )1391نشلان داد
که میزان فرسودگی شالی کتابداران در سطح متوسط بوده
است .همچنین بین فرسودگی شالی با متایرهای جمعیت-
شناختی مانند محل خدمت ،جنس ،و نوع اسلتخدام رابطله
معنیدار وجود دارد .یمین فیلروز ،نوشلین فلرد ،حریلری و
اسماعیلی ( )1392دریافتند که جو نوآوری و خالقیت ،کار
گروهی ،آموزش و یادگیری ملداوم ،امنیلت روانلی و جلو
مدیریت در کتابخانههای مورد بررسی نامطلوب و در مابقی
شاخصها قابل قبو است.
ملرور متللون نشللان مللیدهلد کلله در بیشلتر ایللن
مطالعات چه در خارز کشور و چه در داخلل ،پژوهشلگران
به اهمیّت جو سازمانی رضایت شالی و فرسلودگی شلالی
پیبردهاند .جو سازمانی مناسب می تواند در ایجاد انگیلزش
برای کارکنان به بهبود روحیهی کارکنان ،مشلارکت افلراد
در تصمیمگیریها و در افزایش خالقیلت و نلوآوری ملاثر
باشد و به عنوان یک منبع مهم در تأمین سلالمت روانلی
کارکنان به حساب آید .از نشانههایی که از یک جو مطلوب
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در سازمان حکایت دارد میتوان به "روحیهی کار گروهی،
صمیمیت بین کارکنان و مدیر ،تقسیم وظایف" اشاره کرد.
عالوه بر این ،نتایج شماری از پژوهشها نشاندهندة ایلن
اسللت کلله رابطللهی معنللاداری میللان رضللایت شللالی و
متایّرهای جمعیتشناختی ،اجتماعی ،و اقتصادی مرتبط بلا
کار وجود دارد و نیز از عوامل مختلف شالی که بر رضایت
شالی افراد ماثر میباشند میتوان به "عالقه بله رشلتهی
کتابداری و کار کتابخانه"" ،روابط صلمیمی و دوسلتانه بلا
همکاران و مسئولین"" ،نحوه پرداخلت مزایلا و پلاداش"،
"امنیت شالی"" ،امکانات رفاهی" ،اشاره کرد .دالیل عدم
رضایت شالی کارکنان از کار خود در بیشتر این پژوهشها
عبارتند از :احساس رکود ،سرخوردگی ،و منابع ناکافی.
هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضلر بررسلی وضلعیت جلو سلازمانی در
کتابخانه های دانشگاهی شلهر اهلواز و میلزان فرسلودگی
شالی و رضایت شالی کتابلداران و همچنلین رابطلة بلین
متایر جو سازمانی با دو متایر دیگر است.
پرسشهای پژوهش

 .1وضعیت جو سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز
چگونه است؟
 .2میزان رضایت شالی کتابداران شاغل در کتابخانلههلای
دانشگاهی شهر اهواز چقدر است؟
 .3میلللزان فرسلللودگی شلللالی کتابلللداران شلللاغل در
کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز چقدر است؟
 .4آیا بین جو سازمانی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز
با رضایت شالی کتابداران رابطه وجود دارد؟
 .5آیا بین جو سازمانی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز
با فرسودگی شالی کتابداران رابطه وجود دارد؟
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی ل همبستگی اسلت کله بله
روش پیمایشی انجام شده اسلت .جامعله پلژوهش حاضلر
متشکل از کلیهی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز است که
در زمان انجام پژوهش با سمت کتابدار مشاو به فعالیلت
بودند .در این پژوهش ،تعداد کل جامعه مورد نظر  125نفر
میباشد و پرسشنامه میان کل جامعه پژوهش توزیع گردید
که از این میان تعداد  111نفر پاسخگو بودند کله بله ایلن
ترتیب پاسبهای دریافتی  88درصد است (جدو .)1
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جدول  .1فهرست دانشگاههای مورد مطالعه
ردیف

نام دانشگاه

تعداد کتابدار

ردیف

نام دانشگاه

تعداد کتابدار

1

دانشگاه شهید چمران اهواز

54

6

دانشگاه علمی-کابردی

3

2
3
4
5

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
علوم تحقیقات خوزستان
دانشگاه صنعت نفت

41
7
5
5

7
8
9
ل

دانشگاه پیامنور واحد اهواز
ماسسهی آموزش عالی جهاد دانشگاهی
آموزشکدهی سما واحد اهواز
ل

5
3
2
ل

برای گردآوری دادههای این پژوهش از پرسشلنامه
استفاده شد .این پرسشنامه در چهلار بخلش تنظلیم شلده
است ،که شامل اطالعات جمعیتشناختی ،پرسشلنامه جلو
سللازمانی برگرفتلله از پللژوهشهللالپین و کرافللت)1963( 1
ترجملله شللده توسللط علللی عالقبنللد ( ،)1374پرسشللنامه
رضایت شالی ،برگرفته از مقاله حریلری و اشلرفی ریلزی
( )1388و پرسشنامه فرسودگی شلالی مسلالچ ( )1981از
پژوهش مسالچ و جکسون برگرفته از پایاننامه دردیپلور
( )1391میباشد.
دادههای گردآوری شده از پرسشنامه پژوهش پلس
از کدگذاری و ورود به نرمافزار آماری اس .پلی .اس .اس.
نسخه  19در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیله
و تحلیل قرار گرفتند .برای مشخص ساختن ویژگلیهلای
فردی و اطالعات جمعیلتشلناختی پاسلبگویلان ،از آملار
توصیفی نظیر فراوانی و درصد استفاده شلده اسلت .بلرای
تعیین رابطه جو سازمانی بلا فرسلودگی شلالی و رضلایت
شالی کتابداران نیز کله پرسلش هلای پلژوهش را شلامل
مللیشللود از ضللریب همبسللتگی پیرسللون اسللتفاده شللد.
همچنین برای تعیین وضعیت جو سلازمانی کتابخانلههلای
دانشگاهی شهر اهواز و بررسی میزان فرسلودگی شلالی و
رضایت شالی کتابداران از آزمون تی تک نمونهای استفاده
شده است.
یافتههای مربوط به سؤاالت پژوهش

در پژوهش حاضر با توجه به طیف در نظر گرفتله شلده لل
طیف لیکرت  5گزینهای ل در پرسشنامههای مربوط به جو
سازمانی ،فرسودگی شالی ،و رضایت شالی ،مقدار آزملون
برابر عدد  3در نظر گرفته شلده اسلت .چنانچله میلانگین
پاسب ها در هر یک از مالفههای متایرها از علدد  3بیشلتر
1. Halpin& Croft

باشد متایر در وضعیت مطلوبی از دیدگاه پاسبگویان قلرار
دارد ،در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزملون ،متایلر
بررسی شده در وضعیت مطلوبی قرار نخواهلد داشلت .املا
عدد  3در متایر منفی (فرسودگی شالی) و متایرهای مثبت
(جو سازمانی و رضایت شالی) متفاوت در نظر گرفته شلده
است .به این معنی که اگر میانگین پاسبهلا در فرسلودگی
شالی از عدد  3بیشتر باشد ،متایر در وضلعیت مطللوبی از
دیدگاه پاسبگویان قرار نخواهد داشت ،در غیر این صورت
از نظر جامعه مورد آزمون ،متایر بررسی شلده در وضلعیت
مطلوبی قرار خواهد داشت .اما اگر میانگین پاسبها در جلو
سازمانی و رضایت شالی از عدد  3بیشتر باشلد ،متایلر در
وضعیت مطلوبی از دیدگاه پاسبگویلان قلرار دارد ،در غیلر
این صورت از نظر جامعه مورد آزمون ،متایر بررسلی شلده
در وضعیت مطلوبی قرار نخواهد داشت.
الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر ،در ابتدا به
منظور بررسی نرملا بلودن توزیلع دادههلای پلژوهش از
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .فرض صفر بله
این صورت انتخاب شد که دادهها نرما باشند و از آزملون
کلموگروف -اسمیرنوف در سلطح  5درصلد اسلتفاده شلد
(جدو .)2
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جدول  .5نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متایرهای تحقیق
شاخصهای آماری
متغیرهای تحقیق
جو سازمانی
فرسودگی شالی

 Zآماره کلموگروف اسمیرنوف

سطح معناداری

1/664
1/114

1/771
1/255

1/973

1/3

رضایت شالی

گیرد.

همللانطورکلله مالحظلله مللیشللود بللرای کلیللهی
متایرهای تحقیق ،سطح معنیداری آزمون بلاالتر از 1/15
میباشد که فرض نرما بودن دادهها مورد تأیید قرار می-

پرسللش او پللژوهش :وضللعیت جللو سللازمانی
کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز چگونه است؟

جدول  .9نتایج آزمون تی تک نمونهای بررسی وضعیت جو سازمانی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

جو سازمانی

3/22

1/49

با توجه به دادههای جدو  3مشاهده میکنیم کله
میانگین و انحراف معیار متایر جو سازمانی به ترتیب برابلر
 3/22و  1/49شده است .از سوی دیگر سلطح معنلیداری
آزمون برابر  1/111شده است .در نتیجه با توجه به اینکه
میانگین وضعیت جو سازمانی در بین کتابدارن بیشلتر از 3
شده و سطح معنیداری آزملون نیلز کمتلر از  1/15شلده

T
4/79

P
1/111

Df
119

است با اطمینان باالی  95درصد میتوان نتیجه گرفت که
وضعیت جو سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با ساا های دوم و سوم پژوهش مبنی بر
ایلنکله وضلعیت رضللایت شلالی و فرسلودگی شللالی در
کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز چگونه است ،نتایج زیر
به دست آمده است:

جدول  .9نتایج آزمون تی تک نمونهای بررسی وضعیت رضایت شالی و فرسودگی شالی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

رضایت شالی
فرسودگی شالی

2/96
3/67

1/51
1/39

با توجه به دادههای جدو  4مشاهده میکنیم که
میانگین و انحراف معیار متایر رضلایت شلالی بله ترتیلب
برابللر  2/96و  1/51شللده اسللت .از سللوی دیگللر سللطح
معناداری آزمون برابر  1/416شده است .در نتیجه با توجله
به این که میانگین رضایت شالی در بین کتابداران کمتر از
 3شده و سطح معناداری آزمون بیشتر از  1/15شده اسلت
با اعتماد باالی  95درصد میتوان نتیجه گرفت که رضایت
شالی در سطح نامطلوبی قرار دارد.
میانگین و انحراف معیار متایر فرسودگی شالی بله
ترتیب برابر  3/67و  1/39شده است .از سوی دیگر سلطح

T
1/83
17/99

Df
119
119

P
1/416
1/111

معناداری آزمون برابر  1/111شده است .در نتیجه با توجله
به این که میلانگین فرسلودگی شلالی در بلین کتابلداران
بیشتر از  3شده و سطح معناداری آزمون نیز کمتر از 1/15
شده است با اعتماد باالی  95درصد میتوان نتیجه گرفت
که فرسودگی شالی کتابداران در سطح باالئی قرار دارد.
در ارتباط با پرسشهای چهلارم و پلنجم پلژوهش
مبنی بر اینکه آیا بین جو سلازمانی بلا رضلایت شلالی و
فرسودگی شالی کتابداران دانشلگاهی شلهر اهلواز رابطله
معنیدار وجود دارد ،یافتههای زیر بله دسلت آملده اسلت.
جدو  5تجزیه و تحلیل یافتهها را نشان میدهد.
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جدول  .2ضریب همبستگی بین جو سازمانی با رضایت شالی و فرسودگی شالی
شاخصهای آماری
متغیرها
جو سازمانی
رضایت شالی
جو سازمانی
فرسودگی شالی

همانطورکه در جدو  5مشاهده میشود ،بین جو
سازمانی و رضایت شالی کتابداران ،رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد ( .)p>1/111 ،r = 1/399این همبستگی در حد
متوسط و نسبت به فرسودگی شلالی قلویتلر اسلت .بله
عبارت دیگر ،هر چه میزان جو سازمانی در بین کتابلداران
بهبود یابد رضایت شالی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
در ضمن ،بین جلو سلازمانی و فرسلودگی شلالی،
رابطللله منفلللی معنلللیداری وجلللود دارد (،r =- 1/277
 .)p>1/15اگر چه مقدار این رابطه ضعیف است اما نشلان
میدهد که هر چه میزان جو سلازمانی مطللوبتلر باشلد،
فرسودگی کتابداران کمترخواهد شد .اما با توجه بله سلطح
معناداری محاسبه شده این مقدار نیز معنادار میباشد.
بحث و نتیجهگیری

در ارتباط بلا سلاا او پلژوهش دربلارهی وضلعیت جلو
سازمانی ،میانگین به دست آمده  3/22است که نشان می-
دهد وضعیت جو سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی اهواز
در سطح مطلوبی است .یافتههای حاصل از ایلن بخلش از
پژوهش با یافتههای بهزادی ،موسلوی ،و سلنجی ()1391
مطابقت دارد ولی با بخشلی از یافتلههلای یملینفیلروز و
همکاران ( )1392همخوانی ندارد .احتماالً یکلی از دالیلل
وضعیت جو سازمانی مطلوب در کتابخانههلای دانشلگاهی
اهواز این است که مدیران این کتابخانهها سعی کردهاند با
ایجاد فضلای کلاری صلمیمی و بله دور از تلنش در بلین
کتابداران به آنان کمک کننلد کله بتواننلد بهتلر بله ارائله
خدمات اثربخش به مراجعان خود بپردازند .کمک بله حلل
مشکالت محیط کاری ،احترام به یکدیگر ،فلرآهم کلردن
محیطی مناسب برای ایجاد خالقیت و ابتکلار ،معاشلرت و
گفتگو با یکدیگر در محیط کار ،کمک مدیر بله کتابلداران
در حل مشکالت شخصی ،از دالیلی است که میتواند بله
ایجاد جوی مطلوب و مناسب در کتابخانههای دانشلگاهی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

( )r

()p

1/399

1/111

-1/277

1/113

کمللک نمایللد .در حللا حاضللر مللدیران کتابخانللههللای
دانشگاهی به اهمیّت ایجاد جلو سلازمانی مناسلب در ایلن
کتابخانهها پی بردهاند ،اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب
باید تالش بیشتری نمایند.
در ارتباط با پرسش دوم پلژوهش در ملورد میلزان
رضایت کتابداران از شال خود ،میلانگین بله دسلت آملده
 2/96است که نشان ملیدهلد رضلایت شلالی در سلطح
نامطلوبی قلرار دارد .یافتلههلای حاصلل از ایلن بخلش از
پژوهش بلا یافتلههلای حریلری ( )1381و فعلا ()1389
مطابقت دارد .رضایت شالی کتابلداران دانشلگاهی تحلت
تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از مهمترین آنها ملی-
توان به عالقه به رشتهی کتابلداری ،روابلط صلمیمانه بلا
همکاران ،افزایش حقوق و مزایا ،امنیّلت شلالی ،امکانلات
رفاهی ،امکان شلرکت کتابلداران در تصلمیمگیلریهلای
مربوط به امور کتابخانه ،ارتقاء شالی و پستهای سازمانی،
اشاره کرد .اما با این وجود چنین استنباط میشود علیرغم
وجود جو مطلوب در کتابخانههای دانشلگاهی شلهر اهلواز
امکانات الزم بلرای ایجلاد انگیلزه و نشلاط علملی بلرای
کتابداران از جمله شرکت در هملایشهلای علملی مللی و
بینالمللی و همچنین امکلان شلرکت در سلمینارها بلرای
کتابداران فراهم نشده است .از سوی دیگر شرایط فیزیکی
وابسته به ماهیت حرفه کتابداری (مانند سلرپا بلودن ،بلنلد
کردن اشیای سنگین و خستگی چشمی) ملیتوانلد باعلث
نارضایتی کتابداران شود و این املر یلک بلار دیگلر توجله
مسئوالن را به جبران مادی این دشواریهلای کلاری کله
کتابداران همواره به آنها اشاره داشتهاند ،جلب میکند.
در ارتباط با پرسش سوم پژوهش مبنی بر ایلنکله
میزان فرسودگی شالی کتابلداران دانشلگاهی شلهر اهلواز
چقدر است ،میانگین به دست آمده  3/67است ،اما با توجه
به اینکه فرسودگی شالی یک متایر منفلی اسلت ،نشلان
مللیدهللد فرسللودگی شللالی در سللطح بللاالئی قللرار دارد.
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یافته هلای حاصلل از ایلن بخلش پلژوهش بلا بخشلی از
یافته هلای تاجیلا ( )2115در یونلان ،اصلنافی و همکلاران
( )1386و دردیپور ( )1391مطابقلت دارد .در تبیلین ایلن
یافته باید بیان کرد که وجود فرسودگی شالی در رشتههای
خدماتی از جمله رشته علم اطالعات و دانششناسی تحت
تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که میتوان بله یکنلواختی،
تعللارض و ابهللام نقللش ،توجلله کللم و فقللدان سیسللتم
پللاداشدهللی ،فقللدان فرصللت اسللتراحت کللافی ،ورود
تکنولوژیهای جدید به کتابخانهها و عدم آموزش به موقع
کتابداران در رابطه با این فناوریها ،بار کلاری زیلاد ،علدم
وجود تجهیزات مناسب در کتابخانهها ،فقلدان آشلنایی بلا
انجام وظایف در قبا مراجعان و توقعات بلاالی مراجعلان
اشاره کرد .بنابراین با توجله بله اثلرات زیانبلار فرسلودگی
شالی بر جسم و روان کتابلداران دانشلگاهی شلهر اهلواز،
مسئوالن این کتابخانهها باید با در نظر گلرفتن پیاملدهای
زیانبار آن به این مسئله توجه ویژهای داشته باشند.
در مجموع میتوان گفت ،برای داشلتن کتابخانله-
های کارآمد و دستیابی به اهداف غلایی دانشلگاههلا بایلد
کتابدارانی با انگیزه و روحیهی باال داشت و این امر تنها در
فضایی امکانپذیر میشود که در حد امکان کمترین میزان
فشار روانی بر کتابداران وارد شود و فرسودگی شالی در آن
جایی نداشته باشد.
یافتههای حاصل از پرسلش چهلارم پلژوهش نیلز
نشان میدهد کله بلین جلو سلازمانی بلا رضلایت شلالی
کتابداران دانشگاهی شهر اهواز رابطه مثبت و قوی معنی-
دار وجود دارد .یافتههای به دست آمده از این پلژوهش بلا
نتایج چاندر و چودری ( )2111در کتابخانههای دانشلگاهی
دهلی ،و سبزیپور ،احمدیزاده ،و اسمعیلی گیلوی ()1391
مطابقت دارد .از آنجاییکه رضایت شالی بیانگر همخوانی
توقعات انسان با مزایایی است که کار برای او فراهم ملی-
کند و باعلث افلزایش بهلرهوری و تعهلد فلرد نسلبت بله
سازمان ،تضمین سالمت فیزیکی ،ذهنی و افزایش روحیله
میشود ،فرد از زندگی راضی اسلت و مهلارتهلای جدیلد
شالی را به سرعت آموزش میبیند .با توجه بله ایلنکله از
یک سو ،کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر
اهواز که مهمترین سرمایهی کتابخانهها به حساب میآیند
از شال خود رضایت ندارند و از سوی دیگر ،برای دستیابی
به اهداف راهبردی ،نیروی انسانی حائز اهمیت ملیباشلد،
توجه به نیازهای کتابداران اعم از امکانات مادی و رفلاهی
میتواند زمینهی رضایت شالی را برای آنان فلراهم سلازد.
بنابراین مسئوالن مربوط باید شرایطی را بلرای کتابلداران
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فراهم نمایند که بتوانند با آرامش بیشتر بله ارائله خلدمات
مناسب در کتابخانهها بپردازند.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین جو سلازمانی
با فرسودگی شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهلواز رابطله
وجود دارد .یافتلههلای بدسلت آملده از ایلن پلژوهش بلا
یافته های میلر ( )2113مطابقلت دارد .املروزه رویلدادهای
اقتصادی ،تکنولوژیکی ،و مدیریتی که در محیطهای شالی
و ماهیت مشاغل ،از جمله محیط کتابخانهها رخ داده است؛
فشارهای ناشی از مواجهه بلا تقاضلاها و درخواسلتهلای
مکرر مراجعان ،تاییرات مداوم فنآوری ،نیازهلای ملالی و
تالش برای کسب درآمد ،انرژی و ذوق و شوق کتابلداران
را تحلیل برده است که در نهایت منجر به بروز فرسلودگی
شالی در کتابداران میشود .با توجه بله وجلود فرسلودگی
شالی در کتابداران کتابخانههای دانشلگاهی شلهر اهلواز،
مدیران باید فرسودگی شالی در محیط کتابخانله را کلامالً
جدی گرفته و با کسلب آگلاهیهلای الزم در ایلن زمینله
اقللدامات الزم را جهللت برطللرف نمللودن ایللن مشللکل در
کتابخانهها انجام دهند.
حا با توجه به مطالب بیان شده در باال الزم است
که توضیح داده شود چرا با وجود جو سلازمانی مطللوب در
کتابخانههای دانشلگاهی شلهر اهلواز ،فرسلودگی شلالی
کتابداران در سلطح بلاال قلرار دارد و آنلان از شلال خلود
رضایت ندارند؟ در تبیین و تفسیر یافتههای حاصل از ایلن
بخش پژوهش باید بیان کرد که جو سلازمانی مطللوب در
کتابخانههلای دانشلگاهی شلهر اهلواز ممکلن اسلت بله
مدیریت صحیح رؤسا و مسئوالن این کتابخانهها برگلردد،
زیرا که معموالً مدیران و رؤسای این کتابخانههلا افلرادی
تحصیلکرده و با دانش کافی در مورد کتابخانه و کتابلداری
میباشند ،با اصو و روانشناسی کار خود بله خلوبی آشلنا
هستند و با دانش و بیلنش و آگلاهیهلای الزم در زمینله
کتابخانه و کتابداری و همچنین با داشتن آگاهیهای الزم
دربارهی اصو اداری و سازمانی میتوانند به فراهم آوردن
جو سازمانی مطلوب در این کتابخانهها کمک کنند .به نظر
میرسد که مدیران کتابخانههلای دانشلگاهی شلهر اهلواز
اصو اداری و سازمانی را به خوبی در کتابخانههلای خلود
پیادهسازی کردهاند .بنابراین وجود فرسودگی شالی و علدم
رضایت شالی در کتابداران دانشگاهی شهر اهواز به دالیل
دیگری غیر از جو سازمانی در کتابخانهها مربوط است کله
این مسئله نیاز به تحقیق و مطالعات گسترده دارد تا بتلوان
با آسلیبشناسلی و عللتیلابی آن راهکارهلائی در جهلت
کاهش فرسودگی شالی کتابداران و بهبود رضلایت شلالی
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آنللان ارائلله داد .پیشللنهادهای کللاربردی زیللر در پیونللد بللا
متایرهای پژوهش برای کاهش فرسودگی شالی و بهبلود
رضایت شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز به شرح زیر
بیان میگردد:
 با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد میشود به
منظور بهبود رضایت شالی کتابداران ،مساوالن
کتابخانهها عالوه بر ایجاد انگیزه شالی با استفاده از
امکانات مادی و رفاهی ،امکان رشد و ترقی کتابداران
را با استفاده از ایجاد چارت سازمانی و ابال پستهای
رسمی برای آنان فراهم نمایند.
 پیشنهاد میشود که مسئوالن کتابخانههای دانشگاهی
شهر اهواز با برگزاری جلسات با کتابداران و اخذ
پیشنهادها و تبدیل آنها به طرحهای اجرایی به منظور
بهبود رضایت شالی کتابداران گامهای اساسی بردارند.
 با توجه به نتایج حاصل از پژوهش که نشان میدهد
فرسودگی شالی کتابداران در سطح باالئی قرار دارد
پیشنهاد میشود که مسئوالن کتابخانههای دانشگاهی
شهر اهواز ،برای جلوگیری از احساس وجود یکنواختی
در فعالیتهای کاری ،زمینهی کافی برای ایجاد انگیزه
و نشاط علمی برای کتابداران از جمله شرکت در
همایشهای ملی و بینالمللی به اندازه کافی فراهم
نمایند.
 پیشنهاد میشود مدیران نسبت به تأمین و به کارگیری
نیروی انسانی به تعداد کافی به ویژه نیروهای
متخصص و کاردان در بخشهای مختلف کتابخانه
اقدام کنند.
با توجه به این که فرسودگی شلالی کتابلداران در
سطح باال ،و رضایت شالی کتابلداران در سلطح نلامطلوبی
قرار دارد ،پیشلنهاد ملیشلود کله ملدیران کتابخانلههلای
دانشگاهی شهر اهواز علل و عوامل علدم رضلایت شلالی
کتابداران را بررسی و ریشهیابی کرده و با شناسایی عوامل
برانگیزاننده و همچنین با اجرای برنامههلای متنلوع سلعی
کنند سطح رضایت شالی کتابداران را باال ببرند و از ابتالء
آنان به فرسودگی شالی جلوگیری نمایند.
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