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مقدمه

قوايبهتحلیلتواندمینباشدوياجتماعینیازهايمینأارتقاعوتراستايدروعالقهفرداساسبراگرحرفهیاشغل،

روانیهايمحرکازکارمملومحیط.شودمنجرفکريوجسمی .واجتماعیوفیزیکی، اینازکدامهرکهاست..

برخیایجادعاملتوانندهامییاترکیبیازآنموارد فرسودگیازها،حرفهنارضایتیودرنتیجهفرسودگیشغلیشود.

برخو زیادي حرفهرشغلی وکتابداريدارند، استرس مراجعان، براي کتابخانه دلنشین محیط و آرام ظاهر برخالف

ثیرمستقیمیأتشغلیفشارهاونامالیماتروحیوجسمیناشیازمحیط.زیاديرابرايکتابدارانشاغلداردفرسودگی

رفتارزمینهدرمنفیناخواستهتغییراتایجاددر داردخانوادگیوفرديهاياجتماعی، همپايدیگرمراکزهاکتابخانه.

اجتماعهدهندارائه فعالیتواطالعاتفناوريهايسببپیشرفتبه،خدماتبه و کار دستخوشهاآنهايارتباطات،

وهاکتابخانهبهارتباطاتواطالعاتجدیدهايفناوريورودازحاصلهايچالش.استايشدهتحولگستردهوتغییر

کننده،خستهوتکراريکارهايکاري،فشارواسترسنامناسب،کارمحیطمتخصص،کارکناناندکمانندتعدادمسائلی

نارضایتیبهمنجرتواندمیوغیرهايحرفههايتوانمنديبانامتوازنانتظاراتشغلی،هايمهارتعدمیاناکافیدانش

)رحیمی،تأثیرمنفیگذاشتهوموجبفرسودگیشغلیشودکتابدارانعملکردبرتواندمینیزعاملاینکهشودشغلی

.(3144فرهادي،سعیدي،

گردد.عواملمهمدرهايشناختی،عاطفیوسنجشیافراد،نسبتبهشغلشاناطالقمیبهواکنش3شغلیرضایت

یکگروههايمختلفمشخصشدهايازپژوهشباشندکهتوسطزنجیرهرضایتشغلیشاملدوگروهعواملمی اند.

شاملعواملشخصیتیمی دیگر گروه عواملسازمشاملعواملسازمانیو از پاداش،انیمیباشند. سیستم به توان

بینبودن،رضایتاززندگیوعواملژنتیکیاشارهکرد.عواملیکیفیتشخصیپایگاهوارشدیت،عزتنفسباال،خوش

توانبهعواملدرونیوعواملبیرونیتقسیمنمود.عواملبیرونینیزبهگذارندرامیکهبررضایتمنديشغلیتأثیرمی

ص.،3511،رابینز؛55.ص،3144،)رضائیانشوندایطکاريومناسباتبینشخصیدرکارتقسیممینوبهخودبهشر

.(14.ص،3511الوانی،؛67

1نبرگر فروید توسط بار اولین5شغلیفرسودگیمفهوم
فروید مرهونزحمات آن رشد و شد معرفی3461سالدر 

5مسلش و نیویورک در نبرگر
 در  بهکالیفرنیاست. شغلی فرسودگی خستگی،مفهوم روحیه،تضعیفکندي،عنوان

 که است سالمتروان به آسیب شغلی،نوعی فرسودگی.شودمیتعریفشغلیانگیزهکاهشوپیريناتوانی،نارضایتی،

 زیر احساس و روانی فشار متغیر مانند هیجانیکه خستگیاول: .است بعد سه داراي و گیردمی شکل شغل با ارتباط در

 
1. Job satisfaction          
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3. F. Neberger          

4. Maslach        
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 به سنگدالنه و منفی پاسخی که شخصیت مسخ دوم: .است فرد در منابعهیجانی رفتن میان از و گرفتنقرار فشار

 اشاره ازدیگران فرد منفی برداشت اینبُعدبه هستند، فرد سوياز خدمتی هکننددریافت معموالً استکه اشخاصی

 ارزیابی نوعی و است شخصی هانجاموظیف در شایستگی احساس شدن کمبا که فردي عملکرد کاهش سوم: .کندمی

 .(5131پلومن،،؛اوا3136)درفشیجوان،رودمی شمار به کار انجام با رابطه در خود از منفی

فرسودگیحالت1سونآرن و پینز از تعریفی در  از که است شده تعریف جسمانی و احساسی و روانی خستگی ،

 شود.زیاديمی تقاضاهاي فرد از احساسی، نظراز که شودمی ایجاد هاییموقعیت در مدتدرگیريطوالنی طریق

به3434)2شیروم 4هوبفول3حفظمنابع تئوري مبنايبر شغلی فرسودگی تعریف و سازيمفهوم (
پرداخت)عریضی، 

ونگهداريوآوردندستبهبرايسعیافرادبرآناستتاتالشومنابع،حفظتئوريدر.(3145زارع،امیري،،نوري

.همتکننداست،ارزشمندهاآنکهبرايآنچهحفظ

 و اجتماعی و ازمنابعاعمازمادي گوناگونی انواع شامل ؛شودمی نامیده منبع است، ارزشمند افراد براي هرچه

 که است مرتبط زاانرژي منابع به تنها منابع، حفظ مبنايتئوريبر شغلی فرسودگی از شیروم، سازيمفهوم زا.انرژي

جسمانی هیجانی و شناختی هايانرژي  از ترکیبی شغلی فرسودگی سازي،مفهوم این طبق دهد.می پوشش را و

 اتفاق هنگامی درکار استرس منابع، حفظ تئوري مبنايبر است. شناختیزوال و هیجانی خستگی و فرسودگیجسمانی

 تهدید اند،کرده گذاريسرمایه که بازیابیمنابعی در شکست با هم و منابع دادن دست از با هم افراد، که افتدمی

 نمایان فرآیند مانند بلکه افتد،نمی اتفاق رویداد مانند استرس، که ایناست منابع حفظ تئوري نتایج از شوند.یکیمی

کنند؛می تجربه را منابع فقدان هايچرخه بیشتر، احتمال ندارندبه قوي منابع ذخایر که راستا،کسانی دراین شود.می

 تجربه کار در زمان از ايطولدوره در را منابع فقدان چرخه، افراد که شودمی ایجاد هنگامی شغلی فرسودگی بنابراین،

.(5153؛ویکیپدیا،5131،؛هابفول3434،کنند)شیروم

 شدیدي تنش شامل واستکارمحلدرزااسترسعواملبهمدتروانیطوالنیالعملعکسفرسودگیشغلی       

 با همراه کار مزمن ههمواج کلی شود.تأثیرمی کار محیط و کارمند تجانسبین عدم یا و نابرابري به منجر که است

 و تکراري کارهاي خستگی، تنش، روحی، و احساسی منابع کامل تهیه بدون باشد. عوارضآن از تواندمی استرس

 وجود نیز ايدیگريلفهؤم اما است، شغلی فرسودگی عمده بخش آورند.خستگی در پا از را ما توانندمی زاعواملاسترس

وگروهیازمحققان)مسلش، برنظرمسلشبنا دهد.می نشان اختالالت دیگراز مجزا سندرم عنوان به را آن که دارد

 
1. Pines & Aronson        

2. Shirom 

3. Conservation of Resources Theory )COR) 

افتدکهافرادبهوسیلهآنچهکهبرايکنداسترسوفرسودگیشغلیوقتیاتفاقمیکهفرضمی:مدلیازفرسودگیشغلیاست(COR)مدلحفظمنابع
هاباارزشاستتهدیدگردند.آن

 

4. Hobfol  
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 کننده،مضمحل خستگیواکنشی؛ بعد سه داراي که است شغلیمزمن استرس به پاسخی شغلی فرسودگی (3433

 است. موفقیت عدم و ناکارآمدي حس و ازشغل شدن جدا و بدبینی احساس

 توجه قابل هايدهندههزینهنشان و است شایع کامالً توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهاي در شغلی فرسودگی

 شامل ،عواملمحیطی نتیجه شغلی کشورهاست.فرسودگی این در کارفرمایان و کارکنان روانی و اجتماعی اقتصادي،

گیريتصمیم قدرت ضعیف، جو دستمزدپایین، و حقوق کاري،فشار نقش، ابهام و نقش تعارض مانند، سازمانی عوامل

،نوري )عریضی،است شخصیتی عوامل و حمایت و کاهشاحترام مانند اجتماعی عوامل و کممافوق حمایت ضعیف،

(.3145امیري، زارع،

 یکی شغلی باشد،رضایت داشته نقش شغلی فرسودگی کاهش در یا تسریع و تسهیل در تواندمی مختلفی عوامل 

و عالقمند کارآمد انسانی منابع توسط یافتگی،توسعه شود.می تلقی موفقیت و کارایی میزان افزایش در مهم عوامل از

به کنندهمنابعوارائهدهندهخدماتبایدمینأکتابدارانبهعنوانت آید.می وجود به شغل، با عمیق پیوندروانی داراي

باشندخدماتشایسته بتوانند تا باشند مندعالقه خود شغل تحوالتعلمینقشداشته در و ارائهکنند رضایت.ايرا

بهسازي و رشد ،شغل-رابطهانسان در سازگارپذیر متقابل کنشدارد.اقتصادياهمیتهموروانیاهمیتشغلیهم

شغلمی پرورش را او استعدادهاي کس، هر توسط مطلوب شغل داشتن کند.تقویتمی را انسان هايتوانایی را دهد،

گذاشته به آدمی در طبیعت که را ايهبالقو هايتوانایی و کندمی ترکامل بخشدمی تکامل است ودیعه

(.364.ص،3145)پکلیس،

شوند،تحملوسازگاريرفتارهوشمندانهوشناختیکهافرادبهآنمتوسلمی،درمقابلهومواجههبافرسودگی

 سازگاري پذیريراتحمل محققان .است تهدیدکننده شرایط با درارتباط آمیزانسانهايموفقیتاستکهیکیازمهارت

 به دستیابی براي دشوار، شرایط در کهافراد شودمی نند.تحملپذیريسببدامی ناگوار شرایط به واکنش در فرد مثبت

 و خانواده اعضاي حمایت اجتماعی، روانی درونی هايجملهویژگی از متعددي عوامل کنند. غلبه هاچالش موفقیتبر

،نامور،زاهد )نوبخت،دارد نقش رضایتشغلی میزان ارتقاء و ایجاد در ،هاياجتماعیامظن دیگر حمایت و دوستان

3134).

دردر حاضر که خدماتی سازمانی ،کتابخانه که شودمی کیدأت کتابداران آموزش حال جامعه خدمت در است

کارگیريههايمتنوعدرخصوصشکلوقالبونوعوبعمازانجامپژوهشاها)وتمامتالش باشدمی کنندهاستفاده

باید.انواعرسانهو ولی تمرکز مناسب دهیخدمتوهاآن نیازهاي بر..( کهمخاطراتیمانندفرسودگیوبهکنند؛ ...

هبااینهثرمقابلهومواجؤهايمشیوهبهباآنمواجهندتوجهاندکیشدهاستودرکار،رساننیروهايانسانیخدمات

.شودنمیدادههادربارهآنراهحلوآموزشیتوجهینشدهومحورمشکالتانسانی

ایننوعمسا درصورتداشتنآگاهیو،لبیشتربرمبنايدانشووتجاربشخصیافرادومدیرانئمواجههبا

دارند، قرار دانشجویان پیشرفت و پژوهش کانون در کهاین وجود با دانشگاهی، هايشناختضرورتآناست.کتابخانه

و کارکنان هايدانشگاهی،کتابخانه کتابداران واقع، در نیستند. امان در شغلی فرسودگی از هاآن کارکنان اینحال با
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 )دغدغه، استرس هستند، شغلی اثراتفرسودگی پذیريتجربه مستعد آموزشی، ماهیت دلیل به همه متخصص، مدیران

 از استخدام و ارتقاء از ناشی فشارهاي و دانشجویان و کاربران خدماتبه ارائه از ناشی سختی( مضیقه، نگرانی، پریشانی،

 کاهش قبیل؛ از زیادي دالیل به کتابداران که دهدمی گزارش (55،ص.3443،)کاپوتو3هستند.جمیزکاپوتو موارد دیگر

فرسودگی به ابتال معرض در ممیزي و پیشرفت براي اندکی فرصت پایین، دستمزد فناوري، مکرردر تغییرات بودجه،

 شغلی، فشار غیراینصورت، در ؛دهند انجام نحو بهترین به را خود کاري وظایف کنندمی تالش کتابداران هستند. شغلی

 کار حجم شغلی، فرسودگی شدهاخیر،بیشتریندلیلبنابرتحقیقاتانجام کنند.می تجربه را شغلی فرسودگی و استرس

کاهش و در زیاد افزایش کتابداران که زمانی بودجه،  داشتند، را آن انتظار چنیندر.فرسودگیشغلیاست عواملاز

مجبورشرایطی، هستندبودجهکمترینباوظایفاززیاديمقدارانجامبهکتابداران کمدادناختصاص. به بودجه

 وشودمی وارد کتابداران بر زیادي فشار وضعیتی، درچنین سفانهأمت .شودمی کتابداران تعداد شدن کم به منجر کتابخانه

.(5،5114بایرد و تایم از )نقلنباشند وضعیت این با مقابله به قادر است ممکن هاکهآن است حالی در این

 بهتر عملکرد وهمچنین شغلی ثرومستقیمیدرجلوگیريازفرسودگیؤعاملرضایتشغلینقشم که آنجا از

وتحلیل مطالعه به حاضر تحقیق رو،این از ؛شودمی کارهادرآن موجبخوشایندي و دارد کتابداران وروانی فیزیکی

 به است، پرداخته کرج شهر هايکتابدارانکتابخانه میزاناثربخشیآندر و شغلی بینرضایتشغلیوفرسودگی رابطه

 کار محیط در فرسودگیواسترس میزان از کاستن باعث عواملرضایتشغلیوافزایشآنبتوان شناسایی با که نحوي

حاضرکهدرنیمه پژوهش از هدف اساس، این یابد.بر ارتقا کاربران به خدمات ارائه سطحوکیفیتآن تبع به و شد

طولانجامید،سنجشوتحلیلرابطهبینرضایتشغلیوهب3511)قبلازکرونا(شروعشدهوتاپایان43نخستسال

باعملکرد آن رابطه و کرج شهر وتخصصیهايدانشگاهیکتابخانه ايحرفه هايفعالیت چارچوب در شغلی فرسودگی

است. کتابداران وريبهتروبهره



پژوهشپیشینه

ت فرسودگیأبحثرضایتشغلیو آندر کارکنانأتدلیلبهشغلیثیر عملکرد بر که سازنده جايبرثیراتمثبتو

ایندرانسانیانسانیوخدماتمدیریتمنابعبخشدرتحقیقاتزیاديوجلبکردخودبهرازیاديتوجهگذارد،می

کشورهايتوجه،باانتشارنتایجواثراتاینتحقیقات.واروپابودآمریکاهادرکهشروعاینپژوهشگرفتانجامزمینه

وتألیفاینزمینهدرزیاديهايکتابمقاالتو.شدمطالعاتجلباینبهنیزدرحالتوسعهکشورهايویژهبهدیگر

(بهداشت3133،نامورزاهد، نوبخت،)آموزشوپروشحوزهدرتحقیقاتیایران،درموضوع،اهمیتجهتبه.شدترجمه

 سایر و (3144،سعیدي،فرهادي ،رحیمی)شناسی(علماطالعاتودانش3143،امیري ،زارع ،نوري ،)عریضیدرمانو

 
8. Caputo, J. S. 

9. Time & Baird  
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 متغیر اغلب گرفته، صورت تحقیقات شناسی،دانش و اطالعات علم حوزه اما،در؛است شده انجام مورد این در هاسازمان

 عبارتند حوزهموضوعی در گرفته صورت هايپژوهش از .اندداده قرار مطالعه مورد کتابداري جامعه رادر شغلی فرسودگی

 متغیر در کتابدار ومردان زنان کهرسیدند نتیجه این به خود پژوهش درکه (3145شکاري) و نژاد قاسمی از؛مصطفوي،

 پژوهش در دارند. یکدیگر با داريمعنی فرديتفاوت موفقیت فقدان و شخصیت مسخ شغلی، فرسودگی شغلی، خشنودي

میان ،(3145) عابدي و شعبانی آدریانی، رضایی  میزان جنسیت، با شغلی فرسودگی بین ،شناختیجمعیت عوامل از

 نداشت. وجود ايرابطه کتابداران سمت و سن با شغلی فرسودگی بین اما دارد؛ وجود تحصیلیرابطه رشته و تحصیالت

فرسودگی میزان است. پایینی سطح در شدت و فراوانی مقیاس دو در کتابداران میان در شغلی میزان  همچنین

 سطح در شدت و مقیاسفراوانی دو در نیز فردي عملکرد و شخصیت مسخ عاطفی، خستگی بعد در شغلی فرسودگی

 شده گزارش باال شدت، مقیاس در و متوسط مقیاسفراوانی، در درگیري بعد در شغلی فرسودگی میزان اما است؛ پایینی

است.

ییازانگیزه،رضایتشغلی،دارايسطحباال،درتحقیقخودنشاندادندمعلمان(5151)3باگیبلواروین،امانچیس

یینیزبرخوردارند.معلماندارايانگیزهورضایتشغلی،ازتعهدشغلیباالتعهدسازمانیوتعاملشغلیهستند.همچنین

کرد(5134)اسکات عنوان تحقیقخود برنامه،در مهارتتدوین و آموزشذهنی معلمان، بهزیستی براي هايهایی

مربیگريوتقویتمشارکتهايآموزان،تدوینبرنامهاي،آموزشمعلمانبرايمدیریترفتاروکنترلبهتردانشمقابله

برايکاهشفرسودگیشغلیمعلماناست. والدینبهعنوانراهی

بدنیرابطهمتسازمانیوفرسودگیشغلیمعلمانتربیتدرتحقیقخوددریافتندبینسال(5134)5کواینتالوپزو

بتومعناداريوبینرضایتشغلیبدنیرابطهمثمتسازمانیورضایتشغلیمعلمانتربیتالمنفیومعناداري،بینس

بدنیرابطهمعکوسومعناداريوجوددارد.شغلیمعلمانتربیت وفرسودگی

دربارهرضایتاززندگیخانوادگیورضایتشغلینشاندادزنانیکهدرزندگی(5133)1نتایجپژوهشنودنماک

حائزاهمیتاستوازطرفیمردانیکهدرزندگیکاريهارضایتاززندگیخانوادگیمسئولیتبیشتريدارندازنظرآن

مسئولیتبیشتريدارندرضایتشغلیبرایشاناهمیتبیشتريدارد.

5137)5گراکا سیبلیو تأثیررضایتشغلیبرس( زمینه در تحقیقخود متروانوجسمیوخوشبختیوالدر

عزت بزرگسابهزیستیذهنیو اکثر همکارانوپرتغالیدارايرضایتباالنالنفسبیانکردند ماهیتشغل، ییاز

ناراضی ترفیعاتخود و مزایا میزانحقوقو از اما هستند؛ خود سرپرستان اینرضایتشغلیسببرهبرانو که اند

است کارششده از فرد مثبت ارزیابی و شادي و تابش) خشنودي زاده، احمدي،نصراله فرهادي، ؛3144، رحیمی،

 .(3144سعیدي،

 
1. Samancioglu, baglibel, jean Erwin 
2. Lopez & Quintana 
3.Nordenmark 
4.Cibele & Graça 
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زماستجامعهال،اجتماعیوفرهنگیتاقتصادي،سیاسیدرجامعهآشفتهامروزيبهدلیلوجودمسائلومشکال

ت پیشرفتخود و استقالبرايرشد به بتواند تا جامعهاللشکند پیشرفتهر و رشد  ايدربرسد. دسترسیبهگرو

اياززندگیشانافرادبرههبیشترهستندکهاینامرکتابداراناستوگردانندگاناصلییافتهوهدفمنداطالعاتسازمان

متخصصانکتابدارانوبسیارحائزاهمیتاست؛زیراوقتیکتابدارانمسئلهرضایتشغلی،گذرانند.بنابراینهامیراباآن

احساسمثبتنیوادهندیمانرژيبهکارخودادامهیافتهوپرازرضایتشغلیبرخوردارباشندعملکردشانبهبوددانش

.ابدییانتقالمزینگیرهمهجامعهمراجعانوخدماتبه

 هايپژوهش شغلیدر فرسودگی با شناختیجمعیت هايویژگی بین ارتباط که دهدمی نشان هاپیشینه بررسی

نقشم شغلی رضایت قبیل از دیگري متغیرهاي به توجهبنابراین، ؛است بوده متفاوت متعدد  با ارتباط ثريدرؤکه

بهره فرسودگی و کتابخانهشغلی برايکتابداران تاکنون و توجهوريدارد و نگرفته قرار بررسی هايتخصصیمورد

دارد. بیشتري بررسی و تأمل جاي،کمتريبهآنشدهاست

فرسودگی پژوهشارتباطبینعامل این در و اطالعات علم حوزه در که گردیده لحاظ شغلی رضایتشغلیو

شناسیدانش وجود پژوهشبا زیاد برشیوهتمرکز فرمتهاياینحوزه قالبو تنوعمواد، کنترل،،هايارائهخدمات،

هاست.قرارگرفت پژوهشگران توجه محورموردکمترعواملانسانی...دسترسیو

 

پژوهش ابزار و روش

حقوق:سازمانی)عوامل هايآنومؤلفه شغلی رضایت است، شده انجام همبستگی طرح از استفاده پژوهشکهبا دراین

 کاري،گروه سرپرستی،سبک:کارشغل؛محیطتنوعشغل،محدودهکار:سازمان؛ماهیتمشیودستمزد،ترفیعات،خط

عواملشرایط سننگرش:فرديکاري؛ بهمشخصهصفاتسابقه،ومثبت، و بینپیش متغیر عنوان شخصیتی(

 سنجیدهشد. هاآن بین ارتباط و شودمی محسوب مالک متغییر عنوان به کتابداران فرسودگیشغلی

 شامل کرجکه شهر دولتی تخصصی دانشگاهیو هايکتابخانه کارکنان کلیه شامل پژوهش این در آماري جامعه

فرسودگیوپرسشنامه1رضایتشغلیمینهسوتا پرسشنامهدو از هايپژوهشداده آوريجمع .براي،استبودند نفر 45

 ضریب و است شاملبیستگویه پرسشنامهرضایتشغلی .استشدهبهصورتمتوالیاستفاده(3434)2گلداردشغلی

 اعتبار است. کرده گزارش 63/1ماهیتومحیطکار،64/1دستمزد،حقوقو 4/1،برايعواملسازمانی را درونی پایایی

 تحقیقؤم توسط ایران در پرسشنامه این پایاییو ایران پرسشنامه نیز استو گرفته قرار تأیید مورد (3141)سسه

گلداردشغلیفرسودگی
کهیک3434)  روش به و بوده ماده یا آیتم 51 داراي و است هفتگانه بنديدرجه مقیاس (

ثیرگذاريمتغیرهايرضایتشغلیبرفرسودگیأمیزانت گیرياندازه جهت که است شده استفاده،شده ساخته لیکرت

پنج نادرست(و )کامالً صفر بین لیکرتی مقیاس یک در که است گزینه پنج داراي پرسشنامه است.این شده شغلیتهیه
 

1. Minnesota query specification (MQS)                   

2. Geldard Burnout Inventory (GBI)                  
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 با کتابداران رضایتشغلی با شغلی فرسودگی بین تحلیلرابطهو پژوهش، این شود.درمی گذارينمره درست( )کامالً

 شد. بررسی پیرسون ضریبهمبستگی از استفاده



پژوهشهاییافته

طورهمان.دهدمینشانواستخدامسازماننوعتحصیالت،جنسیت،حسببرپژوهشجامعهفراوانیتوزیعزیرجدول

پژوهشدرکنندگانشرکتمیزانبیشتریناند؛بودهنفرزن13ومردنفر51کنندهشرکت45مجموعازشودمیدیدهکه

و3543دیپلم)ترتیببهو%(13)لیسانسآنمدرکازبعدو%(55لیسانس)مدرکفوق داشته33)دکتري%( اند؛%(

بهدرصد5446آنازبعدوکتابدارنفر51تعدادباخوارزمیدانشگاهبهدرصد16فراوانیمیزانباالترینهمچنین

سازيسرمو کتابدار نفر33دانشکدهکشاورزيتهرانبا به درصد5141 و کتابدار نفر 37 تعداد با آزاداسالمی دانشگاه

 تعلق کتابدار نفر 5 سسهاستانداردباؤکتابخانهم بهدرصد146فراوانی نفرکتابداراست.کمترین4ودرصد4454رازيبا

.گرفت



 استخدام نوع و دانشگاه نوع تحصیالت، جنسیت، حسب بر پژوهش جامعه توزیع .3 جدول
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%513341316566534616کتابخانهدانشگاهخوارزمی3

%41135535335354454کتابخانهموسسهسرمسازيرازي5

%5333311331331146استانداردکتابخانهموسسه1

%375446---3713535355531کتابخانهدانشگاهآزاد5

%35141-334754511535کتابخانهدانشکدهکشاورزي4

%4551133555533651734611311کل



استشدهارائه5جدولدرآننتایجکهشدانجامهادادهاستنباطیتحلیل،دومبخشدر این. جدولدر

.استشدهارائهنوعاستخداموجنسیتتفکیکبهشغلیفرسودگیرضایتشغلیوبهمربوطتوصیفیهايشاخص

استبوده5و4انحرافمعیارباترتیببهو55مرداندرو46زناندررضایتشغلیمیانگین میانگینهمچنین.

معیارانحرافومیانگینزیرجدول.استبوده4و547معیاروانحراف53و45ترتیببهمردانوزنانشغلیفرسودگی

وفرسودگیدرهاگروه استشدهارائهآوريتابشغلی گروهازرسمیگروهکهاستجالب. با رضایتشغلی نظر

گروهنمرهکمتريبهدستآوردهاست.قرارداديبرابراستوگروهپیمانیازنظررضایتشغلیازدو
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 استخدام نوع و جنسیت تفکیک به شغلی فرسودگی و رضایت شغلی به مربوط توصیفی های . شاخص5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر



رضایتشغلی

134645443زن

515547545مرد

134545547زنفرسودگیشغلی

5153434مرد

1151147رسمیرضایتشغلی

651147پیمانی

34514قراردادي

1154543رسمیفرسودگیشغلی

614441پیمانی

3454444قراردادي



 مرد و زن گروهشغلیدر فرسودگی رضایتشغلیو تفاوت مقایسه براي ترتیب به مستقل t آزمون چهار ،1 جدول

 بوده دارمعنی هاگروه نمرات واریانس یکسانی براي لِوین آزمون است. شده انجام قراردادي و رسمی استخدام گروه در و

 است. شده ارائه هایکسانیواریانس فرض با نتایج و است

فرسودگیو (t=.82, df=41, P=.55) شغلی درمتغیررضایت مردان و زنان شودمی دیده جدول در که طورهمان

 یکسانیرا شغلی فرسودگی و رضایت میزان گروه دو هر و اندداشتهداريمعنی تفاوت (t=.97 df=41, P=.45) شغلی

هرچهرضایتشغلیافزایشیابدفرسودگیشغلی.کنندنمی تجربه مرداناستو از میزانرضایتشغلیزنانبیشتر

 تفاوت داريمعنی طور به قرارداديو رسمی گروه دو شغلی فرسودگی که دهدمی نشان جدول هايیافته کمتراست.

 است. قراردادي گروه از کمتر داريمعنی طور به رسمی استخدام شغلیگروه فرسودگی (t=4.7, df=41, P<.02)دارند

 ,t=2.37)دارند دیگر گروه به نسبت باالتري رضایت قراردادي گروه رضایتشغلی نظر از دهدنشانمی نتایج همچنین

df=41, P<.05.)



 قراردادی و رسمی استخدام درگروه و مرد و زن گروه در شغلی فرسودگی و آوری تاب تفاوت مقایسه برای مستقل t آزمون چهار .4 جدول

 سطح معناداری تی درجه آزادی میانگین تفاوت  یرغمت منبع تغییر



جنسیت

%44%6415335رضایتشغلی

%54%7455346فرسودگیشغلی



نوعاستخدام

%5%5465344رضایتشغلی

%54%7455345فرسودگیشغلی
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داده ارائهشده خدمت نوع تفکیک به شغلی فرسودگی و رضایت معیار انحراف و میانگین همچنین  هاياست.

)خدمات دیگر گروه دو به (نسبت56)رضایتشغلیبیشتري مدیریت، شغلی گروه که دهدمی نشان 5 جدول در موجود

 (41)دارند کمتري شغلی فرسودگی گروهمدیریت، شغلی، فرسودگی نظر است.از (داشته14وخدماتفنی14عمومی

(دارد.73وخدماتفنی74)خدماتعمومی با مقایسه در



















 وجود داريمعنی نظرفرسودگیشغلیتفاوت از ،شغلی هايگروه بین واریانس تحلیل که دهدمی نشان4 جدول

 هايبینگروه همچنین (P>.69) است نبوده دارآماريمعنی نظر از شد دیده توصیفی جدول در که هاییتفاوت و دارد

 توصیفی جدول در که هاییتفاوت و وجوددارد هاهداريبینمدیریتوسایرگرومعنی شغلیتفاوت رضایت نظر از شغلی

 .(P>.72)است بوده دارآماريمعنی نظر از شد دیده





 جامعه در ،ورضایتشغلی شغلی فرسودگی هايمقیاس کل نمره و هامقیاس خرده مبنايمقایسههمبستگیبر

شود.می پذیرفته>P 01/0سطح در و است 926 /0 شغلی فرسودگی و رضایت مطالعهرابطه مورد

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر



فرسودگیشغلی

3413مدیریت

55746خدماتعمومی

55737خدماتفنی



رضایتشغلی

3567مدیریت

55145خدماتعمومی

55145خدماتفنی

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات ریمنبع تغی متغیر



فرسودگی

شغلی

./4714615533436141574بینگروهی

16144135145475درونگروهی

557447555کل



رضایت

شغلی

./1734315331444543565بینگروهی

54754175175431درونگروهی

545443755کل

 خدمت نوع تفکیک به شغلی فرسودگی و آوری تاب معیار انحراف و میانگین .3 جدول

 رضایت شغلی نظر از شغلی های گروه بین واریانس تحلیل .2 جدول
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گیرینتیجهوتحلیل

وتخصصیهايدانشگاهیکتابخانهکتابداراندرشغلیفرسودگیورضایتشغلیرابطهتحلیلهدفباپژوهشاین

شدانجام دارندقويايشغلیرابطهفرسودگیورضایتکهدادنشاننتایج. مردانوزنانگروهدررضایتشغلی.

میزانبااستخدامنوعدادنشاننتایجدیگرسوياز.بوددارمعنینیزمردانوزنانفرسودگیشغلیتفاوت.استمتفاوت

ازباالترشدهبودنداستخدامقرارداديصورتبهکهافراديشغلیفرسودگی.داردرابطهشغلیفرسودگینیزرضایتو

.استداشتهعمومیخدماتوفنیگروهخدماتدوبهنسبتبیشتريرضایتمدیریت،شغلیگروهنیزوبودرسمیافراد

.دارندکمتريشغلیمدیریت،فرسودگیگروهشغلی،فرسودگینظرازهمچنین

 رضایتازشغلیهايگروهبینواریانستحلیلدر وداشتوجودداريمعنیتفاوتشغلیفرسودگیونظر

بررسیجدولدرکههاییتفاوت دیدهفرسودگیوشغلیرضایترابطهتوصیفی کتابداران آمارينظرازشدشغلی

بینارتباط.اندبودهدارمعنیدیگربستگیمتمامیضرایبهنیزوشغلیفرسودگیورضایترابطه.استنبودهدارمعنی

.استبودهگرفتهمتفاوتصورتهايپژوهشدرشغلیفرسودگیباشناختیجمعیتهايویژگی

آدریانی،رضایی(،3144)سعیدي،فرهادي،رحیمیهايپژوهشهايیافتهباپژوهشاینیافتهجنسیت،مورددر

اروین)5134)ولوپز(3447)افلکپژوهشباونیستهمسو(3145)وعابديشعبانی باگبیل، وسامانچی، )5151)

دروفرزندانمنزل،اموربهرسیدگیلطیف،روحیهدلیلبهزنانکهدادتوضیحتوانمیلهئمساینتبییندر.استهمسو

بودنچندواقع بیشتريفرسودگیشغله میرا پاپی،علوي،فراشبندي،زارعمحمدي،پارسائیهايیافته.کنندتجربه

باشغلیفرسودگیرابطهوجودخصوصدر(3131)وخسروي(3145)عابديوشعبانیآدریانی،رضایی(3143)امرایی

آنازحاکی(3144(ونظرزاده)5135)همکارانشوشعبانیپژوهش.حاضرهمسوستپژوهشبااستخدامنوعمتغیر

همسونیست،حاضرپژوهشهايیافتهبارواینازونداردوجودرابطهشغلیبافرسودگیموقعیتکتابدارانبینکهاست

همسوستکنونیپژوهشباپژوهششغلیامنیتنبودنظرازولی گفتتوانیافتهمیاینتبیینمورددر. فرسودگی:

باشدشغلیامنیتاحساسعدمدلیلبهتواندمیاستخدامنوعنظرازکتابدارانبااليرضایتوشغلی درلهئمساین.

طیفایندرشغلیامنیتازنشانوبودپایینحددرآوريتابهموشغلیبعدفرسودگیدرهمهاکتابخانهمدیرانمورد

پژوهشاز داردجامعه میپژوهشجامعهکتابدارانروانیوجسمیسالمتافزایشمنظوربهبنابراین،. شودپیشنهاد

شغلیازفرسودگیناشیعواملبارکاهشراستايهادروسازمانهادانشگاهسايؤرومسؤلینسويازمؤثرياقدامات

راکاربرانبهمناسبخدماتارائهوامکانآوردمیفراهمراانسانینیرويبیشتروريبهرهموجباتامراین.شودبرداشته

داردپیدر دانشاطالعاتعلمحوزهدرکههاییپژوهش. تلانسانیئمساگرفتهصورتشناسیو و آنبرأمحور ثیر

واستخدامنوعرابطهبرمبنیپژوهشهايیافتهبهتوجهبابنابراین،.استگرفتهقرارتوجهوريکمترموردمیزانبهره

شغلیفرسودگیکهاجتماعیوخانوادگیروانی،هايشغلی،بههزینهتوجهباورينیزمیزانبهرهوشغلیفرسودگی

.شودگرفتهنظردرافراداستخدامیموقعیتتثبیتبرايتسهیالتیشودمیپیشنهادکند،تحمیلمیجامعهبهافراد

تنظیمنحويبههايجنسیگروهکاريشرایط،شودمیپیشنهادشغلیفرسودگیوجنسیترابطهبهتوجهباهمچنین
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کاهشخاصیدرصدبامرخصییاحقوقمرخصیبدون،مثالعنوانبه.برسدحداقلبههاآنشغلیفرسودگیکهشود

ازاستفادهبادانشگاهیهايکتابخانهدرگرفتهصورتمطالعاتبهتوجهبامجموعدر.باشداثرگذارتواندمیحقوق

بهراآن(بهزايمربوطاسترسعواملوکار)محیطمحیطیعاملپژوهشگرانتاکنونفرسودگیگلدارد،پرسشنامه

مهمبسیارعاملیکنیزفردکهشخصیتداشتتوجهبایدامادانندمیکتابدارانشغلیعلتفرسودگیعنوانمهمترین

هاییپژوهشدرعاملاینهرچند.استگرفتهقراررضایتشغلیموردبررسیعاملعنوانباپژوهشایندرکهاست

 رضایت فرسودگیشغلیو رابطه.استنگرفتهقرارتوجهموردگرفتهصورتشناسیدانشواطالعاتعلمحوزهدرکه

 و کامل تطابق که رسدمی نظر به ،دارند قرار انگیزشی و هايموقعیتیعامل تأثیر تحت که این به توجه با شغلی

 محیطی متغیرهاي ممکناست تحقیق اجراي زمان در که چرا باشد. انتظار قابل نباید تحقیق نتایج مطلقدر همسویی

 هايعامل این باید نتایج تعمیم در بنابراین، نباشد. برابر بهشکل انگیزشی عوامل سایر و کاري،دستمزد شرایط جمله از

 موقعیت اساس بر تحقیقاتگذشته در استفاده مورد ابزارهاي آن بر عالوه گیرد. قرار استدالل و موردتوجه هم موقعیتی

باشد. تأثیرگذار نتایج تغییر در تواندلهمیئمس همین و است نشده هنجار استانی یا ي منطقه

 ايبافرسودگیشغلیرابطه آن هايمؤلفه ورويومیزانبهرهو شغلی رضایت بین حاضر تحقیق در مجموع در

ب معناداري میزانفرسودگیو تواندمی شغلی رضایت که گیردصورتمی استدالل این بنابراین، است. آمده دسته

جزء فرسودگیشغلیچون و رضایت چون متغیرهایی که گرددمی استنباط حالچنین این کند.با بینیپیش را وريبهره

 نتایج با کامل همسویی ،دارند قرار هايموقعیتیعامل تأثیر تحت و نبوده شخصیتی زیربنایی و اساسی هايعامل

گیرد. قرار بررسی مورد احتیاط با وبایستی نداشتهباشند گذشته تحقیقات

تعمیم در که است مبهمی موضوع همچنان حاضر گزارش در استناد ومورد شده انجام تحقیقات کهاین بر عالوه 

 تا گیرد صورت فراتحلیلی زمینه دراین بهتر گیرينتیجه جهت گرددمی پیشنهاد ؛گیرد قرار توجه مورد بایستی نتایج

گردد. مشخص هايگذشتهپژوهش ضعف و قوت نکات

بر مقاله تدوین در استفاده مورد منابع میاساسمطالعه ادامه در راهکارآیدآنچه و خصوصعالیم وهادر

.استهايموردمطالعههمکارانشاغلدرکتابخانههايپیشنهاد

 

هایفرسودگیشغلیعالئمونشانه

کاهشدرشوروشوقودرخشندگیشغلیمشخصمی بفرسودگیشغلیبا عوارضی،دنبالفرسودگیشغلیهگردد.

توانچنینبرشغلیرامیهايفرسودگیکندکهاولینعوارضآنفرسودگیجسمیاست.عالئمونشانهبروزپیدامی

شمرد:

 تفاوتینسبتبهکاربی

 احساسکسالتوسستیوعدمتمایلبهادامهکار
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 کاهشظرفیتوقابلیتانجامکار

 غیرهسیستمعصبیوتنفس،هايبدنمانندجریانخون،اختاللدرکارطبیعیدستگاه

 کاهشکمیوکیفیکاربهعلتکاهشقدرتودقت

 ساعاتغیبتازکارافزایش

 افزایشحوادثناشیازکار 



 هایدرمانیروش

عزتوایجادهايمنفینگرشفرسودگیشغلیدارد،تغییرعالئمرادراصالحزیاديدرمانیسهمرواندرمانی:روان-3 

هاآموختبهآنهايزندگیوکاريرابرايحلمشکالتبایدمهارت.استنیازهايمبتالیانخودارزشمنديازنفسو

هااطمیناندادهشودکهوضعیغیرعاديندارندوکفایتوبایدبهآن.هاتالشکردودرجهتباالبردنسطحتوانمندي

هانقشمهمیدارد.هايروحیوعاطفیازایندستهافراددربهبودآنحمایتد.کرآنانیادآوريشانرابهلیاقت

توانندبهرفعهاواسیدهايآمینهمیها،آدرنالین،هورمونویتامین،داروهاوموادشیمیائیمثلئی:داروهايدرمان-5 

بایدتحتنظرپزشکمعالجباشد.برايمدتخاصومحدودواستفادهازاینموادخستگیکمککند.

یوکوفتگیعضالتکهدراثربرايدرمانگرفتگهايفیزیکیماساژاست.تریندرمانسادههايفیزیکی:درمان-1 

تواندباتسریعجریانخوندرعضالتبهدفعماساژمیثراست.ؤشودماساژبسیارمانجامکارهايبدنیسختایجادمی

.کاهشدهدوباعملانعکاسیخودخستگیعصبیراموادسمیکمککند

درمانیاستفادهازدارودر.مانیمفیدخواهدبوددرموارديکهعلتخستگیعصبیباشددارودرهايعصبی:درمان-5 

شود.بخشتوصیهمیداروهايآرام

و  اقدام هرگونه ضرورياستکه نکته این به اشاره بحثدرمان ودر بردنعالئم بین از منظور به فعالیتی

وريبایدبرايتداومبهرهوريوفرهنگکاريمثبتاست.قدمیبهسويافزایشبهره،هايفرسودگیشغلیافرادنشانه

زمینهافزایشرضایتشغلیدرمحیطکاررافراهمنمود.

 

برایمقابلهبافرسودگیشغلیپیشنهاد

هايخودرابامافوقخودرکوراستباشیدوازاوکاربیشتريطلبکنیدومسئولیت.طالبکاربیشتريباشید-3 

.بیشترکنید

براياینمنظورکارهارابدوناین،یداریدیهاییدهید.بهمافوقخودنشاندهیدکهچهتوانابهکارهایتانارزش-5 

فقطمافوقازاینکاراطالعداشتهباشد.،تانمتوجهشودانجامدهیدکهکسیازهمکاران
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فوقبرنامهشرکتداشتهدرکارهايتوانیدیکهدرحیطهمسئولیتشمانیستهمداوطلبباشید.مییبرايکارها-1 

نشاندهید.هایتانراتوانیداستعدادهاومهارتايکهمیهرزمینهدرداشت.باشیدکهشماراسرگرمنگاهخواهد

هايجدیدبدهید.پیشنهادکاروپروژهوکنندهباشیدهمیشهشروع.ابتکاربهخرجدهیدوکارجدیديراشروعکنید-5 

خودانتظارداشتهباشیدکهکاريممکناستازیشروعکند.یجاازهرکسبایدمثبتفکرکنید.هوشیارباشیدو-4 

اماشکایتنکنید.،تروچالشبرانگیزترداشتهباشیدمهم

.تانببریدبافیدرموردکارتاندوريکنیدوسعیکنیدکهبهتریناستفادهراازموقعیتفعلیازمنفی-7 

هایتانکارکنیدوبهزوديخواهیددیدییدرحدتواناهایتانراتوسعهدهید.راافزایشدهیدومهارتهایتانآگاهی-6 

شود.کهخستگیوماللتناپدیدمی

   شناسانقرارگرفتههاياخیرموردتوجهروانیاستکهدرسالیهافرسودگیشغلیازجملهاختالل،بهطورکلی

ازاینعارضه(%34)بیشترازهايفعالدهدکهدرصدقابلتوجهیازافرادسازماننیزنشانمیاستونتایجتحقیقات

افراد...سببتشدیداینعاملگردید.ودرکشورمانیزبروزبیماريکروناوتحریمومسایلاقتصاديدررنجهستند.

مس این با میئدرگیر احساس هیچله وکنند پیشرفت گونه حرفهترقی زندگی ندارند.در خویش شخصی و دراي

میمحیط ترینتوانبرايبروزفرسودگیشغلیمعرفیکردکهعمدههايصنعتیوسازمانیعواملوعللمختلفیرا

عنوانسبکرهبريوآن مدیرانسازمانبه سرپرستانو روشیاستکه اتخاذها سازمانبرايخود و کنترلافراد

ومحیطسازمانکنند.می بیشتردرمعرضهايکاريکهدارايسبکمالحظهها کارانهکمتريهستند،کارکنانخودرا

می فرسودگیشغلیقرار پدیده بیندهند.ابتالبه از را قربانیانخود نشانگانفرسودگیشغلیبیشتر عبارتدیگر به

هاسرسايآنؤعاطفیکمتريازطرفمدیرانورکارانهوگرموهايمالحظهگیردکهرفتارهاومؤسساتیمیسازمان

سفانهازبابصالحیتوأمت)وکنندرسمیدرسازمانرفتارمیمدیرانوسرپرستانیکهبهطورکامالًخشکومیزند.

مبنايضوابطبه..نهبر.اساسروابطوتوانعلمیوشایستگیواقبالعمومیبهاینپستمنصوبنشدندوبیشتربر

مسلماًباید،ورزندعاطفیوگرمبرايکارکنانخوددریغمیوازفراهمآوردنمحیطیآرام،یابند(اینمناصبدستمی

بیشتربهواديفرسودگیشغلیرهنمونمی باشندکهزیردستانخودرا سازندوتالشکمتريدرجهتبهبودوآگاه

دهند.وريدرسازمانازخودنشانمیبهره

 

گزاریسپاس

هايدانشگاهیوتخصصیموجوددرسطحشهرکرجوباحاصلپژوهشمیدانیانجامشدهدرسطحکتابخانهمقالهاین

هايمسئوالنزحماتوهمکاريازداندمیالزم خودبرمقالههاست.نویسندههمکاريکتابدارانمتخصصشاغلدرآن

کادرمحترم(نشریهکهنکاتوتتحریریه)وئهمچنینازداورمحترمهیوکتابدرانشاغلدرکتابخانهموردبررسیو

د.نمایقدردانینمودند،فراهمراپژوهشاینبهاصالحراتببیننمودندوزمینهانتشارظرایفنیاز
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 منابع

 .تهران:نشرنی.مدیریتعمومی.(3511)الوانی،سیدمهدي

 ارائه و بانک کارکنان درمیان شغلی فرسودگی وضعیت بررسی.(3141)فاطمه راغب، دلبري؛محمدرضا اسدي، ؛مجتبی امیري،

  .56-37(،6)1،دانشکدهمدیرتدانشگاهتهران،بازرگانی نشریهمدیریت.آن وضعیت بهبود کارهايراه

وآوريتابزندگی،ازرضایتبینايمقایسهبررسی.(3143)الهعزتکردمیرزا،نیکوزاده؛کیومرثبخش،فرحفهیمه؛امینی،

هابخشسایروویژههايبخشپرستارانشغلیفرسودگی پژوهشیمدیریت. علمیو تربیت،پرستاريفصلنامه دانشگاه

(4-36(،5)3،مدرسوسازماننظامپرستاريجمهورياسالمیایران

)زاده،مصیب؛سعیدغفاري،حسین؛محمدبیگلو، (3141شهناز میاندرآنبرعواملمؤثروشغلیفرسودگیمیزانبررسی.

پژوهشیتحقیقات-فصلنامهعلمی.شهرستاناردبیلعمومیهايکتابخانه:مورديمطالعهعمومی،هايکتابخانهکتابداران

.67پیاپی(،3)51،عمومیهايکتابخانهورسانیاطالع

وشغلیفرسودگی(.بررسی3143)مرتضیامرایی،؛احمدپاپی،سلمان؛علوي،فیروزه؛فراشبندي،زارعپرستو؛محمدي،پارسائی

اصفهاندانشگاهکتابداراندرشناختیجمعیتمتغییرهايباآنرابطه دانشگاهعلموکتابداريمجلهمطالعات. اطالعات

 76-4،35،شهیدچمراناهواز

 .دیبا چاپتهران:.فرامرزي تقی محمد ترجمه ،بشناسید را خود هايتوانایی.(3145)چیدوویداوکتوریوپلیکس،

،کرج شهرستان بهزیستی شغلیکارکنان فرسودگی با شغلی رضایت و سازمانی تعهد رابطه بررسی(.3136درفشیجوان،حنانه)

مرودشت. واحد اسالمی آزاد سازمانی.دانشگاه-صنعتی شناسیروان در ارشد کارشناسی نامهپایان

 کاربردها()ساختار،تئوريسازمان.(3511)استیفنپیرابینز، تهران:،ترجمهدکترسیدمهديالوانی،حسندانائیفرد،طراحی،

 .انتشاراتصفار

صالح ژیال ؛مهران فرهادي، ؛رحیمی، هايکتابخانه کتابداران رابطه بررسی ،شغلی فرسودگی و آوريتاب.(3144)سعیدي،

 .341-316 ،(5)41،دانشگاهی رسانیاطالع و کتابداري تحقیقات،کرمانشاه شهر دولتی هايدانشگاه

 رابطه و اصفهان دانشگاه شغلیکتابدارن فرسودگی میزان بررسی.(3145)محمدرضا عابدي، ؛احمد شعبانی، ؛رقیه آدریانی، رضایی

،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلومواطالعاتیهاوخدماتفصلنامهنظام .اطالعات خدمات و هانظام .دموگرافیک عوامل با آن

.33-20،51،تحقیقات

 .تهران:سمت،چاپششم.مبانیمدیریترفتارسازمانی.(3144)علیرضائیان،

.فراتحلیلپیرامونرابطهفرسودگیشغلیباسالمتروان.(3145امیري،مولود) ؛زارع،راضیه؛ابوالقاسم،نوري؛حمیدرضا عریضی،

 .41-335(،53)31 ،اجتماعی رفاه پژوهشی-علمی هفصلنام

 هايدانشگاه کتابداران قهکاربسا و سن با آن رابطه و شغلی فرسودگی میزان.(3143)علی محمد نژاد، قاسمی ؛اسماعیل مصطفوي،

.454-53،455شمارهپیاپی(،7)4،اطالعات مدیریت تهران. شهر دولتی

نیبیشغلیوفرسودگیبانشاطاجتماعیشغلتیرضانیرابطهبلی(.تحل3144)دیسع،تابش؛محسن،ياحمد؛نصرزاده،فاطمه

 .373-363(،53)3،یتیپژوهشدرورزشترب.:ارائهمدلیبدنتیتربریوغیبدنتیتربرانیدب
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شهرمشگینراهنماییشهرستانمعلمانخودکارآمديباشغلیرضایترابطه.(3134)یوسف،نامور؛عادل ،زاهد ؛نوبخت،شهرام

 .316-356(،3)5 ،تربیتی مجلهعلوم،34تحصیلیسالدر
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Analysis of the relationship between job satisfaction and burnout of 

librarians in specialized and academic libraries 

 

Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between job satisfaction and 

burnout in librarians of university and specialized libraries in Karaj. 
burnout is one of the disorders that have been considered by psychologists in recent years, and 

research results show that a significant percentage of people in active organizations suffer from 

this complication. People involved in this issue feel that they have no progress in their 

professional and personal lives. In industrial and organizational environments, various factors 

and causes can be introduced for the occurrence of burnout, the most important of which is the 

method that supervisors and managers of the organization adopt as a style of leadership and 

control of individuals and the organization. 
Organizations and workplaces that have a less consensual style make their employees more 

vulnerable to burnout. In other words, burnout syndrome takes most of its victims from 

organizations and institutions that show less considerate, warm and emotional behaviors from 

their managers and bosses. Managers and supervisors who are completely dry and formal in the 

organization and refuse to provide a calm, emotional and warm environment for their employees 

should certainly be aware that they lead their subordinates more to the valley of burnout and 

effort. They show less for improvement and productivity in the organization. 
Method: This is a survey and correlational research. The statistical population includes all 

librarians of university and specialized public libraries in Karaj who have a university degree. 

The research community includes 54 librarians. The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire 

(MQS) and the Goldard Burnout Questionnaire (GBI) were used to collect research data. 
Findings: The findings showed that there is a strong and inverse relationship between job 

satisfaction and burnout. Job satisfaction is different for men and women. There was also a 

significant difference in burnout between men and women. On the other hand, the type of 

employment is related to the level of satisfaction as well as burnout. The burnout rate of people 

who were contracted was higher than that of formal people. According to the analysis of 

variance table, there is no significant difference between job groups in terms of satisfaction.  

based on the measurement of the total correlation between the scales and the total score of 

burnout and job satisfaction in the study population showed that the relationship between job 

satisfaction and burnout is inverse, with increasing job satisfaction job burnout is significantly 

reduced by item mention. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Job Burnout, Librarians of Alborz Libraries (Karaj). 

 




