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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
125  تعداد کل جامعهی مورد نظر.است که با سمت کتابدار مشاول به فعالیت میباشند
110 نفر میباشد و پرسشنامه میان کل جامعه پژوهش توزی گردید که از این میان تعداد
 اطالعا از طریق پرسشنامه گردآوری شد در این پژوهش.) پاسبگو بودند88%( نفر
برای 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 باتیی است و آنان از شال خود رضایت ندارند
 در شرای کنونی کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز از جو سازمانی مطلوبی:نتیجهگیری
برخوردار است ولی کتابداران این کتابخانهها همچنان از شال خود رضایت ندارند و
 چنانچه مسئوتن و مدیران این.فرسودگی شالی آنان در سطح باتیی 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 مهم تررین عوامرل بررای پیشربرد اهرداف در هرر
سازمانی ،استفاده از ظرفیت نیروی انسانی مراهر و کارآمرد
است ،که با در اختیار داشتن آن امکان موفقیرت و رسریدن
به اهداف سازمان میسرر میشرود .از آنجرایی کره رفترار
انسان در محی سازمانی وابسته به عوامل حراکم و شرکل
دهند فضای سازمان است ،شناساهی مالفههای سازمانی و
تجزیه و تحلیل آنها اهمیرت پیردا میکنرد .از جملره ایرن
عوامل و مالفهها میتوان به جو سرازمانی 1و رابطرة آن برا
رضایت شالی ،2و فرسودگی شالی 3اشاره کرد.
هر سازمانی ،فرهنگ و سنتها و روشهای عمرل
ویژه ای دارد که بر روی هرم جرو آن سرازمان را تشرکیل
میدهند .مفهوم جو سازمانی در اواخر دهة  1930به وسیلة
لوین ،لیپیرت و وایرت )1939( 4پایرهگرذاری گردیرد .آنهرا
اصطالح جو اجتماعی را برای توصیف احساسا یا فضای
حاکم بر سازمانهای مورد مطالعه به کار بردند .در زمینهی
شکلگیری جو سازمانی (سیمونز )2008 ،5نقش رهبر را در
شرکلگیری جرو سرازمانی بررارزتر از سرایر عوامرل نشرران
میدهد .با این دید میتوان جو سازمانی را نتیجهی رهبری
مدیر دانست .مدیر ماثر ،مهار برهسرزایی در بررانگیختن
کارکنان یا برآورده ساختن نیازهای روانی کارکنان همچون
توفیررقطلبی و قرردر دارد .تمررامی ایررن عوامررل موجررب
بهرررهوری و اثربخشرری کارکنرران و در نهایررت افررزایش
بهرهوری و اثربخشی سازمان میشرود .برر همرین اسراس
کوتر ،بایرن ،وهل و ترسون )2000( 6بر این باورند که جرو
سازمانی به تعیین ویژگیهای قابل اندازهگیری محی کرار
مربوط است که به طرور مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم توسر
کسانی که در این محی کار میکنند ،درک شرده اسرت و
فرررض مرریشررود کرره روی انگیررزش و رفتارشرران تررأثیر
میگررذارد .اگررر جررو سررازمانی ،سررنگین و بازدارنررده یررا
تضعیفکنندهی انگیزه باشرد ،طرولی نخواهرد کشرید کره
کارکنان دچار فرسودگی شالی میشوند .مفهوم فرسرودگی
شرالی برررای اولررین بررار توسر فرودنبرگررر )1974( 7کرره
1. organizational atmosphere
2. Job satisfaction
3. Job burn out
4. Lewin, Lippitt & White
5. Simmons
6. Keuter, Byrne, Voell & Larson
7. Freudenberger
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روانشناس بالینی بود ،معرفی شد .هم اکنون ظهور و رشرد
این مفهوم را مرهرون زحمرا فرودنبرگرر در نیویرورک و
مسرررالچ و جکسرررون )1981( 8در کالیفرنیرررا میداننرررد.
فرسودگی شالی حالتی است که در یرک فررد شراغل بره
وجود می آید و پیامدی از فشار شالی داهم اسرت و در ایرن
وضعیت احساس کاهش انرژی رخ میدهد.
مسالچ ( )1982بر این باور اسرت کره فرسرودگی
شالی ،سندرمی است که در پاسب به فشار روانی مزمن بره
وجود میآید و شامل سه جزء خستگی عؤاطفی ،مسؤ
شخصیت و فقدان موفقیت شخصی است .این سرندرم،
فرد را به سوی احساس بیکفایتی ،شکست و عدم عالقره
به دیگران میکشاند .فرسودگی شالی ،ناشی از عدم ثبرا
در شرای  ،تنیدگی و موقعیتهای مثبت شرالی در محری
کار است و غالباً در افرراد شراغل در حرفرههرای خردما
انسانی مانند پرسرتاران ،پزشرکان ،افرراد پلریس ،معلمران،
مررددکاران اجتمرراعی و روانشناسرران بهچشررم مرریخررورد.
فرسودگی شالی یک مشکل جدی است که نباید به راحتی
از کنررار آن گذشررت .ایررن سررندرم ،روی حفررظ تعررادل و
بهداشت روانی کارکنان و در نتیجه کارایی و بازدهی آنران
در محی کار تأثیرگذار است (اصرنافی ،نراهینی و صرالحی،
 .)1386یکی دیگر از عوامل فرسودگی شالی ممکن اسرت
رضایت شالی ناچیز یا عدم رضایت شالی باشد.
در ارتباط با رضرایت شرالی تک )1976( 9معتقرد
است ،رضایت شالی واکنشی هیجانی است و از این تصرور
ناشی میشود که شال فرد موجب خشنودی او میشرود و
به وی امکان میدهرد کره ارزشهرای شرالی سرازگار برا
نیازهرای خررود را کسرب کنررد .مفهروم رضررایت شررالی از
موضوعاتی اسرت کره از دهرهی  1920بره بعرد بارهرا در
سازمانهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .به نظرر
میآید در حروزهی علرم اطالعرا و دانرششناسری ایرن
مطالعا از دههی  1970آغاز شده اسرت .رضرایت شرالی
یکی از مالفههای مهم رفتار سازمانی و از مهمترین عوامل
ایجراد سرراختار سررازمانی سرالم در هررر سررازمان ،افررزایش
بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسربت بره سرازمان ،تعلرق و
دلبستگی آنان بره محری کرار ،برقرراری روابر خروب و
انسانی در محل کار ،ایجاد ارتباطا صحیح ،و برات برردن
روحیهی عشق و عالقه به کار است.
8. Maslach& Jackson
9. Locke
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در مجموع ،تأثیر جو سازمانی بر فرسودگی شالی و
رضایت شالی و همچنرین رابطرة ویژگریهرای جمعیرت-
شناختی با این سه عنصر قابل انکار نیسرت (تِرالّ ،آینری و
پرراپوت2007 ،1؛ تاجیررا2005 2؛ حریررری و اشرررفیریررزی،
 .)1388شناخت جو سرازمانی و انسرجام بخشریدن بره آن
میتواند بهعنوان یک ابزار کارآمد ،مدیران را در بهررهوری
سازمان کمک دهد .به همین دلیل اگر به اثربخش نمرودن
سازمان و گروه دلبستهایم باید به دنبرال شرناخت محری
مساعد سازمانی و شیوههای مناسب هدایت سازمان باشیم
زیرا فرسودگی شالی و رضایت شالی متأثر از جو سرازمانی
هستند.
لذا با توجه به مطالب بیان شرده در برات ،و نیرز از
آنجاییکه به نظر میرسد مانند هر سازمان دیگرری ،جرو
حاکم بر کتابخانههای دانشگاهی ترأثیر مسرتقیم برر رونرد
فرسودگی شالی و یا رضایت شالی کتابرداران دانشرگاهی
داشته باشد ،و همچنین با توجه به اینکه فرسودگی شالی
و رضایت شالی این گروه از افراد تأثیری مستقیم در رونرد
آموزش و پژوهش در محی دانشگاه دارد ،و برا توجره بره
اینکه تا کنون پژوهشی که بهصور یکجا به بررسی سه
متایر موجود در عنروان پرژوهش پرداختره باشرد صرور
نگرفته است ،پرداختن به مساهل و مشرکال کتابرداران و
اراهه پیشنهادهاهی مناسب در جهت افزایش سالمت روانری
کتابداران و رضایت شالی آنان ،میتواند ضرور پرژوهش
حاضر را تأیید کند .از اینرو ،پژوهش حاضر در پی آگراهی
از وضعیت جو سازمانی حاکم در کتابخانرههای دانشرگاهی
شهر و اهواز و میزان فرسودگی و رضایت شالی کتابرداران
و همچنین بررسی رابطة جو سازمانی با فرسودگی شرالی،
و رضایت شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهرواز میباشرد،
تا مشخص شود که جو سازمانی کتابخانههای دانشرگاهی
شهر اهواز چگونه است و آیا کتابداران از شال خود رضایت
دارند یا خیر؟ نتایج و یافترههای حاصرل از ایرن پرژوهش
میتواند راهکارهایی مناسب در جهت برنامرهریزی ،جلرب
توجرره بیشررتر مسررئوتن ،و اتخرراذ تصررمیم منطقرری در
کتابخانررههای دانشررگاهی در راسررتای بهبررود وضررعیت
کتابداران پیشنهاد دهد و این امر مبیّن اهمیت و ضررور
پژوهش حاضر است که بر نیروی انسانی به عنوان یکی از
مهمترین عوامل اراههی خدما بهینه تأکید دارد.
بررسری متررون و پژوهشهررای فارسرری و خررارجی
1. Tella, Ayeni & Popoola
2. Togia

نشان داد که پژوهشی که بهطور یکجا دربار رابطرة جرو
سازمانی با فرسودگی شالی ،و رضایت شالی در کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی صور گرفته شده باشد ،انجام نشرده
است .امّا ،در این بخش به چند مورد پژوهش انجرام شرده
در مورد جو سازمانی ،رضرایت شرالی و فرسرودگی شرالی
اشاره میشود.
3
یافتههای میلر ( )2003نشان داد که برین میرزان
جو سازمانی و شاخصهای کاری استرسزا رابطة معنیدار
وجود دارد .همچنین یافتههای تاجیا ( )2005نشان داد کره
پاسبدهندگان سطوح پایینی از خستگی شالی ،و نیز میزان
متوسررطی از موفقیررت شخصرری را تجربرره کردهانررد ،و
ویژگیهای زمینهای مثل سن ،سابقهی کرار کتابرداران ،و
مشررارکت در تصررمیمگیری از فرسررودگی شررالی مسررتقل
بودهاند.هارول )2008( 4به این نتیجه رسید کره کتابرداران
سطوح مختلفی از فرسودگی شرالی را تجربره کرردهانرد و
روش مناسررب برررای پیشررگیری از فرسررودگی شررالی
کتابداران ،ایجاد شرای شالی مناسب است که با مطالبرا
شالی کتابداران تناسب داشته باشرد .یافترههرای چانردر و
چودری )2010( 5نشان داد که بین جو سازمانی و رضرایت
شالی کتابداران دانشگاهی دهلری همبسرتگی معنریداری
وجود دارد .لیسرن و بویدسرتون )2009( 6بره ایرن نتیجره
رسیدند که  88درصد کتابداران از شال فعلی خود رضرایت
دارند و مهمترین ابعاد شالی از نظرر آنهرا نظرام پراداش،
ارتباط با همکاران و امکان یادگیری مهار های جدید بود.
یافتههای بارو ،فاینمان ،و بیوکوروموی )2013( 7نشران داد
 86درصد از فهرستنویسان مرورد مطالعره از شرال خرود
رضایت داشتند .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد کره
فهرستنویسان کتابخانههای دانشرگاه نیجریره از ابعرادی
مانند وظایف ،مسرئولیتها ،فرهنرگ محرل کرار ،پراداش،
حقوق و مزایا و پیشرفت حرفهای خود رضایت ندارند.
براسرراس یافتررههای پررژوهش حریررری ()1381
رضایت شالی کتابداران دانشگاهی پایینتر از حد متوسر
است و مقایسه میانگینها تفاو معنیداری برین رضرایت
شالی کتابداران مورد مطالعه را نشان نمیدهد ..اصرنافی و
همکاران ( )1386به این نتیجه رسیدند که عرواملی چرون
کمبود امکانا در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،محی
3. Miller
4. Harwell
5. Chander & Chaudhury
6. Leysen & Boydston
7. Baro, Fyneman & Biokuromoye
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کتابخانرره و سررازمان ،عوامررل مرردیریتی ،امنیررت شررالی و
همکاران در پیدایش فرسودگی شالی ماثر بودند .پرژوهش
فعررال ( )1389نشرران داد کرره رضررایت فهرستنویسرران
کتابخانه ملی ایران از امکانرا رفراهی ،مرادی ،آموزشری،
شرررای فعلرری فعالیتهررای تخصصرری فهرستنویسرری،
سیاستهای مدیریت ،میزان امنیت شالی و اعتبار حرفهای
فهرستنویسی ،در حد پایین و میزان رضایت آنان از رواب
انسررانی موجررود در سررازمان در حررد خرروبی برروده اسررت.
یافتههای بهزادی ،موسوی و سنجی ( )1390نشان داد بین
جو سازمانی و تعهد سازمانی در کتابخانههای عمومی شهر
مشهد رابطه معنیداری وجود دارد .برین زنران و مرردان از
نظر میزان تعهد سرازمانی تفراو معنراداری وجرود نردارد.
همچنین افراد با مدرک غیرر کتابرداری از تعهرد سرازمانی
بیشتری برخوردار هستند.
در همین ارتباط یافتههای سبزیپور ،احمردیزاد و
اسررمعیلیگیرروی ( )1390نشرران داد کرره جررو سررازمانی
کتابخانههای عمومی به شکل معناداری با رضرایت شرالی
کتابررداران شرراغل در ایررن نهرراد ارتبرراط دارد .همچنررین
یافتههای پژوهش از وجود رابطة قوی بین رضایت شرالی
کتابداران کتابخانههای عمومی کشور با تعهرد سرازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی کتابداران حکایت دارد .در همرین
ارتباط نیز دردیپور ( )1390در پایاننامه کارشناسی ارشرد
خود به این نتیجه رسید که بین سرسختی روانشناختی برا
فرسودگی شالی کتابداران دانشرگاهی شرهر اهرواز رابطره
منفی و معناداری وجود دارد .بین کتابرداران زن و مررد برا
متایرهرای سرسرختی روانشرناختی و فرسرودگی شرالی و
رضایت شالی تفاو معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج
پژوهش پارساهی محمردی و همکراران ( )1391نشران داد
که میزان فرسودگی شالی کتابداران در سطح متوس بوده
است .همچنین بین فرسودگی شالی با متایرهای جمعیت-
شناختی مانند محل خدمت ،جنس ،و نوع اسرتخدام رابطره
معنیدار وجود دارد .یمین فیرروز ،نوشرین فررد ،حریرری و
اسماعیلی ( )1392دریافتند که جو نوآوری و خالقیت ،کار
گروهی ،آموزش و یادگیری مرداوم ،امنیرت روانری و جرو
مدیریت در کتابخانههای مورد بررسی نامطلوب و در مابقی
شاخصها قابل قبول است.
مرررور متررون نشرران میدهررد کرره در بیش رتر ایررن
مطالعا چه در خارز کشور و چه در داخل ،پژوهشگران به
اهمیّت جو سرازمانی رضرایت شرالی و فرسرودگی شرالی

پیبردهاند .جو سازمانی مناسب میتواند در ایجاد انگیرزش
برای کارکنان به بهبود روحیهی کارکنان ،مشرارکت افرراد
در تصمیمگیریها و در افزایش خالقیرت و نروآوری مراثر
باشد و به عنوان یک منب مهم در ترأمین سرالمت روانری
کارکنان به حساب آید .از نشانههایی که از یک جو مطلوب
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 نشاندهند ایرن
اسررت کرره رابطررهی معنرراداری میرران رضررایت شررالی و
متایّرهای جمعیتشناختی ،اجتماعی ،و اقتصادی مرتب برا
کار وجود دارد و نیز از عوامل مختلف شالی که بر رضایت
شالی افراد ماثر میباشند میتوان به "عالقه بره رشرتهی
کتابداری و کار کتابخانه"" ،رواب صرمیمی و دوسرتانه برا
همکاران و مسئولین"" ،نحوه پرداخرت مزایرا و پراداش"،
"امنیت شالی"" ،امکانا رفاهی" ،اشاره کرد .دتیل عدم
رضایت شالی کارکنان از کار خود در بیشتر این پژوهشها
عبارتند از :احساس رکود ،سرخوردگی ،و مناب ناکافی.
هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضرر بررسری وضرعیت جرو سرازمانی در
کتابخانه های دانشگاهی شرهر اهرواز و میرزان فرسرودگی
شالی و رضایت شالی کتابرداران و همچنرین رابطرة برین
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 کتابخانرههرای
دانشگاهی شهر اهواز چقدر است؟
 .3میرررزان فرسرررودگی شرررالی کتابرررداران شررراغل در
کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز چقدر است؟
 .4آیا بین جو سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر اهرواز
با رضایت شالی کتابداران رابطه وجود دارد؟
 .5آیا بین جو سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر اهرواز
با فرسودگی شالی کتابداران رابطه وجود دارد؟
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی ر همبستگی اسرت کره بره
روش پیمایشی انجام شده اسرت .جامعره پرژوهش حاضرر
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نفر میباشد و پرسشنامه میان کل جامعره پرژوهش توزیر
گردید که از این میان تعداد  110نفر پاسخگو بودند که بره
این ترتیب پاسبهای دریافتی  88درصد است (جدول .)1

متشکل از کلیهی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز است که
در زمان انجام پژوهش با سمت کتابدار مشاول به فعالیرت
بودند .در این پژوهش ،تعداد کل جامعهی مرورد نظرر 125

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 تحقیقا خوزستان
دانشگاه صنعت نفت

41
7
5
5

7
8
9
ر

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

5
3
2
ر

برای گردآوری دادههای این پژوهش از پرسشنامه
استفاده شد .این پرسشنامه در چهرار بخرش تنظریم شرده
است ،که شامل اطالعا جمعیتشناختی ،پرسشرنامه جرو
سررازمانی برگرفترره از پژوهشهررالپین و کرافررت)1963( 1
ترجمرره شررده توس ر علرری عالقبنررد ( ،)1374پرسشررنامه
رضایت شالی ،برگرفته از مقاله حریرری و اشررفی ریرزی
( )1388و پرسشنامه فرسودگی شرالی مسرالچ ( )1981از
پژوهش مسالچ و جکسون برگرفته از پایاننامه دردیپرور
( )1390میباشد.
داده های گردآوری شده از پرسشنامه پژوهش پس
از کدگذاری و ورود به نرمافزار آمراری اس .پری .اس .اس.
نسخه  19در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیره
و تحلیل قرار گرفتند .برای مشخص ساختن ویژگریهرای
فردی و اطالعا جمعیرتشرناختی پاسربگویران ،از آمرار
توصیفی نظیر فراوانی و درصد استفاده شرده اسرت .بررای
تعیین رابطه جو سازمانی برا فرسرودگی شرالی و رضرایت
شالی کتابداران نیرز کره پرسرشهای پرژوهش را شرامل
می شررود از ضررریب همبسررتگی پیرسررون اسررتفاده شررد.
همچنین برای تعیین وضعیت جو سازمانی کتابخانرههرای
دانشگاهی شهر اهواز و بررسی میزان فرسرودگی شرالی 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 گرفتره شرده ر
طیف لیکر  5گزینهای ر در پرسشنامههای مربوط به جو
سازمانی ،فرسودگی شالی ،و رضایت شالی ،مقردار آزمرون
1. Halpin& Croft

برابر عدد  3در نظر گرفته شرده اسرت .چنانچره میرانگین
پاسبها در هر یک از مالفههای متایرها از عردد  3بیشرتر
باشد متایر در وضعیت مطلوبی از دیدگاه پاسبگویان قررار
دارد ،در غیر این صور از نظر جامعه مورد آزمرون ،متایرر
بررسی شده در وضعیت مطلوبی قرار نخواهرد داشرت .امرا
عدد  3در متایر منفی (فرسودگی شالی) و متایرهای مثبت
(جو سازمانی و رضایت شالی) متفاو در نظر گرفته شرده
است .به این معنی که اگر میانگین پاسبهرا در فرسرودگی
شالی از عدد  3بیشتر باشد ،متایر در وضرعیت مطلروبی از
دیدگاه پاسبگویان قرار نخواهد داشت ،در غیر این صور
از نظر جامعه مورد آزمون ،متایر بررسی شرده در وضرعیت
مطلوبی قرار خواهد داشت .اما اگر میانگین پاسبها در جرو
سازمانی و رضایت شالی از عدد  3بیشرتر باشرد ،متایرر در
وضعیت مطلوبی از دیدگاه پاسبگویران قررار دارد ،در غیرر
این صور از نظر جامعه مورد آزمون ،متایر بررسری شرده
در وضعیت مطلوبی قرار نخواهد داشت.
تزم به ذکر است که در پژوهش حاضر ،در ابتدا به
منظور بررسی نرمرال برودن توزیر دادههرای پرژوهش از
آزمون کلمروگروف -اسمیرنوف استفاده شد .فرض صفر بره
این صور انتخاب شد که دادهها نرمال باشند و از آزمرون
کلموگروف -اسمیرنوف در سرطح  5درصرد اسرتفاده شرد
(جدول .)2
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جدول  .2نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متایرهای تحقیق
شاخصهای آماری
متغیرهای تحقیق
جو سازمانی
فرسودگی شالی

 Zآماره کلموگروف اسمیرنوف

سطح معناداری

0/664
1/014

0/771
0/255

رضایت شالی

0/973

0/3

گیرد.

همررانطورکرره مالحظرره مرریشررود برررای کلیررهی
متایرهای تحقیق ،سطح معنیداری آزمون براتتر از 0/05
میباشد که فرض نرمال بودن دادهها مورد تأیید قرار می-

پرسررش اول پررژوهش :وضررعیت جررو سررازمانی
کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز چگونه است؟

جدول  .3نتایج آزمون تی تک نمونهای بررسی وضعیت جو سازمانی
متغیر
جو سازمانی

انحراف معیار
0/49

میانگین
3/22

با توجه به دادههای جدول  3مشاهده میکنیم کره
میانگین و انحراف معیار متایر جو سازمانی به ترتیب برابرر
 3/22و  0/49شده است .از سوی دیگر سرطح معنریداری
آزمون برابر  0/000شده است .در نتیجه با توجه به اینکره
میانگین وضعیت جو سازمانی در بین کتابدارن بیشرتر از 3
شده و سطح معنیداری آزمرون نیرز کمترر از  0/05شرده

T
4/79

P
0/000

Df
109

است با اطمینان باتی  95درصد میتوان نتیجه گرفت که
وضعیت جو سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد.
در ارتباط با ساالهای دوم و سوم پژوهش مبنی بر
اینکره وضرعیت رضرایت شرالی و فرسرودگی شرالی در
کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز چگونه است ،نتایج زیر
به دست آمده است:

جدول  .4نتایج آزمون تی تک نمونهای بررسی وضعیت رضایت شالی و فرسودگی شالی
متغیر
رضایت شالی
فرسودگی شالی

میانگین
2/96
3/67

انحراف معیار
0/51
0/39

با توجه به دادههای جدول  4مشاهده میکنیم که
میانگین و انحراف معیار متایر رضرایت شرالی بره ترتیرب
برابررر  2/96و  0/51شررده اسررت .از سرروی دیگررر سررطح
معناداری آزمون برابر  0/406شده است .در نتیجه با توجره
به این که میانگین رضایت شالی در بین کتابداران کمتر از
 3شده و سطح معناداری آزمون بیشتر از  0/05شده اسرت
با اعتماد باتی  95درصد میتوان نتیجه گرفت که رضایت
شالی در سطح نامطلوبی قرار دارد.
میانگین و انحراف معیار متایر فرسودگی شالی بره
ترتیب برابر  3/67و  0/39شده است .از سوی دیگر سرطح

T
0/83
17/99

Df
109
109

P
0/406
0/000

معناداری آزمون برابر  0/000شده است .در نتیجه با توجره
به این که میرانگین فرسرودگی شرالی در برین کتابرداران
بیشتر از  3شده و سطح معناداری آزمون نیز کمتر از 0/05
شده است با اعتماد باتی  95درصد میتوان نتیجه گرفرت
که فرسودگی شالی کتابداران در سطح باتهی قرار دارد.
در ارتباط با پرسشهای چهرارم و پرنجم پرژوهش
مبنی بر این که آیا بین جو سرازمانی برا رضرایت شرالی و
فرسودگی شالی کتابداران دانشرگاهی شرهر اهرواز رابطره
معنیدار وجود دارد ،یافتههای زیر بره دسرت آمرده اسرت.
جدول  5تجزیه و تحلیل یافتهها را نشان میدهد.
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جدول  .5ضریب همبستگی بین جو سازمانی با رضایت شالی و فرسودگی شالی
شاخصهای آماری
متغیرها
جو سازمانی
رضایت شالی
جو سازمانی
فرسودگی شالی

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،بین جو
سازمانی و رضایت شالی کتابداران ،رابطه مثبت معنیداری
وجود دارد ( .)p>0/001 ،r = 0/399این همبستگی در حد
متوس و نسبت به فرسرودگی شرالی قرویترر اسرت .بره
عبار دیگر ،هر چه میزان جو سازمانی در برین کتابرداران
بهبود یابد رضایت شالی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
در ضمن ،بین جرو سرازمانی و فرسرودگی شرالی،
رابطررره منفررری معنررریداری وجرررود دارد (،r =- 0/277
 .)p>0/05اگر چه مقدار این رابطه ضعیف است اما نشران
میدهد که هر چه میزان جو سرازمانی مطلروبترر باشرد،
فرسودگی کتابداران کمترخواهد شد .اما با توجه بره سرطح
معناداری محاسبه شده این مقدار نیز معنادار میباشد.
بحث و نتیجهگیری

در ارتباط برا سراال اول پرژوهش دربرارهی وضرعیت جرو
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 ایرن بخرش از
پژوهش با یافتههای بهزادی ،موسروی ،و سرنجی ()1390
مطابقت دارد ولی با بخشری از یافترههرای یمرینفیرروز و
همکاران ( )1392همخوانی ندارد .احتماتً یکری از دتیرل
وضعیت جو سازمانی مطلوب در کتابخانههرای دانشرگاهی
اهواز این است که مدیران این کتابخانهها سعی کردهاند با
ایجاد فضرای کراری صرمیمی و بره دور از ترنش در برین
کتابداران به آنان کمک کننرد کره بتواننرد بهترر بره اراهره
خدما اثربخش به مراجعان خود بپردازند .کمک بره حرل
مشکال محی کاری ،احترام به یکدیگر ،فررآهم کرردن
محیطی مناسب برای ایجاد خالقیت و ابتکرار ،معاشرر و
گفتگو با یکدیگر در محی کار ،کمک مدیر بره کتابرداران
در حل مشکال شخصی ،از دتیلی است که میتواند بره
ایجاد جوی مطلوب و مناسب در کتابخانههای دانشرگاهی
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کمررک نمایررد .در حررال حاضررر مرردیران کتابخانررههررای
دانشگاهی به اهمیّت ایجاد جرو سرازمانی مناسرب در ایرن
کتابخانهها پی بردهاند ،اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب
باید تالش بیشتری نمایند.
در ارتباط با پرسش دوم پرژوهش در مرورد میرزان
رضایت کتابداران از شال خود ،میرانگین بره دسرت آمرده
 2/96است که نشان مریدهرد رضرایت شرالی در سرطح
نامطلوبی قرار دارد .یافترههرای حاصرل از ایرن بخرش از
پژوهش برا یافترههرای حریرری ( )1381و فعرال ()1389
مطابقت دارد .رضایت شالی کتابرداران دانشرگاهی تحرت
تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از مهمترین آنهرا مری-
توان به عالقه به رشتهی کتابرداری ،روابر صرمیمانه برا
همکاران ،افزایش حقوق و مزایا ،امنیّرت شرالی ،امکانرا
رفاهی ،امکان شررکت کتابرداران در تصرمیمگیرریهرای
مربوط به امور کتابخانه ،ارتقاء شالی و پستهای سازمانی،
اشاره کرد .اما با این وجود چنین استنباط میشود علیرغم
وجود جو مطلوب در کتابخانههای دانشگاهی شرهر اهرواز
امکانا تزم بررای ایجراد انگیرزه و نشراط علمری بررای
کتابداران از جمله شرکت در همرایشهرای علمری ملری و
بین المللی و همچنین امکران شررکت در سرمینارها بررای
کتابداران فراهم نشده است .از سوی دیگر شرای فیزیکی
وابسته به ماهیت حرفه کتابداری (مانند سررپا برودن ،بلنرد
کردن اشیای سنگین و خستگی چشرمی) میتوانرد باعرث
نارضایتی کتابداران شود و این امر یرک برار دیگرر توجره
مسئوتن را به جبران مادی این دشرواریهای کراری کره
کتابداران همواره به آنها اشاره داشتهاند ،جلب میکند.
در ارتباط با پرسش سوم پژوهش مبنی بر ایرنکره
میزان فرسودگی شالی کتابداران دانشرگاهی شرهر اهرواز
چقدر است ،میانگین به دست آمده  3/67است ،اما با توجه
به این که فرسودگی شالی یک متایر منفری اسرت ،نشران
می دهررد فرسررودگی شررالی در سررطح برراتهی قرررار دارد.
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یافترههای حاصررل از ایررن بخرش پررژوهش بررا بخشرری از
یافترههای تاجیررا ( )2005در یونرران ،اصررنافی و همکرراران
( )1386و دردیپور ( )1390مطابقرت دارد .در تبیرین ایرن
یافته باید بیان کرد که وجود فرسودگی شالی در رشتههای
خدماتی از جمله رشته علم اطالعا و دانششناسی تحرت
تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که میتوان بره یکنرواختی،
تعررارض و ابهررام نقررش ،توجرره کررم و فقرردان سیسررتم
پرراداشدهی ،فقرردان فرصررت اسررتراحت کررافی ،ورود
تکنولوژیهای جدید به کتابخانهها و عدم آموزش به موق
کتابداران در رابطه با این فناوریها ،بار کراری زیراد ،عردم
وجود تجهیزا مناسب در کتابخانهها ،فقردان آشرنایی برا
انجام وظایف در قبال مراجعان و توقعا براتی مراجعران
اشاره کرد .بنابراین با توجره بره اثررا زیانبرار فرسرودگی
شالی بر جسم و روان کتابرداران دانشرگاهی شرهر اهرواز،
مسئوتن این کتابخانهها باید با در نظر گررفتن پیامردهای
زیانبار آن به این مسئله توجه ویژهای داشته باشند.
در مجموع میتوان گفت ،برای داشرتن کتابخانره-
ها ی کارآمد و دستیابی به اهداف غرایی دانشرگاههرا بایرد
کتابدارانی با انگیزه و روحیهی بات 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 پرسرش چهرارم پرژوهش نیرز
نشان می دهد کره برین جرو سرازمانی برا رضرایت شرالی
کتابداران دانشگاهی شهر اهواز رابطه مثبت و قوی معنی-
دار وجود دارد .یافتههای به دست آمده از این پرژوهش برا
نتایج چاندر و چودری ( )2010در کتابخانههای دانشرگاهی
دهلی ،و سبزیپور ،احمدیزاده ،و اسمعیلی گیوی ()1390
مطابقت دارد .از آنجاییکه رضایت شالی بیانگر همخوانی
توقعا انسان با مزایایی است که کار برای او فراهم مری-
کند و باعرث افرزایش بهررهوری و تعهرد فررد نسربت بره
سازمان ،تضمین سالمت فیزیکی ،ذهنی و افزایش روحیره
میشود ،فرد از زندگی راضی اسرت و مهرار هرای جدیرد
شالی را به سرعت آموزش میبیند .با توجه بره ایرنکره 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 حاهز اهمیت مریباشرد،
توجه به نیازهای کتابداران اعم از امکانا مادی و رفراهی
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میتواند زمینهی رضایت شالی را برای آنان فرراهم سرازد.
بنابراین مسئوتن مربوط باید شرایطی را بررای کتابرداران
فراهم نمایند که بتوانند با آرامش بیشتر بره اراهره خردما
مناسب در کتابخانهها بپردازند.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین جو سرازمانی
با فرسودگی شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهرواز رابطره
وجود دارد .یافتره هرای بدسرت آمرده از ایرن پرژوهش برا
یافتههای میلر ( )2003مطابقرت دارد .امرروزه رویردادهای
اقتصادی ،تکنولوژیکی ،و مدیریتی که در محی های شالی
و ماهیت مشاغل ،از جمله محی کتابخانهها رخ داده است؛
فشارهای ناشی از مواجهه برا تقاضراها و درخواسرتهرای
مکرر مراجعان ،تاییرا مداوم فرنآوری ،نیازهرای مرالی و
تالش برای کسب درآمد ،انرژی و ذوق و شوق کتابرداران
را تحلیل برده است که در نهایت منجر به بروز فرسرودگی
شالی در کتابداران میشود .با توجه بره وجرود فرسرودگی
شالی در کتابداران کتابخانههای دانشرگاهی شرهر اهرواز،
مدیران باید فرسودگی شالی در محی کتابخانره را کرامالً
جدی گرفته و با کسرب آگراهیهرای تزم در ایرن زمینره
اقررداما تزم را جهررت برطرررف نمررودن ایررن مشررکل در
کتابخانهها انجام دهند.
حال با توجه به مطالب بیان شده در بات تزم است
که توضیح داده شود چرا با وجود جو سرازمانی مطلروب در
کتابخانههای دانشرگاهی شرهر اهرواز ،فرسرودگی شرالی
کتابداران در سرطح برات قررار دارد و آنران از شرال خرود
رضایت ندارند؟ در تبیین و تفسیر یافتههای حاصل از ایرن
بخش پژوهش باید بیان کرد که جو سرازمانی مطلروب در
کتابخانه هرای دانشرگاهی شرهر اهرواز ممکرن اسرت بره
مدیریت صحیح رؤسا و مسئوتن این کتابخانهها برگرردد،
زیرا که معموتً مدیران و رؤسای این کتابخانههرا افررادی
تحصیلکرده و با دانش کافی در مورد کتابخانه و کتابرداری
میباشند ،با اصول و روانشناسی کار خرود بره خروبی آشرنا
هستند و با دانش و بیرنش و آگراهیهرای تزم در زمینره
کتابخانه و کتابداری و همچنین با داشتن آگاهیهای تزم
دربارهی اصول اداری و سازمانی میتوانند به فراهم آوردن
جو سازمانی مطلوب در این کتابخانهها کمک کنند .به نظر
میرسد که مدیران کتابخانههای دانشرگاهی شرهر اهرواز
اصول اداری و سازمانی را به خوبی در کتابخانههرای خرود
پیادهسازی کردهاند .بنابراین وجود فرسودگی شالی و عردم
رضایت شالی در کتابداران دانشگاهی شهر اهواز به دتیل
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دیگری غیر از جو سازمانی در کتابخانهها مربوط است کره
این مسئله نیاز به تحقیق و مطالعا گسترده دارد تا بتروان
با آسریبشناسری و علرتیرابی آن راهکارهراهی در جهرت
کاهش فرسودگی شالی کتابداران و بهبود رضرایت شرالی
آنران اراهرره داد .پیشرنهادهای کرراربردی زیرر در پیونررد بررا
متایرهای پژوهش برای کاهش فرسودگی شالی و بهبرود
رضایت شالی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز به شرح زیرر
بیان میگردد:
 با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد میشود به
منظور بهبود رضایت شالی کتابداران ،مساوتن
کتابخانهها عالوه بر ایجاد انگیزه شالی با استفاده از
امکانا مادی و رفاهی ،امکان رشد و ترقی کتابداران
را با استفاده از ایجاد چار سازمانی و ابالغ پستهای
رسمی برای آنان فراهم نمایند.
 پیشنهاد میشود که مسئوتن کتابخانههای دانشگاهی
شهر اهواز با برگزاری جلسا 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 باتهی قرار دارد
پیشنهاد میشود که مسئوتن 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 شرالی کتابرداران در
سطح بات ،و رضایت شالی کتابرداران در سرطح نرامطلوبی
قرار دارد ،پیشنهاد مریشرود کره مردیران کتابخانرههرای
دانشگاهی شهر اهواز علل و عوامل عردم رضرایت شرالی
کتابداران را بررسی و ریشهیابی کرده و با شناسایی عوامرل
برانگیزاننده و همچنین با اجرای برنامههرای متنروع سرعی
کنند سطح رضایت شالی کتابداران را بات ببرند و از ابرتالء
آنان به فرسودگی شالی جلوگیری نمایند.
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