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 91-62 صفحات ؛9315 زمستان پاییز و ؛مدوشماره  ؛دوم هدور ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله 

 دهيچک

 باهدفپژوهش حاضر  شوند.دچار تنش و استرس مي و منابع الكترونیكي اطالعات وسیع ای خود، حجمماهیت حرفه به توجه با كتابداران :مقدمه

 .ام شدانج 3131شهر تهران در سال يعلوم پزشكزا در بین كتابداران تعیین عوامل تنش

 صورتبههای علوم پزشكي شهر تهران بود كه نفر از كتابداران دانشگاه 381جامعه آماری شامل مقطعي و  – نوع پژوهش توصیفي :هاروش

های در رشته نظرانشماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه خودساخته بود. روایي پرسشنامه توسط استاد راهنما و تني چند از صاحبسر
تحلیل از آمار محاسبه شد. جهت  828/0یید و پایایي آن با استفاده از آلفای كرونباخ به میزان أرساني تو علوم اطالع يبهداشت رواننشناسي، روا

 .استفاده شد SPSS افزارنرم 20نسخه در  بستگيو هم طرفهیکو آنالیز واریانس   T-studentهای آزمونتوصیفي و استنباطي، 

بندی عوامل جویي در وقت و افزایش مسئولیت شده است. در رابطه با رتبهكاری، صرفه آوری نوین باعث افزایش انگیزهود و وجود فنور :هایافته

ثیر را داشت و أدر رابطه باوجود منابع الكترونیكي و میزان آشنایي كتابدار به زبان انگلیسي بیشترین ت شغلي زای شغلي، عدم شناخت ماهیتاسترس
های آموزشي گذرانده شده با نیاز شغلي چنین متفاوت بودن دورهسازماني و هم باكار ایتخصص حرفه بین تناقض وجودرین میانگین، مربوط به كمت

 .باعث ایجاد استرس شده است 66/2±230/3ها با میانگین و انحراف معیار وجود منابع الكترونیكي در كتابخانه يطوركلبهآمد.  به دست

عدم ، ابهام در نقش كاركنان، یكار یتماهعدم اطالع مسئولین از  ،شهر تهرانپزشكي  علوم دانشگاه كتابداران ازنظرداد  نشان نتایج :يریگتيجهن

 ند.ورود منابع الكترونیكي و تغییرات محیطي از دالیل استرس شغلي معرفي شدبا زبان انگلیسي در ارتباط با  یيعدم آشناتوانایي، نیاز به حمایت و 

 .كتابخانه، علوم پزشكياسترس شغلي، كتابداران،  :هاکليدواژه

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 11/91/15پذیرش مقاله:  19/99/15اصالح نهایی:  39/19/19دریافت مقاله: 

شهر تهران در سال  یعلوم پزشک یهادانشگاه یهادر کتابداران کتابخانه یکونمنابع الکتر باوجودزا در رابطه عوامل استرس یبررس .محسن یجواله ،الله یجواله، یمهفه یالحوائجبابارجاع مقاله: 

 .91-62 (:6)6؛ 9315.یننو یپزشک یرساناطالع. 9313

 

 مقدمه:
های شغلی، مقوله محیط وهای جدید آوریورود فنجوامع امروزی  در

توان به تغییرات استرس شغلی را مطرح نموده است. از دالیل استرس می

کاهش یا  شغلی، ی و تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعحوالت سازمانو ت

شود، که باعث نارضایتی شغلی می هاافزایش نیروی انسانی و جابجایی

 [. 1] اشاره کرد

 یکارسخت شرایط در که است مزمن اختالل نوعی شغلی استرس

  و روانی ذهنی، جسمی سالمت و عملكرد فردی بر و آیدمی به وجود

عروقی، زخم معده، فشارخون  ـ اختالالت قلبی [.2] أثیرگذار استت افراد

هایی هستند که با استرس ارتباط مستقیم و اختالالت تیروئید از بیماری

 :HSE[. سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان )3 -4] دارند

Health and Safety Executive2002تا  2002های ( بین سال 
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 فهیمه باب الحوائجی و همکاران                                                                                          در رابطه با منابع الکترونیک زاد در کتابداران عوامل استرس

2377دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان  دوره، رسانی پزشکی نویناطالعمجله   
02 

میلیون پوند  8/3و سالیانه بیش از  یروز کارمیلیون  4/13بیش از 

[. 5] های شغلی، گزارش نموده استخسارت را به خاطر استرس

پرتی، اختالل در حافظه، استرس موجب کاهش تمرکز فكر، حواس

-2] شودگیری در فرد میتردید در انجام کارها و کاهش قدرت تصمیم

ها در ارتباط آوریترین فن[. در گزارشی نشان داده شد پراسترس6

 مراکز و هاهکتابخان [.8مستقیم با استفاده از اینترنت بوده است ]

 جدید هایآوریابزارها و فن باید بهتر خدماتارائه رسانی برای اطالع

عظیمی در  آوری موجب پیشرفت[. تغییرات فن2] بپذیرند را الكترونیكی

های دگرگونی ها شده و با ورود منابع الكترونیكی کتابدارانکتابخانه

 [.10اند ]عظیمی را تجربه کرده

کاربران با توجه به  اطالعاتی نیازهای ینتأمای بر وظایف کتابداران

 ها معتقدندآن از بسیاری کهیطوربه است، یافتهیشافزا ورود منابع جدید

 به همراه داشته نیز منفی هایجنبه مثبت نكات عالوه بر تغییرات این که

 منابع از استفاده بهینه و اطالعات کردن یرپذدسترس کتابداران با است.

 تمام را به اطالعات بهترین، ممكن زمان کمترین در گوناگون، كیالكترونی

در  نفساعتمادبهوجود محیط شغلی آرام و ایجاد  .دهندمی ارائه کاربران

 عنوانبه [. کتابداران پزشكی11] برخوردار است ایویژه اهمیت از هاآن

 رسانی به کاربران حوزه سالمتمتخصص و مسئول اطالع نیروی انسانی

 نیروی فعالیت و کار در محیط یرگذارتأثعامل  تند. بنابراین هرهس

 .تغییر دهد را رسانیاطالع مستقیم روند طوربهتواند می متخصص

 شغلی زایاسترس عوامل بندیرتبه و در پژوهشی به بررسی شعاری

 و بهشتی شهید تهران، یعلوم پزشك هایدانشگاه در شاغل کتابداران در

 حس وجود عامل شامل عدم پنج ی نشان داد کهایران پرداخت. و

 یتهیه کتابخانه، مواد رفتن بین از یا شدنگم کار، در محیط همكاری

 عدم وجود و کاری یینهدرزم مهارت نداشتن کتابخانه، منابع غیراصولی

 هایداشتند. یافته زایی رارتبه استرس باالترین کتابخانه، در مشیخط

 داریمعنی یکار رابطه یسابقه و استرس بین هک بود آن بیانگر پژوهش

 داریمعنی ارتباط تحصیلی و مدرك رشته و استرس بین دارد اما وجود

 عوامل عنوان بررسی با پژوهشی در خسروی [.12] ندارد وجود

 وزارت دانشگاهی هایکتابخانه در شاغل کتابداران شغلی زایاسترس

 یتحماعدم عامل پنج هک داد نشان آوریفن و علوم، تحقیقات

 نبود کتابخانه، مدیر همكاری عدم شغلی، امنیت عدم سرپرستان،

 ازنظر عملكرد، ارزیابی علمیغیر هایروش و تشویق معیارهای صحیح

 یسابقه و تحصیالت هستند. بین استرس یرتبه باالترین دارای کتابداران

 رابطه وجود اما داشت، وجود مثبت بستگیهم نیز زاعوامل استرس با کار

 [.13] نشد تأیید عوامل، این و استخدامی وضعیت و سن بین

 شغلی و فرسودگی عنوان استرس با پژوهشی همكاران در و صیامیان

 نشان مازندران، یعلوم پزشك رسانی دانشگاهاطالع مراکز و هاکتابخانه در

و  استرس هستند، باالتری تحصیلی مدارك دارای که دادند افرادی

 میزان در داریتفاوت معنی سن، ازلحاظدارند.  بیشتری شغلی سودگیفر

 شغلی فرسودگی و عوامل استرس ترینمهم و نداشت وجود استرس

 عدم وظایف، انجام برای زمان کافی و تجهیزات از فقدان اندعبارت

 وظایف تطابق عدم کافی، یانگیزه ها، فقدانگیریتصمیم در مشارکت

  [.14] فردی هایبا توانایی محوله

 منابع نقش در پژوهشی با عنوان بررسی رضوان فرو  پور یروز

 که ندنشان داد تهران دانشگاه کتابداران شغلی هایتنیدگی در الكترونیكی

به سزایی  نقش کتابداران شغلی تنیدگی کاهش در الكترونیكی تجهیزات

ای و شبكهالكترونیكی، منابع  منابع صورتبه خدمات ارائه بین دارد و

 [.15] داشت وجود داررابطه معنی شغلی تنیدگی و های اطالعاتیپایگاه

عوامل  در پژوهشی با عنوان بررسی پورریزی و کاظماشرفی

پزشكی اصفهان اظهار داشتند  زای شغلی کتابداران دانشگاه علوماسترس

ثیر أسرپرستان و کمترین ت یتحماعدمزا، اثرگذارترین عامل استرس

بندی عوامل وط به مشخص نبودن گروه مخاطبین است. رتبهمرب

های سازمانی، بیشترین میانگین و ارزا نشانگر آن بود که بعد ساختاسترس

. بین سن، سابقه کار، بودبعد شرایط فیزیكی سازمان، کمترین میانگین 

داری زای شغلی کتابداران، رابطه معنیمیزان تحصیالت و عوامل استرس

از دید زا ترین عوامل استرسنشان داد مهم هانآ. نتایج وجود داشت

سرپرستان، عدم توجه به ارتقای شغلی،  یتحماعدمبه ترتیب کتابداران 

تكلیف و عدم همكاری  رفع منظوربهعدم امنیت شغلی، انجام کار فقط 

 [.16مدیر کتابخانه است. ]

مدیران  ان والحوائجی و پاشازاده میزان استرس شغلی کتابدارباب 

بیشترین میانگین ابعاد استرس شغلی  نشان دادندعمومی  هایکتابخانه

مربوط به بعد بارکاری و کمترین میانگین ابعاد استرس مربوط به بعد 

 یشناخت یتجمعهای محیط فیزیكی بود. بین استرس شغلی و ویژگی

داری وجود نداشت و نیز تفاوت )سن، جنس و سابقه کار( رابطه معنی

و درآمد اقتصادی  داری در شرایط محیط کاری، سابقه، تشویقمعنی

الهام  [.12] استرس شغلی مالحظه نشد ازلحاظ یموردبررسهای گروه

های شغلی و استرس بررسی ارتباط بیندر پژوهشی  سرجامی هوشیار

نشان داد، بین استرس کار و خانواده و  کارکنان مندی شغلیرضایت

چنین باشد. همدار میتنیدگی کلی رابطه وجود دارد و این ارتباط معنی

داری وجود نداشت. ارتباط میان رضایت از کار و تنیدگی، ارتباط معنی

بوده  داریمعنل، ئوو رضایت از مس بین تنیدگی کلی استرس ناشی از کار
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 فهیمه باب الحوائجی و همکاران                                                                                         زا در کتابداران در رابطه با منابع الکترونیک عوامل استرس

 12 2377ان دوم، شماره دوم، پاییز و زمست دوره، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

نمود که بین استرس با رضایت از کار، رضایت از است. وی مشاهده 

 دار وجود داشته استمسئول و رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معنی

[18.] 

Kupersmith  ورود از ناشی زایاسترس عوامل بررسی با 

 که بیشتر از نیمی از کتابداران داد نشان و پرداخت کتابخانه به هاآوریفن

 گذشتهسال  پنج در کامپیوتر ورود دلیل به استرس سطح که معتقدند

 خود به را استرس سطح بیشترین است. عواملی که یافتهیشافزا

 شبكه، مشكالت اطالعات، باراضافهاز  اندعبارت اندداده اختصاص

 به پژوهشی در  Ennis [.12] ارگونومی و مشكالت افزارسخت امنیت

 مرجع در قسمت آوریفن ورود از ناشی زایاسترس عوامل بررسی

که عبارت  کرد شناسایی را زاییاسترس عوامل او پرداخت. کتابخانه

 کار، نداشتن حجم افزایش آموزش، نداشتن تغییر، از سرعت بودند

 عوامل میان در که داد نشان وی کتابداران. نتایج نقش تغییر ،استاندارد

 بوده زارساست موارد سایر از بیش استاندارد فقدان و تغییر سرعت فوق،

 .[20] است

McKenna  هایکتابخانه در منابع انسانی بررسی با پژوهشی در 

 استرس که معتقدند کتابداران از درصد 24 که داشت بیان کانادا کشور

 کنترلقابل هاآن کاری حجم که معتقد بودند درصد 32دارند.  کمی شغلی

 55شان دادند. کمتری ن مثبت نگرش ایحرفهیمهن افراد کهیدرحالبوده 

 62 کارهای سخت، انجام درصد 56 کار، زیاد حجم کتابداران درصد

 از را های مدیریتیفعالیت انجام درصد 56 و وظایف درصد انجام بیشتر

 [.21] دانستند زااسترس عوامل ترینمهم

 در جوامع زااسترس عوامل که دادند نشان مذکور هایپژوهش 

، ازآنجاکهباشد.  متفاوت باهم تواند تا حدودیمی یموردبررس

دانشگاه علوم پزشكی شهر تهران دارای محیطی پویا و فعال  هایکتابخانه

بوده و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر 

ثیر ورود منابع الكترونیكی را بر أ، این پژوهش بر آن است که تدارندعهده

 قرار داده و عوامل یوردبررسمشهر تهران  یعلوم پزشكکتابداران 

مدیران و مسئوالن  نماید و شناسایی را هاآن کار محیط در زااسترس

بهداشت  و الزم برای ورود ابزار جدید شرایط به نسبت را هاکتابخانه

های ریزیکند که برنامهآگاه سازد. این نتایج کمک می کتابداران روانی

 زا،تنش عوامل و با کاستن یابدبود حوزه پزشكی به یهاکتابخانهدر  آینده

، یجهدرنتو  شودفراهم  کار و انجام امور محوله مناسب برای محیطی

های پزشكی رسانی در کتابخانهسطح کیفی و کمی خدمات نوین اطالع

پژوهش پزشكی کشور  و و گامی مؤثر در آموزش یابدکشور را ارتقا 

 برداشته شود. 

 :هاروش
 مقطعی و از نوع کاربردی است - یفیتوص ،روش پژوهش حاضر

است. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته  شدهانجام 1323و در سال 

ای، پرسشنامه استرس است. برای طراحی پرسشنامه از مطالعات کتابخانه

و نظرات ارزنده اساتید این حوزه استفاده شد. روایی  HSEشغلی 

های نظران در رشتهپرسشنامه را استاد راهنما، تنی چند از صاحب

 یدتائرسانی نظران علوم اطالعو صاحبروانشناسی و بهداشت روانی 

محاسبه  824/0کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 

به معنی  1 )طیف ای لیكرتگزینه پنج مقیاس بر اساسشد. پرسشنامه 

 24رسشنامه شامل خیلی زیاد( طراحی شد. این پبه معنی   5خیلی کم تا 

مطرح  مؤلفهزای محیط شغلی را در سه است که عوامل استرس سؤال

گویه(، استرس  2) از استرس با مدیریت اندعبارت مؤلفه. این سه کندیم

 2) های فردیگویه( و استرس در اثر عدم توانایی 8) با ابزارهای جدید

های می کتابخانه. جامعه آماری کتابداران و کارمندان شاغل در تماگویه(

های درمانی، مراکز تحقیقاتی، کتابخانه مرکزی و دانشكدهمراکز آموزشی

های علوم پزشكی شهر تهران شامل علوم پزشكی تهران، ایران و دانشگاه

شماری سرگیری نفر بود. روش نمونه 185شهید بهشتی با حجم نمونه 

تهیه شد. پرسشنامه ها لیست کتابداران بود. طی تماس تلفنی با کتابخانه

حضوری توسط محقق در اختیار  صورتبهپژوهش از طریق ایمیل و یا 

پرسشنامه  122 یتدرنهاکلیه اعضای جامعه آماری قرار گرفت و 

های آمار توصیفی و روش با استفاده از هاداده یلدر تحلآوری شد. جمع

-و هم هطرفیکو آنالیز واریانس  t-studentهای استنباطی شامل آزمون

 .انجام شد SPSS افزارنرم 20در نسخه بستگی 
 

 :هاافتهی
به نشان داد که کتابداران بیمارستانی  یشناخت یتجمعهای بررسی ویژگی

 نفر 42ای به تعداد درصد( و سپس کتابداران دانشكده 3/32نفر) 48تعداد 

بودند. جامعه گویان به پرسشنامه بیشترین تعداد پاسخدرصد(  4/34)

 2/10)مرد  نفر 13درصد( و  3/82)زن  نفر 102متشكل از  ردپژوهشمو

-40 درصد در رده سنی 3/40گویان به میزان درصد( بود. بیشترین پاسخ

گویان در مقطع میزان تحصیالت، بیشتر پاسخ ازنظرسال قرار داشتند.  30

 2/4) نفر 6درصد( و کمترین تعداد  1/54) نفر 66کارشناسی به تعداد 

نوع مدرك تحصیلی افراد تحت  ازنظردر سطح دیپلم بودند.  درصد(

درصد دارای بیشترین فراوانی بود و در  4/48مطالعه، رشته کتابداری با 

 8/23 کتابدار یرغدرصد و مدرك  2/22رده بعدی کتابداری پزشكی 

میزان سابقه کار، بیشترین تعداد را کتابدارانی  ازنظردرصد به دست آمد. 
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درصد( تشكیل دادند و در  1/31) نفر 38سال به میزان  1-5 بین باسابقه

درصد( قرار  2/12) نفر 24سال، به میزان  20رده بعدی سابقه کار باالی 

 درصد( بود. 8/14سال ) 20تا  16داشتند و کمترین سابقه کار نیز رده بین 

ـابع  یافته های پژوهش در رابطه با دیدگاه کتابداران نسبت به ورود من

آوری نـوین باعـث   رونیكی نشانگر این است که ورود و وجود فـن الكت

ــزایش  ــزهانگاف ، 22/3±228/0معیــار  بــا میــانگین و انحــراف یکــار ی

، افـزایش  63/3±883/0جویی در وقت با میانگین و انحراف معیار صرفه

 میانگین شده است. 02/3±228/0 میانگین و انحراف معیار مسئولیت با

زای شغلی کتابداران با بندی عوامل استرسا رتبهها در رابطه بیافته

در رابطه  شغلی های نوین نشان داد عدم شناخت ماهیتآوریفن

و  02/3±868/0میانگین و انحراف معیار منابع الكترونیكی با  باوجود

 با میزان آشنایی کتابدار به زبان انگلیسی در جهت کار با منابع الكترونیكی

را داشت و کمترین  یرتأثبیشترین  26/3±214/0ار میانگین و انحراف معی

سازمانی با  باکار ایتناقض در تخصص حرفه وجودمیانگین مربوط به 

چنین متفاوت بودن و هم 28/1±023/1میانگین و انحراف معیار 

میانگین و انحراف معیار های آموزشی گذرانده شده با نیاز شغلی با دوره

ه بر این موارد عدم آشنایی به زبان عالوآمد.  به دست 012/1±82/1

یكی دیگر از عوامل  82/2±206/1انگلیسی با میانگین و انحراف معیار 

ها با میانگین وجود منابع الكترونیكی در کتابخانه یطورکلبهزا بود. استرس

 باعث ایجاد استرس شده است )جدول 66/2±210/1و انحراف معیار 

 (.1شماره 

 

 

 شغلی در بین کتابداران علوم پزشکی شهر تهران یزااسترسبندی عوامل اجتماعی رتبه -1جدول شماره 

 زای شغلیعوامل احتمالی استرس تعداد
 کم یلیخ

 )درصد(

کم 

 )درصد(

متوسط 

 )درصد(
 زیاد )درصد(

زیاد بسیار 

 )درصد(
 میانگین

 22/3 5/22 5/52 2/16 3/3 0 افزایش انگیزه کاری با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه  1

 63/3 8/14 2/45 8/22 2/12 0 جویی در وقت با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه صرفه 2

 32/3 0 0/55 2/22 8/15 0 ها در استفاده از منابع الکترونیکی مفید و مؤثر بودن آموزش 3

 02/3 0/2 3/24 2/45 2/15 80/2 افزایش مسئولیت و وظایف با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه 4

 04/3 8/2 0/22 4/34 8/14 2/13 حجم کاری با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه اهش ک 5

6 
شغلی در رابطه باوجود منابع الکترونیکی  ماهیت از عدم اطالع دیگران

 موجود و یا جدید 
2/8 3/4 6/62 3/11 1/6 02/3 

 22/2 8/2 6/22 3/35 2/12 4/16 ل فعلی خود داشتن لیاقت باالتر از شغ 7

 88/2 6/1 2/22 1/45 4/2 0/18 همکاران در کار با منابع الکترونیکی حمایتاز  یریگبهرهنیاز به  8

 82/2 2/8 5/20 1/36 6/15 2/12 عدم آشنایی کتابدار به زبان انگلیسی جهت کار با منابع الکترونیکی  9

11 
شغلی به  تغییرات مات مافوق برای تصمیمات وعدم اطالع و مشورت مقا

 دلیل عدم اطالع از ماهیت شغلی کتابداران
2/31 8/11 5/18 3/30 6/2 20/2 

 66/2 2/6 3/12 6/28 5/23 8/21 میزان استرش شغلی ناشی از ورود منابع الکترونیکی به کتابخانه  11

 61/2 8/2 6/6 4/43 8/14 4/25  افزاریامکانات نرم از عدم استفاده صحیح سازمان 12

13 
 سازمان جهت انجام برخی کردن کار به دلیل انتظارات مسئولینرها  تمامیمهن

 ترمهم کارهای
0/32 5/18 6/12 3/30 2/1 41/2 

 22/2 2/4 0/2 5/22 0/23 6/33 خود واحد هایکار انجام های دیگر برایتماس با واحد 14

15 
به دلیل ورود تجهیزات الکترونیکی به آن  ایافزایش تعداد کارکنان حرفه

 کتابخانه 
3/32 2/22 4/22 2/2 4/3 14/2 

 13/2 2/4 2/6 0/21 5/34 6/33 کمبود وقت به دلیل کار با منابع الکترونیکی و نیاز به مهارت  16

 03/2 2/4 1/10 1/10 1/36 5/32  کار حین در سرپرستان یضضدونق تقاضاهای 17

 23/1 6/6 6/6 2/13 2/18 1/54  رست سرپ اختالف با 18

 20/1 2/5 2/10 6/12 4/8 2/62  کاری رابطه ازلحاظدیگر  واحدهای وجود اختالف با 19

 82/1 0/5 5/2 4/8 8/32 2/46 شغل خویش برای الزم هاینداشتن مهارت احساس 21

 82/1 2/4 0 2/13 4/34 2/46 نیازهای شغلی با آموزشی هایبودن دورهمتفاوت  21

 28/1 5/2 5/2 8/10 3/23 8/55 سازمانی باکارای تخصص حرفه تناقض 22
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 سن، میزان تحصیالت و سابقه کاری برحسبمقایسه مقادیر میانگین استرس شغلی  -2جدول شماره 

 دارییمعنسطح  ضریب 

 102/0 222/0 سن

 000/0 428/2 میزان

 801/0 185/0 سابقه کاری

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

 

 مدرک تحصیلی، سن و سابقه کار برحسبمیانگین استرس شغلی کتابداران  -3جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین مدرک تحصیلی

 32126/0 4444/1 دیپلم

 23551/0 5556/2 یپلمدفوق

 63522/0 2646/1 لیسانس

 53021/0 3000/2 و باالتر یسانسلفوق

 66411/0 0224/2 کل کتابداران

 انحراف معیار گینمیان سن

 52334/0 2022/2 سال 31 تا 21 بین

 58428/0 0222/2 سال 41 تا 31 بین

 88424/0 1286/2 سال 51 تا 41 بین

 42232/0 6662/1 سال 51 باالی

 62122/0 1018/2 کل کتابداران

 انحراف معیار میانگین سابقه کاری

 58336/0 1120/2 سال 5 تا 1 بین

 42222/0 1323/2 سال 10 تا 6 بین

 28122/0 2143/2 سال 15 تا 11 بین

 50601/0 2660/1 سال 20 تا 16 بین

 20533/0 324/2 سال 20 باالی

 66411/0 0224/2 کل کتابداران

 

 جنسیت برحسببررسی وجود اختالف معنادار بین میزان استرس شغلی کتابداران  -4جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 آزمون برابری میانگین زمون برابری واریانسآ

F Sig 
T df 

Sig (2- 

tailed) 
 84325/0 5222/2 13 مرد

026/3 085/0 532/2 120 012/0 
 62434/0 0452/2 102 زن

 

 :گیرییجهنت  

زای پیش روی کتابداران بندی عوامل استرسنتایج حاصل از رتبه

لكترونیكی به کتابخانه باعث افزایش بیانگر آن است که ورود منابع ا

جویی در وقت و افزایش مسئولیت و وظایف کتابداران صرفهانگیزه، 

تناقض تخصص ها مشاهده شد شده است. ضمن بررسی پرسش

شغل  برای الزم هایمهارت عدم سازمانی، احساس باکار ایحرفه

و  کاری رابطه ازلحاظدیگر  واحدهای خویش، وجود اختالف با

کمترین مقادیر میانگین را به خود اختصاص دادند.  سرپرست الف بااخت

عدم آشنایی به زبان انگلیسی در رابطه ها نشان داده شد چنین در یافتههم

 متوسط باعث استرس شود. ازحدشیب یتاکمتواند با منابع الكترونیكی می

زا از قبیل )عدم اطالع مسئوالن از در پژوهش حاضر متغیرهای تنش

زای عوامل استرسچنین اهیت کاری و ابهام در نقش کارکنان( و همم

نیاز به حمایت دیگران و عدم مهارت کافی در زبان انگلیسی فردی مانند 

ریزی های اشرفیهای پژوهشباعث افزایش استرس شغلی هستند. یافته
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[. 12-20] های این پژوهش منطبق هستندو خسروی با یافته و کاظمی

زا فقدان مؤثرترین عوامل استرس یامیان و همكاراندر پژوهش ص

تجهیزات و زمان ناکافی برای انجام وظایف، عدم مشارکت در 

  [.21] بود شدهگزارش ی کافیها و فقدان انگیزهگیریتصمیم

متغیرهای مربوط به استرس شغلی و ورود منابع  ،در پژوهش حاضر

 های تحقیقشان داد. در یافتهالكترونیكی وجود رابطه معنادار مستقیم را ن

آوری جدید به نیز ورود فن Kupersmithوزیرپور و رضوانفر و 

 شدهیمعرفزا در میان کتابداران شاغل کتابخانه از عوامل مهم استرس

هم در پژوهش خود دریافتند  پورریزی و کاظم[. اشرفی18-23] است

زا استرس عوامل ترینپایین جزء کتابخانه به جدید هایآوریفن ورود

 [.20] بوده است

خصوص توان به آموزش کتابداران در از دالیل این اختالف، می 

اشاره نمود که از دید در پژوهش حاضر منابع الكترونیكی  از استفاده نحوه

 .بودندها تا حدودی مفید و مؤثر این آموزش هاآن

 شغلی زایعوامل استرس و سن بین یرابطه بررسی از حاصل نتایج

 یرابطه سن، و زاعوامل استرس بین که است آن از حاکی کتابداران،

و صیامیان و  های خسرویاین نتایج با یافتهداری وجود ندارد. معنی

ریزی و کاظمی نشان [. در پژوهش اشرفی12-21] سو بودهم همكاران

 شود که بامی بیشتر زااسترس عوامل تأثیر سن، افزایش بود با شدهداده

[. از دالیل این اختالف با 20] خوانی نداشتنتایج پژوهش حاضر هم

توان گفت احتماالً عوامل توجه به یكسان بودن جامعه آماری می

های سنی جامعه زا در پژوهش حاضر برای تمامی گروهاسترس

 میزانیکهای سنی به ی ردهیكسان بوده است و همه موردپژوهش

 .اندرارگرفتهقزا عوامل استرس یرتأثتحت 

عوامل  و کار یسابقه بین یرابطه بررسی از حاصل نتایج

 یسابقه و زاعوامل استرس بین که نشان داد کتابداران، شغلی زایاسترس

-شعاری هم شهای پژوهداری وجود ندارد که با یافتهمعنی یرابطه کار

-ی همریزی و کاظمو اشرفی های خسروی[. اما با یافته12] خوانی دارد

زا دهد احتماالً عوامل استرس[. این اختالف نشان می12-20] سو نیست

 سابقه کاری به یک اندازه بوده است. با هر موردپژوهشبرای جامعه 

 شاغل کتابداران ازنظر که داد نشان پژوهش این ، نتایجیطورکلبه

اطالع مسئوالن  شهر تهران، عدم یعلوم پزشك دانشگاه هایکتابخانه در

 ،نیاز به حمایت و کارکنان، عدم تواناییز ماهیت کاری، ابهام در نقش ا

منابع الكترونیكی و  هنگام استفاده ازعدم آشنایی با زبان انگلیسی 

این  کهیطوربهتغییرات محیطی از دالیل استرس شغلی معرفی شدند 

سابقه کار نداشت. از راهكارهای مؤثر  ، جنس وسن بااسترس ارتباطی 

زاست که بین بردن استرس شغلی، شناخت عوامل استرسدر از 

آمادگی مسئوالن و کارکنان در مواجهه با این عوامل را افزایش خواهد 

های آموزشی و توان به برگزاری کالسمی مؤثرداد. از دیگر اقدامات 

های نوین برای افزایش انگیزه و آوریتوانمندسازی کتابداران با فن

دقیق و ارزیابی  طوربهود وظایف هر کارمند عالقه، مشخص کردن حد

 .عملكرد صحیح کتابداران اشاره کرد

 

 تشکر و قدردانی:
از تمامی مسئوالن، کتابداران محترم دانشگاه علوم پزشكی شهر 

تهران و کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری فرمودند، صمیمانه 

 .شودتشكر و قدردانی می
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Abstract 
 

Introduction: Librarians are faced with a large volume of information and electronic 

resources, which causes stress. The purpose of this research was to determine job stressors 

among librarians of University of Medical Sciences, Tehran city, Iran in 2014. 

Methods: This study was a survey research. 185 librarians were studied in this research 

where data were collected by questionnaire. Questionnaire validity confirmed by specialists 

and a number of experts in the fields of psychology, mental health and science information. Its 

reliability determined by Cronbach’s alpha, as (r=0.824). Data analyzed using SPSS 21 

software, descriptive statistics and inferential tests. 

Results: New technology increases the incentive to work, save time, increase the 

responsibility. In relation to the rating of occupational stressors, respectively, the greatest 

impact include lack of understanding of the nature of the job, their familiarity with the English 

language, And minimal impact on the question of inconsistency in average professional 

expertise with organizational work as well as different training courses with job requirements 

In general, electronic resources in libraries has caused stress. The mean and standard deviation 

2.66±1.210. 

Conclusion: The results showed the Librarians introduced stressors are, failure to inform the 

authorities of the nature of the work, ambiguity in the role of staff, lack of ability, need to 

support and unfamiliarity with English language with the advent of electronic resources and 

environmental changes. 

Key words: Professional Burnout, Librarians, Library, Medical Sciences. 
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