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  چكيده
شناخت عوامل به وجود  رو از اين. است پيشرفتهرشد و كشورهاي در حال در  ه ويژهها، ب انسان شكالتيكي از ماسترس امروزه،  :مقدمه
با هدف  1388پژوهش حاضر در سال  .مشغول كرده استمناسب، ذهن افراد زيادي را به خود  هاي راه حلنتايج  ي هيين مشكل و اراا ي هآورند

  .هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده است زاي شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه تعيين عوامل استرس
شناسي و  روان متخصصان نامه توسط روايي پرسش. نامه بود ري اطالعات، پرسشروش پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآو :روش بررسي

 77ي آماري مورد مطالعه،  جامعه. به دست آمد 91/0برابر  Cronbach’s alphaبا استفاده از  آن كتابداري و اطالع رساني تأييد شد و پايايي
مورد بررسي، چندان  ي كه جامعه با توجه به اين. بودند 1388فهان در سال هاي دانشگاه علوم پزشكي اص نفر از كتابداران شاغل در كتابخانه

ها پس از  داده. حضوري بود ي ي گردآوري اطالعات، مراجعه شيوه. از روش سرشماري استفاده شد گيري، بزرگ نبود، بدون انجام نمونه
  .ون استنباطي مورد تحليل قرار گرفتوارد گرديد و سپس از طريق آمار توصيفي و آزم SPSSافزار  گردآوري، در نرم

زا، عدم حمايت سرپرستان و كمترين تأثير مربوط به مشخص نبودن گروه  دهد كه اثرگذارترين عامل استرس ها نشان مي يافته :ها يافته
زماني، بيشترين هاي سا نشانگر آن است كه بعد ساخت Lothans ي زا در ابعاد چهارگانه بندي عوامل استرس رتبه. باشد مخاطبين مي

كار، ميزان تحصيالت و عوامل  ي بين سن، سابقه. ميانگين و بعد شرايط فيزيكي سازمان، كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است
  .داري وجود دارد معني  ي زاي شغلي كتابداران، رابطه استرس
زا به  ترين عوامل استرس اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مهمه نتايج نشان داد كه از نظر كتابداران شاغل در كتابخانه :گيري نتيجه

ترتيب عدم حمايت سرپرستان، عدم توجه به ارتقاي شغلي، عدم امنيت شغلي، انجام كار فقط به منظور رفع تكليف و عدم همكاري مدير 
  .ها را انجام دهند و اقدامات الزم در راستاي رفع آنها بايد عوامل ايجاد استرس را شناسايي  باشند، بنابراين مديران كتابخانه كتابخانه مي

  .هاي دانشگاهي فشار رواني؛ كتابداران؛ كتابخانه :هاي كليدي واژه
  تحقيقي :نوع مقاله

  12/2/89 :پذيرش مقاله    29/10/88 :اصالح نهايي    23/8/88: مقاله دريافت
هاي دانشگاه علوم پزشكي  شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه زاي بررسي عوامل استرس. پور زهرا اشرفي ريزي حسن، كاظم :ارجاع

  .45-53 ):1( 8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد. اصفهان
 

  مقدمه
در  ه ويژهها، ب انسان شكالتيكي از ماسترس  ،امروزه

است و شناخت علل و  پيشرفتهرشد و كشورهاي در حال 
ايج و نت ي هياين مشكل و ارا ي هعوامل به وجود آورند

گيري و درمان آن، ذهن افراد  راهكارهاي مناسب براي پيش

باشد كه توسط  مي 21804/03 ي اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره*
  .معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور استان اصفهان حمايت گرديده است

آوري اطالعات در  استاديار، كتابداري و اطالع رساني، مركز تحقيقات فن .1
 ي سندهنوي. (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران ،علوم سالمت

  Email: hassanashrafi@mng.mui.ac.ir                             )مسؤول
  .مربي، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه پيام نور شهرضا، اصفهان، ايران. 2
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كاركنان از جمله افرادي  .مشغول كرده استزيادي را به خود 
 هستندرو  هاي گوناگون با اين پديده روبه   هستند كه در سازمان

  .برند از آن رنج ميو 
نخست : به دو دليل ضروري است استرس شغليبررسي 

فراواني  هاي آسيبتواند  مي استرس شغلي به توجهي بيكه   آن
و پيامدهاي منفي  نمايدتوان منابع انساني يك سازمان وارد  هب

 استرس شغلي اگركه  دوم آن. مانند كاهش توليد را به بار آورد
شود و با تدابير و دورانديشي هدايت و ندرستي باز شناخته ه ب

عدم و  عملكرد كارمند كاهشتواند در  گردد، مينسرپرستي 
  ).1( او مؤثر باشد رضايت

كتابداري با مراجعان و اطالعات در  ي فعاليت و حرفه
اي هر كتابدار در هر نوع كتابخانه و  ارتباط است و نقش حرفه

. باشد در هر سطحي، تأمين نيازهاي اطالعاتي مراجعان مي
هاي دانشگاهي نيز مانند  ها به ويژه كتابخانه فعاليت در كتابخانه

باشد كه  مشاغل خدماتي مملو از استرس مربوط به كار ميساير 
توجه به  كتابداران با. اغلب از كنترل مستقيم كتابدار خارج است

در و مالي اداري  مسايلا طرفي ب كه دارند از يشغلماهيت 
ارتباط  ،طرف ديگر از وسازمان و خارج از سازمان درگير هستند 

گويي به  عدم توانايي پاسخ مختلفي دارند كه عانمستقيم با مراج
. شود ميشغلي باعث ايجاد استرس نيازهايشان  ها و درخواست

منابع  آوري اطالعات و همواره جهت فراهم همچنين كتابداران
مسؤوالن دانشگاه جهت تهيه و سفارش منابع و خريد وسايل با 

و عوامل  اند و امكانات مورد نياز كتابخانه مشكالتي داشته
ها،  اختالف در ارزشخوردهاي شخصي، چون برديگري 

منابع كمياب،  ي مشكالت ارتباطي، عدم همكاري براي تهيه
نيز يرات يتغ برابر مقاومت در تنش وها،  وجود ابهام در مسؤوليت

  ).2( كنند ايجاد ميها استرس  براي آنبه اشكال مختلف 
بندي عوامل  رتبه بررسي و«با عنوان  پژوهشيشعاري در 

هاي علوم  شغلي در كتابداران شاغل در دانشگاهزاي  استرس
به بحث پيرامون عوامل » نايرا پزشكي تهران، شهيد بهشتي و

بررسي . زاي اين شغل از ديدگاه كتابداران پرداخته است استرس
در  هاي پژوهشي او پنج عامل عدم وجود حس همكاري   يافته

 غير ي يهته، ، گم شدن يا از بين رفتن مواد كتابخانهمحيط كار

عدم  كاري و ي اصولي منابع كتابخانه، نداشتن مهارت در زمينه
. دادنشان ترين رتبه وجود خط مشي در كتابخانه را در باال

 ي در دو گروه زنان و مردان جامعه استرسمقايسه و رتبه بندي 
و نيز ساير  دادرا نشان  ها هماهنگي در پاسخ ،مورد پژوهش

كار  ي سابقه و استرسكه بين  بود نآبيانگر  پژوهشهاي  يافته
و   همچنين بين استرس و رشته. دارد داري وجود معني ي رابطه

  ).3( شتداري وجود ندا      مدرك تحصيلي ارتباط معني
  يزا استرس  عوامل  بررسي«خسروي در پژوهشي با عنوان 

،  علوم  وزارت  دانشگاهي  هاي شاغل در كتابخانه  كتابداران  شغلي
تعداد زنان   كه داد  نشان  »شهر تهران  وريآ فن و  قاتتحقي

 ، سرپرستان  حمايت  عدم  عامل  پنج. كتابدار بيش از مردان است
  ، نبود معيارهاي مدير كتابخانه  همكاري  ، عدم شغلي  امنيت  عدم

عملكرد، از نظر   ارزيابي  علمي غير  هاي روش و  تشويق  صحيح
در  همچنين .باشند مي  استرس  ي رتبه  ترينباال  داراي  كتابداران

 هايي تفاوتديدگاه مردان و زنان، از   عوامل  اين  بندي رتبه
 كار با عوامل  ي و سابقه  تحصيالت  بين. مشاهده گرديد

 رابطهوجود ، اما شتداوجود   مثبت  همبستگينيز زا  استرس
 ).2( دنش تأييد  ،عوامل  و اين  استخدامي  و وضعيت  سنميان 

استرس و «در پژوهشي با عنوان  صياميان و همكاران
ضمن » ها و مراكز اطالع رساني فرسودگي شغلي در كتابخانه

زاي شغلي كتابداران شاغل در  بررسي عوامل استرس
ند دادهاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، نشان  كتابخانه

تحصيلي باالتري هستند، استرس و افرادي كه داراي مدارك 
از لحاظ سن، تفاوت . فرسودگي شغلي بيشتري دارند

ترين عوامل  و مهم شتداري در ميزان استرس وجود ندا معني
فقدان تجهيزات و زمان : استرس و فرسودگي شغلي عبارتند از

ها،  گيري كافي براي انجام وظايف، عدم مشاركت در تصميم
كافي، عدم تطابق وظايف محوله با  ي فقدان انگيزه

  ).4(هاي فردي  يتواناي
Kupersmith  تكنو استرس و «در پژوهشي با عنوان

هاي ناشي از ورود  به بررسي استرس» كتابداران مرجع
وي تكنو استرس را يك بيماري . ها پرداخته است تكنولوژي

هاي  مدرن، كه ناشي از عدم توانايي سازگاري با تكنولوژي
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عاليم خفيف  همچنين. كند باشد، تعريف مي جديد كامپيوتر مي
احساس جدايي و ناكامي، : دارد تكنو استرس را چنين بيان مي

هاي جديد و  نگرش منفي نسبت به منابع و سيستم
هاي كامپيوتري، سهل انگاري استفاده كنندگان در  تكنولوژي

رابطه با نيازهاي كامپيوتري، افكار بد در مورد توانايي شخصي 
از انجام كار استفاده در غلبه بر كامپيوتر، نگرش معذوريت 

تواند به  كنندگان و تعريف از خود به عنوان كسي كه نمي
  ). 5( جستجوي اطالعات بپردازد

Swanson  در پژوهشي به ارزيابي استرس و فرسودگي
شغلي در كتابداران جوان پرداخت و نشان داد كه جنس و 

كار كتابداران، تأثيري بر سطح استرس ندارد و در كل  ي سابقه
از . مهمي براي كتابداران جوان نبوده است ي ترس مسألهاس

زا حجم زياد كار بوده  ترين عامل استرس نظر كتابداران، مهم
  ).6( است

Kupersmith زاي  در پژوهشي به بررسي عوامل استرس
ها به كتابخانه پرداخت و نشان داد كه  ناشي از ورود تكنولوژي

سطح استرس ناشي از بيش از نيمي از كتابداران معتقدند كه 
عواملي . ورود كامپيوتر در پنج سال گذشته افزايش يافته است
اند عبارتند  كه بيشترين سطح استرس را به خود اختصاص داده

افزار و  اضافه بار اطالعات، مشكالت شبكه، امنيت سخت: از
  ).7(مشكالت ارگونوميك 

Ennis زاي ناشي از  در پژوهشي به بررسي عوامل استرس
او در . ود تكنولوژي به بخش مرجع كتابخانه پرداخته استور

زا را شناسايي كرد كه  ابتدا با بررسي متون، شش عامل استرس
سرعت تغيير، فقدان آموزش، افزايش اضافه كار، : عبارتند از

. فقدان استاندارد سازي، تغيير نقش كتابداران و قابليت اعتماد
ق، سرعت تغيير و فقدان نتايج نشان داد كه در ميان عوامل فو

  ).8(زا بوده است  استاندارد سازي بيش از سايرين استرس
McKenna منابع  ي در پژوهشي با بررسي همه جانبه

 24هاي كشور كانادا بيان داشت كه تنها  انساني در كتابخانه
در . درصد از كتابداران معتقدند كه استرس شغلي كمي دارند

 39نگرش مثبت كمتري دارند و  اي اين ميان افراد نيمه حرفه
 55. ها قابل كنترل است درصد معتقدند كه حجم كاري آن

درصد انجام كارهاي  56درصد كتابداران حجم زياد كار، 
هاي  درصد انجام فعاليت 56درصد تنوع وظايف و  69سخت، 

  ).9(دانند  زا مي مديريتي را مهمترين عوامل استرس
Doshi مديريت  ي در زمينه اي تجربيات خود در مقاله

استرس در بخش مرجع كتابخانه در دانشگاه كاريلوناي شمالي 
كه سؤاالت مرجع دشوار،  دارد او بيان مي. را ارايه كرده است

هاي بيش از حد در بخش مرجع و تغييرات سريع  مالقات
پژوهش . زا در بخش مرجع هستند تكنولوژي از عوامل استرس

كه زمان كمتري را صرف كه كتابداراني  دادوي نشان 
در حالي كه  ،كنند، استرس كمتري دارند مرجع مي ي مصاحبه

هاي متوالي، سطح استرس  نشستن پشت ميز مرجع در ساعت
  ).10(دهد  را افزايش مي
زا در  كه عوامل استرس دادندهاي مذكور نشان  پژوهش

اين . جوامع مورد بررسي كم و بيش با هم متفاوت هستند
زاي شغلي را در بين  رد كه عوامل استرسپژوهش قصد دا

هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  كتابداران شاغل در كتابخانه
مورد بررسي قرار دهد تا از اين رهگذر بتوان  1388در سال 

ها را شناسايي نمود و مديران  زا در محيط كار آن عوامل استرس
اشت ها را نسبت به شرايط و بهد و دست اندركاران كتابخانه
  .رواني كتابداران مطلع ساخت

  
  روش بررسي
در پيمايشي است و به روش  نوع كاربردياز پژوهش حاضر، 

ابزار گردآوري اطالعات، . استبه انجام رسيده  1388سال 
نامه، با استفاده از عوامل  اين پرسش. نامه بود پرسش
؛ كه اين )2(تنظيم گرديد  Lothansزاي سازماني  استرس

هاي  هاي سازماني، ساخت هاي سياست ت مقولهعوامل را تح
سازماني، شرايط فيزيكي سازمان و فرايندهاي سازماني بر 

شناسي و  روان متخصصان نامه توسط روايي پرسش .شمارد مي
آن با استفاده از  كتابداري و اطالع رساني تأييد شد و پايايي

Cronbach’s alpha  نامه  پرسش. به دست آمد 91/0برابر
آماري پژوهش  ي جامعه. بناي مقياس ليكرت تنظيم گرديدبر م

هاي دانشگاه علوم  كتابداران شاغل در كتابخانه ي شامل كليه
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تعداد كتابداران  ي پس از بررسي درباره. پزشكي اصفهان بود
نفر شناسايي شدند و با  77مشغول به كار در اين دانشگاه، تعداد 

گيري،  بدون نياز به نمونه مورد بررسي، ي توجه محدود بودن جامعه
ي گردآوري اطالعات،  شيوه. از روش سرشماري بهره گرفته شد

افزار  ها پس از گردآوري در نرم داده. حضوري بود ي مراجعه
SPSS از آمار توصيفي  ها ثبت گرديد و جهت تجزيه و تحليل آن

و آزمون استنباطي ) فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار(
)Spearmans rank correlation coefficient ( استفاده

  .شد
  
  ها يافته
هاي جمعيت شناختي  هاي پژوهش در رابطه با ويژگي يافته
آماري  ي نفر جامعه 77دهد كه از ميان  دهندگان نشان مي پاسخ

گويي  ها پاسخ دادند، بنابراين نرخ پاسخ نامه نفر به پرسش 63
زن و ) درصد 76(نفر  48از اين تعداد . باشد درصد مي 81/81
در توزيع فراواني طبقات سني . مرد بودند) درصد 24(نفر  15

 61/47(نفر  30گويان با تعداد  گويان، بيشترين پاسخ پاسخ
نفر  15همچنين . سال سن داشتند 40تا  31بين ) درصد

نفر از  12سال و  30تا  20گويان بين  از پاسخ) درصد 80/23(
افراد . سال سن داشتند 50تا  41بين ) درصد 04/19(ها  آن

) درصد 52/9(نفر بودند و كمترين فراواني  6سال،  51باالتر از 
  .را به خود اختصاص دادند

نفر  39از نظر ميزان تحصيالت، بيشتر پاسخگويان با تعداد 
داراي تحصيالتي در سطح كارشناسي و ) درصد 90/61(

التي در داراي تحصي) درصد 11/11نفر،  7(كمترين تعداد 
 28/14(نفر  9گويان  از ميان كل پاسخ. سطح ديپلم بودند

داراي ) درصد 69/12(نفر  8داراي مدرك كارداني و ) درصد
كار در كتابخانه،  ي از نظر سابقه. مدرك كارشناسي ارشد بودند

 10تا  6بين ) درصد 15/30(نفر  19گويان با تعداد  بيشتر پاسخ
 21باالتر از ) درصد 52/9(نفر  6ها با تعداد  سال و كمترين آن

نفر  17گويان،  از ميان كل پاسخ. كار داشتند ي سال سابقه
نفر  12سال و  20تا  16كار بين  ي سابقه) درصد 98/26(
 9همچنين . سال داشتند 5كار كمتر از  ي سابقه) درصد 04/19(

سال  15تا  11كار بين  ي داراي سابقه) درصد 28/14(نفر 
  .بودند
زاي شغلي  بندي عوامل استرس ها در رابطه با رتبه  يافته

و كمترين  46/4كتابداران نشان داد كه باالترين ميانگين 
ها مشاهده  ضمن بررسي كلي پرسش. باشد   مي 57/2ميانگين 

مورد نمراتي باالتر از ميانگين  32عامل،  36گرديد كه از تعداد 
در . انه هستنددر كتابخ استرس و از عوامل ايجاد) 3(داشتند 

ها نمراتي كمتر از ميانگين داشتند،  مورد از پرسش 4مقابل، تنها 
زا در  پنج عامل مهم استرس. زا نبودند يا به عبارتي استرس

با ميانگين (كتابخانه به ترتيب عبارت از عدم حمايت سرپرستان 
، عدم )33/4با ميانگين (، عدم توجه به ارتقاي شغلي )46/4

، انجام كار به منظور رفع تكليف )25/4ميانگين  با(امنيت شغلي 
با ميانگين (و عدم همكاري مدير كتابخانه ) 16/4با ميانگين (

در مقابل پنج عاملي كه كمترين ميزان . هستند) 14/4
اند، به ترتيب از كمتر به بيشتر عبارت از  زايي را داشته استرس

، )57/2با ميانگين (مشخص نبودن گروه مخاطبين كتابخانه 
، حضور )68/2با ميانگين (هاي جديد به كتابخانه  وريآ ورود فن

، عدم )87/2با ميانگين (در محل كار در ساعات غير اداري 
و قديمي بودن ) 89/2با ميانگين (آشنايي مراجعين با رايانه 

  ).1جدول (هستند ) 11/3با ميانگين (منابع كتابخانه 
زا در ابعاد  مل استرسبندي عوا ها در رابطه با رتبه يافته

هاي  نشانگر آن است كه بعد ساخت Lothans ي چهارگانه
و بعد شرايط فيزيكي ) 76/3(سازماني باالترين ميانگين 

  ).1نمودار (باشد   را دارا مي) 51/3(سازمان كمترين ميانگين 
بين سن و عوامل  ي جهت پاسخ به پرسش رابطه

 ريزاي شغلي كتابداران از آزمون آما استرس
Spearmans rank correlation coefficient ) به علت

ضريب همبستگي با اطمينان  .استفاده شد) اي بودن متغيرها رتبه
محاسبه گرديد و سطح  490/0برابر با ) α=  01/0(درصد  99

به دست آمد و در نتيجه بين  P > 01/0داري آزمون  معني
ع مثبت وجود داري از نو معني ي  زا و سن رابطه عوامل استرس

  .شود زا بيشتر مي يعني با افزايش سن، تأثير عوامل استرس ،دارد
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  هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان زاي شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه بندي عوامل استرس رتبه :1جدول 
انحراف 
 معيار

 رتبه زا عوامل استرس ميانگين
انحراف
 معيار

 رتبه زا عوامل استرس ميانگين

 1 عدم حمايت سرپرستان 46/4 /.692 19 جايي مداوم هجاب 57/3  161/1

757/0  56/3 
دير رسيدن درخواست منابع يا 

 تجهيزات كتابخانه
  2 عدم توجه به ارتقاي شغلي 33/4  783/0  20

 3 عدم امنيت شغلي 25/4 135/1 21 هاوجود تبعيض در پرداخت 54/3  090/1
 4 انجام كار فقط به منظور رفع تكليف 16/4 /.954 22 نامناسب بودن تجهيزات كتابخانه 52/3  /.800
 5 عدم همكاري مدير كتابخانه 14/4 045/1 23 عدم آشنايي با شرح وظايف 48/3  176/1
 6 نداشتن تخصص الزم مديريت كتابخانه 11/4 /.946 24 كمبود منابع علمي 38/3  007/1
 7 وجود سر و صدا در كتابخانه 10/4 073/1 25 ه موقع كاركنانعدم حضور ب 35/3  246/1
 8 برخوردهاي شخصي در محل كار 06/4 /.931 26 نامناسب بودن فضاي مخزن 33/3  295/1

891/0  30/3 
كمبود اطالعات به دليل تغيير مداوم 

 اطالعات
  9 وجود گرد و غبار در محيط كار 05/4  906/0  27

 10 گم شدن منابع كتابخانه 04/4 915/0 28 كافيي دجهعدم تخصيص بو 27/3  181/1
 11 هاي غير علمي ارزيابي عملكرد روش 03/4 /.803 29 تراكم كاري 24/3  329/1

199/1  17/3 
به هم خوردن نظم مواد كتابخانه 

 توسط مراجعين
  12 اجراي وظايف ي عدم نظارت صحيح در نحوه 97/3  958/0  30

 13 عدم همكاري كاركنان در محيط كار 95/3 923/0 31 د مراجعينحضور بيش از ح 13/3  109/1
 14 فقدان معيارهاي صحيح تشويق 94/3 /.878 32 قديمي بودن منابع در كتابخانه 11/3  969/0
 15 كمبود امكانات رفاهي 90/3 /.893 33 عدم آشنايي مراجعين با رايانه 89/2  271/1

055/1  87/2 
غير  حضور در محل كار در ساعات

 اداري
  16 روشن نبودن اهداف كاري در كتابخانه 86/3  859/0  34

 17 هاگيري عدم مشاركت در تصميم 67/3 823/0 35 هاي جديد به كتابخانه وريآ ورود فن 68/2  202/1

228/1  57/2 
مشخص نبودن گروه مخاطبين 

 كتابخانه
 18 فقدان نور طبيعي كافي در محيط كتابخانه 59/3  994/0  36

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  Lothans ي زا در ابعاد چهارگانه بندي عوامل استرس رتبه :1نمودار 

3/643/513/69 3/76

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

سياست هاي سازماني 

ساخت هاي سازماني

شرايط فيزيکي سازمان

فرايندهاي سازماني

۵/١  

۵/٢  

۵/٣  

۵/۴  

www.mui.ac.ir 



  ...زاي شغلي كتابداران شاغل در  بررسي عوامل استرس 

 90فروردين و ارديبهشت / ي اول  شماره/ ي هشتم  دوره/ مديريت اطالعات سالمت   50

بين تحصيالت و  ي جهت پاسخ به پرسش رابطه
   زاي شغلي كتابداران، از آزمون آماري عوامل استرس

Spearmans rank correlation coefficient ) به
ي با ضريب همبستگ .استفاده شد) ها اي بودن پاسخ علت رتبه
محاسبه  -271/0برابر با ) α=  05/0(درصد  95اطمينان 

به دست آمد و  P > 05/0داري آزمون  گرديد و سطح معني
  ي زا و ميزان تحصيالت رابطه در نتيجه بين عوامل استرس

بدين ترتيب هر چه ميزان . داري از نوع منفي وجود دارد معني
ها تأثير  بر آنزا  تحصيالت افراد افزايش يابد، عوامل استرس

  .كمتري دارد
كار و  ي بين سابقه ي جهت پاسخ به پرسش رابطه

   زاي شغلي كتابداران از آزمون آماري عوامل استرس
Spearmans rank correlation coefficient ) به

ضريب همبستگي با . استفاده شد) ها اي بودن پاسخ علت رتبه
محاسبه گرديد  463/0برابر با ) α=  01/0(درصد  99اطمينان 

به دست آمد و در  P > 01/0داري آزمون  و سطح معني
 ي  اشتغال رابطه ي زا و سابقه نتيجه بين عوامل استرس

  .)2جدول ( داري از نوع مثبت وجود دارد معني
  

داري بين سن، ميزان  ضريب همبستگي و سطح معني :2جدول 
  زا كار و عوامل استرس ي تحصيالت، سابقه

   ازعوامل استرس
 ضريب همبستگي داريسطح معني

 سن 490/0**  000/0
 ميزان تحصيالت -271/0* 032/0

 ي كارسابقه /.463** 000/0

 *05/0 < P             **01/0 < P  
  

  بحث
هاي پژوهش،  اطالعات حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده

  :توان به شرح زير خالصه كرد دهد كه مي نتايجي را به دست مي
ها  نامه نفر به پرسش 63آماري  ي نفر جامعه 77از ميان 

از . باشد درصد مي 81/81گويي  پاسخ دادند، بنابراين نرخ پاسخ
بيشترين . اين تعداد حدود دو سوم زن و يك سوم مرد بودند

سال بودند و افراد  40تا  31سني بين  ي گويان در رده پاسخ
از . ود اختصاص دادندسال، كمترين تعداد را به خ 51باالتر از 

گويان داراي تحصيالتي در  نظر ميزان تحصيالت، بيشتر پاسخ
سطح كارشناسي و كمترين تعداد داراي تحصيالتي در سطح 

كار در كتابخانه، بيشتر  ي از نظر سابقه. ديپلم بودند
سال سابقه و كمترين تعداد، باالتر از  10تا  6گويان بين  پاسخ

  .تندكار داش ي سال سابقه 21
زاي شغلي  بندي عوامل استرس نتايج حاصل از رتبه

كتابداران بيانگر آن است كه باالترين ميانگين به عدم حمايت 
سرپرستان و كمترين ميانگين به مشخص نبودن گروه 

ها  ضمن بررسي كلي پرسش. مخاطبين اختصاص دارد
مورد از عواملي  32عامل،  36مشاهده گرديد كه از تعداد 

در مقابل تنها . كردند در كتابخانه ايجاد استرس ميبودند كه 
پنج عامل با . زا نبودند مورد از ديد كتابداران استرس 4

زايي از ديد كتابداران، به ترتيب عبارت  باالترين ميزان استرس
از عدم حمايت سرپرستان، عدم توجه به ارتقاي شغلي، عدم 

و عدم  امنيت شغلي، انجام كار فقط به منظور رفع تكليف
نشان  McKennaهاي  يافته. همكاري مدير كتابخانه هستند

اين هاي  زا به طور كامل با يافته داد كه عوامل استرس
ها در پژوهش خسروي تا  يافته). 9(پژوهش متفاوت است 

 هاي ؛ اما يافته)2(با پژوهش حاضر منطبق است حدودي 
پژوهش صياميان و همكاران با اين پژوهش متفاوت است 

هاي جديد به كتابخانه  وريآ در پژوهش حاضر، ورود فن). 4(
زا معرفي شده است، در حالي  ترين عوامل استرس پايين ءجز

دارند  بيان مي) 7(Kupersmith و ) Kupersmith )5كه 
هاي جديد به كتابخانه از عوامل مهم  وريآ كه ورود فن

كه با  ها است در ميان كتابداران شاغل در كتابخانه زا استرس
  .سو نيست هاي اين پژوهش هم يافته

 Lothans ي زا در ابعاد چهارگانه بندي عوامل استرس رتبه
هاي سازماني باالترين ميانگين  نشانگر آن است كه بعد ساخت

و بعد شرايط فيزيكي سازمان كمترين ميانگين را دارد و اين با 
   ).4( خواني دارد هاي خسروي هم يافته

بين سن و عوامل  ي رسي رابطهنتايج حاصل از بر
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زاي شغلي كتابداران، حاكي از آن است كه بين عوامل  استرس
داري از نوع مثبت وجود دارد؛  معني  ي زا و سن، رابطه استرس

شود و  زا بيشتر مي يعني با افزايش سن، تأثير عوامل استرس
) 4(و صياميان و همكاران ) 2(هاي خسروي  اين با يافته

  .اردخواني ند هم
بين تحصيالت و عوامل  ي نتايج حاصل از بررسي رابطه

زاي شغلي كتابداران، نشانگر آن است كه بين عوامل  استرس
داري از نوع منفي  معني ي  زا و ميزان تحصيالت رابطه استرس

بدين ترتيب هر چه ميزان تحصيالت افراد افزايش . وجود دارد
هاي  يافته. ري داردها تأثير كمت زا بر آن يابد، عوامل استرس

كه بيان كردند -اين پژوهش با پژوهش صياميان و همكاران 
 ي زاي شغلي رابطه بين تحصيالت و عوامل استرس

بايد گفت كه در پژوهش . سو است هم -داري وجود دارد معني
، اما در )4(اين رابطه از نوع مثبت است  صياميان و همكاران

به عبارتي در پژوهش  پژوهش حاضر رابطه از نوع منفي است؛
صياميان و همكاران مشخص شد كه با باال رفتن مدرك، 

در حالي كه در پژوهش ) 4(شود  ميزان استرس بيشتر مي
هاي  يافته. يابد حاضر، با باال رفتن مدرك، استرس كاهش مي

خواني  هاي پژوهش خسروي نيز هم پژوهش حاضر با يافته
داري از نوع  معني ي بطهكه در هر دو پژوهش، را ؛ چرا)2( دارد

  ).3(سو نيست  منفي وجود دارد؛ اما با پژوهش شعاري هم
كار و عوامل  ي بين سابقه ي نتايج حاصل از بررسي رابطه

زاي شغلي كتابداران، حاكي از آن است كه بين عوامل  استرس
داري از نوع مثبت  معني ي  كار رابطه ي زا و سابقه استرس

، اما با )3(خواني ندارد  هاي شعاري هم هاين با يافت. وجود دارد
  .خواني دارد هم) 6( Swansonو ) 2(هاي خسروي  يافته

  
  گيري نتيجه

به طور كلي، نتايج اين پژوهش نشان داد كه از نظر 
هاي دانشگاه علوم پزشكي  كتابداران شاغل در كتابخانه

زا به ترتيب عدم  ترين عوامل استرس اصفهان، مهم
، عدم توجه به ارتقاي شغلي، عدم حمايت سرپرستان

امنيت شغلي، انجام كار فقط به منظور رفع تكليف و عدم 
با توجه به سطح باالي . باشند همكاري مدير كتابخانه مي

ها بايستي  استرس شغلي اين كتابداران، مديران كتابخانه
ها را شناسايي  هاي ايجاد استرس در محيط كتابخانه زمينه

ها اقدامات الزم را انجام دهند و  آن كرده و در جهت رفع
مديريت صحيح استرس را  ي همچنين به كتابداران شيوه

  .آموزش دهند
  

  پيشنهادها
هاي پژوهش، پيشنهادهايي براي مديران و  بر اساس يافته

  :گردد مسؤوالن مربوط ارايه مي
استرس شغلي شناسايي و در  ي منابع ايجاد كننده. 1

  .جهت رفع آن تالش گردد
كه كاركنان در مسير زندگي شغلي و  به دليل آن. 2

كنند، الزم است  شخصي خود با مشكالت متعدد برخورد مي
  .مديران در اين مواقع حساس به ياري كاركنان خود بشتابند

نيازهاي مالي كاركنان بر اساس يك نظام حقوق و . 3
  .دستمزد عادالنه مورد توجه قرار گيرد

كاركنان به طور دقيق حدود وظايف هر يك از . 4
  .مشخص شود

هاي بيشتر در كاركنان جهت رسيدن به اهداف    انگيزه. 5
  .سازمان ايجاد شود

عوامل ايجاد احساس عدم امنيت شغلي در كاركنان به . 6
  .طور خاص مورد توجه قرار گيرد

معيارهاي صحيح و علمي در ارزيابي كاركنان به كار . 7
  .گرفته شود

  .ها به نظرات كاركنان توجه شود گيري در تصميم. 8
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A Survey on Job Stressors of Librarians Working in Libraries of Isfahan 
University of Medical Sciences, Iran* 

Hasan Ashrafi Rizi, PhD1; Zahra Kazempour2 

Abstract 
Introduction: Today, stress is one of the human’s problems particularly in developing and 
developed countries. So, many people try to determine these factors and presented suitable 
solutions. The purpose of this research was to determine job stressors among librarians of Isfahan 
University of Medical Sciences, Iran in 2009. 
Methods: This study was survey research in which data was collected by questionnaire. 
Questionnaire validity confirmed by specialists and its reliability determined by Cronbach’s alpha, 
as (r = 0.91). 77 librarians were studied in this research. Considering the small sample size, the 
participants were selected by census method. The method of data collection was interview. Data 
analyzed using SPSS software and descriptive statistics and inferential tests. 
Results: The most effective stressor was lack of support for caregivers and the least important 
factor was Lack of identified audience groups. Ranking of stressors by four dimensions of 
Lothans indicate that organization structures dimension has the highest average and physical 
conditions dimension has the lowest average. There was a significant correlation between age, 
job experience and degree of education and stress factors. 
Conclusion: The results showed that the most important stressors are, respectively, the lack of 
manager’s support, lack of attention to job promotion, job insecurity, work only to eliminate any 
obligation and lack of library manager’s collaboration. Thus, managers should identify stress 
factors and eliminate them. 
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