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چکيده
مقدمه:

كتابداران با توجه به ماهیت حرفهای خود ،حجم وسیع اطالعات و منابع الكترونیكي دچار تنش و استرس ميشوند .پژوهش حاضر باهدف

تعیین عوامل تنشزا در بین كتابداران علوم پزشكي شهر تهران در سال 3131انجام شد.
روشها :نوع پژوهش توصیفي – مقطعي و جامعه آماری شامل  381نفر از كتابداران دانشگاههای علوم پزشكي شهر تهران بود كه بهصورت
سرشماری انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامه خودساخته بود .روایي پرسشنامه توسط استاد راهنما و تني چند از صاحبنظران در رشتههای
روانشناسي ،بهداشت رواني و علوم اطالعرساني تأیید و پایایي آن با استفاده از آلفای كرونباخ به میزان  0/828محاسبه شد .جهت تحلیل از آمار
توصیفي و استنباطي ،آزمونهای  T-studentو آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگي در نسخه  20نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها :ورود و وجود فنآوری نوین باعث افزایش انگیزه كاری ،صرفهجویي در وقت و افزایش مسئولیت شده است .در رابطه با رتبهبندی عوامل
استرسزای شغلي ،عدم شناخت ماهیت شغلي در رابطه باوجود منابع الكترونیكي و میزان آشنایي كتابدار به زبان انگلیسي بیشترین تأثیر را داشت و
كمترین میانگین ،مربوط به وجود تناقض بین تخصص حرفهای باكار سازماني و همچنین متفاوت بودن دورههای آموزشي گذرانده شده با نیاز شغلي
به دست آمد .بهطوركلي وجود منابع الكترونیكي در كتابخانهها با میانگین و انحراف معیار  2/66±3/230باعث ایجاد استرس شده است.
نتيجهگيری :نتایج نشان داد ازنظر كتابداران دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران ،عدم اطالع مسئولین از ماهیت كاری ،ابهام در نقش كاركنان ،عدم
توانایي ،نیاز به حمایت و عدم آشنایي با زبان انگلیسي در ارتباط با ورود منابع الكترونیكي و تغییرات محیطي از دالیل استرس شغلي معرفي شدند.
کليدواژهها :استرس شغلي ،كتابداران ،كتابخانه ،علوم پزشكي.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله19/19/39 :

اصالح نهایی15/99/19 :

پذیرش مقاله15/91/11 :

ارجاع مقاله :بابالحوائجی فهیمه ،جوالهی الله ،جوالهی محسن .بررسی عوامل استرسزا در رابطه باوجود منابع الکترونیک در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال
 .9313اطالعرسانی پزشکی نوین9315.؛ .91-62 :)6(6

استرس شغلی نوعی اختالل مزمن است که در شرایط سختکاری

مقدمه:
در جوامع امروزی ورود فنآوریهای جدید و محیطهای شغلی ،مقوله

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

استرس شغلی را مطرح نموده است .از دالیل استرس میتوان به تغییرات

افراد تأثیرگذار است [ .]2اختالالت قلبی ـ عروقی ،زخم معده ،فشارخون

و تحوالت سازمانی و تغییر حقوق و دستمزد ،ترفیع شغلی ،کاهش یا

و اختالالت تیروئید از بیماریهایی هستند که با استرس ارتباط مستقیم

افزایش نیروی انسانی و جابجاییها که باعث نارضایتی شغلی میشود،

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

اشاره کرد [.]1

 )Health and Safety Executiveبین سالهای  2002تا 2002
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بررسی عوامل استرسزا در رابطه باوجود منابع الکترونیک در کتابداران

فهیمه باب الحوائجی و همکاران

عوامل استرسزاد در کتابداران در رابطه با منابع الکترونیک

خسارت را به خاطر استرسهای شغلی ،گزارش نموده است [.]5

در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشكی مازندران ،نشان

استرس موجب کاهش تمرکز فكر ،حواسپرتی ،اختالل در حافظه،

دادند افرادی که دارای مدارك تحصیلی باالتری هستند ،استرس و

تردید در انجام کارها و کاهش قدرت تصمیمگیری در فرد میشود [-2

فرسودگی شغلی بیشتری دارند .ازلحاظ سن ،تفاوت معنیداری در میزان

 .]6در گزارشی نشان داده شد پراسترسترین فنآوریها در ارتباط

استرس وجود نداشت و مهمترین عوامل استرس و فرسودگی شغلی

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

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

اطالعرسانی برای ارائه خدمات بهتر باید ابزارها و فنآوریهای جدید

مشارکت در تصمیمگیریها ،فقدان انگیزهی کافی ،عدم تطابق وظایف

الكترونیكی را بپذیرند [ .]2تغییرات فنآوری موجب پیشرفت عظیمی در

محوله با تواناییهای فردی [.]14

کتابخانهها شده و با ورود منابع الكترونیكی کتابداران دگرگونیهای
عظیمی را تجربه کردهاند [.]10

وزیر پور و رضوان فر در پژوهشی با عنوان بررسی نقش منابع
الكترونیكی در تنیدگیهای شغلی کتابداران دانشگاه تهران نشان دادند که

وظایف کتابداران برای تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران با توجه به

تجهیزات الكترونیكی در کاهش تنیدگی شغلی کتابداران نقش به سزایی

ورود منابع جدید افزایشیافته است ،بهطوریکه بسیاری از آنها معتقدند

دارد و بین ارائه خدمات بهصورت منابع الكترونیكی ،منابع شبكهای و

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

پایگاههای اطالعاتی و تنیدگی شغلی رابطه معنیدار وجود داشت [.]15

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

اشرفیریزی و کاظمپور در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل

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

استرسزای شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشكی اصفهان اظهار داشتند

کاربران ارائه میدهند .وجود محیط شغلی آرام و ایجاد اعتمادبهنفس در

اثرگذارترین عامل استرسزا ،عدمحمایت سرپرستان و کمترین تأثیر

آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است [ .]11کتابداران پزشكی بهعنوان

مربوط به مشخص نبودن گروه مخاطبین است .رتبهبندی عوامل

نیروی انسانی متخصص و مسئول اطالعرسانی به کاربران حوزه سالمت

استرسزا نشانگر آن بود که بعد ساختارهای سازمانی ،بیشترین میانگین و

هستند .بنابراین هر عامل تأثیرگذار در محیط کار و فعالیت نیروی

بعد شرایط فیزیكی سازمان ،کمترین میانگین بود .بین سن ،سابقه کار،

متخصص میتواند بهطور مستقیم روند اطالعرسانی را تغییر دهد.

میزان تحصیالت و عوامل استرسزای شغلی کتابداران ،رابطه معنیداری

شعاری در پژوهشی به بررسی و رتبهبندی عوامل استرسزای شغلی

وجود داشت .نتایج آنها نشان داد مهمترین عوامل استرسزا از دید

در کتابداران شاغل در دانشگاههای علوم پزشكی تهران ،شهید بهشتی و

کتابداران به ترتیب عدمحمایت سرپرستان ،عدم توجه به ارتقای شغلی،

ایران پرداخت .وی نشان داد که پنج عامل شامل عدم وجود حس

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

همكاری در محیط کار ،گمشدن یا از بین رفتن مواد کتابخانه ،تهیهی

مدیر کتابخانه است.]16[ .

غیراصولی منابع کتابخانه ،نداشتن مهارت درزمینهی کاری و عدم وجود

بابالحوائجی و پاشازاده میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران

خطمشی در کتابخانه ،باالترین رتبه استرسزایی را داشتند .یافتههای

کتابخانههای عمومی نشان دادند بیشترین میانگین ابعاد استرس شغلی

پژوهش بیانگر آن بود که بین استرس و سابقهی کار رابطهی معنیداری

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

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

محیط فیزیكی بود .بین استرس شغلی و ویژگیهای جمعیت شناختی

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

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

استرسزای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی وزارت

معنیداری در شرایط محیط کاری ،سابقه ،تشویق و درآمد اقتصادی

علوم ،تحقیقات و فنآوری نشان داد که پنج عامل عدمحمایت

گروههای موردبررسی ازلحاظ استرس شغلی مالحظه نشد [ .]12الهام

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

هوشیار سرجامی در پژوهشی بررسی ارتباط بین استرسهای شغلی و

معیارهای صحیح تشویق و روشهای غیرعلمی ارزیابی عملكرد ،ازنظر

رضایتمندی شغلی کارکنان نشان داد ،بین استرس کار و خانواده و

کتابداران دارای باالترین رتبهی استرس هستند .بین تحصیالت و سابقهی

تنیدگی کلی رابطه وجود دارد و این ارتباط معنیدار میباشد .همچنین

کار با عوامل استرسزا نیز همبستگی مثبت وجود داشت ،اما وجود رابطه

میان رضایت از کار و تنیدگی ،ارتباط معنیداری وجود نداشت .ارتباط

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

بین تنیدگی کلی استرس ناشی از کار و رضایت از مسئول ،معنیدار بوده
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بیش از  13/4میلیون روز کاری و سالیانه بیش از  3/8میلیون پوند

صیامیان و همكاران در پژوهشی با عنوان استرس و فرسودگی شغلی

عوامل استرسزا در کتابداران در رابطه با منابع الکترونیک

است .وی مشاهده نمود که بین استرس با رضایت از کار ،رضایت از
مسئول و رضایت از حقوق و مزایا ارتباط معنیدار وجود داشته است
[.]18

فهیمه باب الحوائجی و همکاران

روشها:
روش پژوهش حاضر ،توصیفی  -مقطعی و از نوع کاربردی است
و در سال  1323انجامشده است .ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته

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

شغلی  HSEو نظرات ارزنده اساتید این حوزه استفاده شد .روایی

معتقدند که سطح استرس به دلیل ورود کامپیوتر در پنج سال گذشته

پرسشنامه را استاد راهنما ،تنی چند از صاحبنظران در رشتههای

افزایشیافته است .عواملی که بیشترین سطح استرس را به خود

روانشناسی و بهداشت روانی و صاحبنظران علوم اطالعرسانی تائید

اختصاص دادهاند عبارتاند از اضافهبار اطالعات ،مشكالت شبكه،

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

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

شد .پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیكرت (طیف  1به معنی

بررسی عوامل استرسزای ناشی از ورود فنآوری در قسمت مرجع

خیلی کم تا  5به معنی خیلی زیاد) طراحی شد .این پرسشنامه شامل 24

کتابخانه پرداخت .او عوامل استرسزایی را شناسایی کرد که عبارت

سؤال است که عوامل استرسزای محیط شغلی را در سه مؤلفه مطرح

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

میکند .این سه مؤلفه عبارتاند از استرس با مدیریت ( 2گویه) ،استرس

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

با ابزارهای جدید ( 8گویه) و استرس در اثر عدم تواناییهای فردی (2

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

گویه) .جامعه آماری کتابداران و کارمندان شاغل در تمامی کتابخانههای

است [.]20

مراکز آموزشیدرمانی ،مراکز تحقیقاتی ،کتابخانه مرکزی و دانشكدههای

 McKennaدر پژوهشی با بررسی منابع انسانی در کتابخانههای

دانشگاههای علوم پزشكی شهر تهران شامل علوم پزشكی تهران ،ایران و

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

شهید بهشتی با حجم نمونه  185نفر بود .روش نمونهگیری سرشماری

شغلی کمی دارند 32 .درصد معتقد بودند که حجم کاری آنها قابلکنترل

بود .طی تماس تلفنی با کتابخانهها لیست کتابداران تهیه شد .پرسشنامه

بوده درحالیکه افراد نیمهحرفهای نگرش مثبت کمتری نشان دادند55 .

پژوهش از طریق ایمیل و یا بهصورت حضوری توسط محقق در اختیار

درصد کتابداران حجم زیاد کار 56 ،درصد انجام کارهای سخت62 ،

کلیه اعضای جامعه آماری قرار گرفت و درنهایت  122پرسشنامه

درصد انجام بیشتر وظایف و  56درصد انجام فعالیتهای مدیریتی را از

جمعآوری شد .در تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و

مهمترین عوامل استرسزا دانستند [.]21

استنباطی شامل آزمونهای  t-studentو آنالیز واریانس یکطرفه و هم-

پژوهشهای مذکور نشان دادند که عوامل استرسزا در جوامع

بستگی در نسخه  20نرمافزار  SPSSانجام شد.

موردبررسی میتواند تا حدودی باهم متفاوت باشد .ازآنجاکه،
کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی شهر تهران دارای محیطی پویا و فعال

یافتهها:

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

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نشان داد که کتابداران بیمارستانی به

عهدهدارند ،این پژوهش بر آن است که تأثیر ورود منابع الكترونیكی را بر

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

کتابداران علوم پزشكی شهر تهران موردبررسی قرار داده و عوامل

( 34/4درصد) بیشترین تعداد پاسخگویان به پرسشنامه بودند .جامعه

استرسزا در محیط کار آنها را شناسایی نماید و مدیران و مسئوالن

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

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

درصد) بود .بیشترین پاسخگویان به میزان  40/3درصد در رده سنی -40

روانی کتابداران آگاه سازد .این نتایج کمک میکند که برنامهریزیهای

 30سال قرار داشتند .ازنظر میزان تحصیالت ،بیشتر پاسخگویان در مقطع

آینده در کتابخانههای حوزه پزشكی بهبود یابد و با کاستن عوامل تنشزا،

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

محیطی مناسب برای کار و انجام امور محوله فراهم شود و درنتیجه،

درصد) در سطح دیپلم بودند .ازنظر نوع مدرك تحصیلی افراد تحت

سطح کیفی و کمی خدمات نوین اطالعرسانی در کتابخانههای پزشكی

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

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

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

برداشته شود.

درصد به دست آمد .ازنظر میزان سابقه کار ،بیشترین تعداد را کتابدارانی
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 Kupersmithبا بررسی عوامل استرسزای ناشی از ورود

است .برای طراحی پرسشنامه از مطالعات کتابخانهای ،پرسشنامه استرس

فهیمه باب الحوائجی و همکاران

عوامل استرسزاد در کتابداران در رابطه با منابع الکترونیک

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

میانگین و انحراف معیار  3/26±0/214بیشترین تأثیر را داشت و کمترین

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

میانگین مربوط به وجود تناقض در تخصص حرفهای باکار سازمانی با

یافتههای پژوهش در رابطه با دیدگاه کتابداران نسبت به ورود منـابع

میانگین و انحراف معیار  1/28±1/023و همچنین متفاوت بودن

الكترونیكی نشانگر این است که ورود و وجود فـنآوری نـوین باعـث

دورههای آموزشی گذرانده شده با نیاز شغلی با میانگین و انحراف معیار

افــزایش انگیــزه کــاری بــا میــانگین و انحــراف معیــار ،3/22±0/228

 1/82±1/012به دست آمد .عالوه بر این موارد عدم آشنایی به زبان

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

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

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

استرسزا بود .بهطورکلی وجود منابع الكترونیكی در کتابخانهها با میانگین
و انحراف معیار  2/66±1/210باعث ایجاد استرس شده است (جدول

یافتهها در رابطه با رتبهبندی عوامل استرسزای شغلی کتابداران با

شماره .)1

فنآوریهای نوین نشان داد عدم شناخت ماهیت شغلی در رابطه
باوجود منابع الكترونیكی با میانگین و انحراف معیار  3/02±0/868و

جدول شماره  -1رتبهبندی عوامل اجتماعی استرسزای شغلی در بین کتابداران علوم پزشکی شهر تهران
عوامل احتمالی استرسزای شغلی

تعداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

1

افزایش انگیزه کاری با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه

0

3/3

16/2

52/5

22/5

3/22

2

صرفهجویی در وقت با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه

0

12/2

22/8

45/2

14/8

3/63

3

مفید و مؤثر بودن آموزشها در استفاده از منابع الکترونیکی

0

15/8

22/2

55/0

0

3/32

2/80

15/2

45/2

24/3

2/0

3/02

13/2

14/8

34/4

22/0

2/8

3/04

8/2

4/3

62/6

11/3

6/1

3/02

7

داشتن لیاقت باالتر از شغل فعلی خود

16/4

12/2

35/3

22/6

2/8

2/22

8

نیاز به بهرهگیری از حمایت همکاران در کار با منابع الکترونیکی

18/0

2/4

45/1

22/2

1/6

2/88

9

عدم آشنایی کتابدار به زبان انگلیسی جهت کار با منابع الکترونیکی

12/2

15/6

36/1

20/5

8/2

2/82

31/2

11/8

18/5

30/3

2/6

2/20

11

میزان استرش شغلی ناشی از ورود منابع الکترونیکی به کتابخانه

21/8

23/5

28/6

12/3

6/2

2/66

12

عدم استفاده صحیح سازمان از امکانات نرمافزاری

25/4

14/8

43/4

6/6

2/8

2/61

32/0

18/5

12/6

30/3

1/2

2/41

33/6

23/0

22/5

2/0

4/2

2/22

4
5
6

11

13
14
15

00

خیلی کم

کم

متوسط
(درصد)

زیاد (درصد)

بسیار زیاد

میانگین

افزایش مسئولیت و وظایف با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه
کاهش حجم کاری با ورود تجهیزات الکترونیکی به کتابخانه
عدم اطالع دیگران از ماهیت شغلی در رابطه باوجود منابع الکترونیکی
موجود و یا جدید

عدم اطالع و مشورت مقامات مافوق برای تصمیمات و تغییرات شغلی به
دلیل عدم اطالع از ماهیت شغلی کتابداران

نیمهتمام رها کردن کار به دلیل انتظارات مسئولین سازمان جهت انجام برخی
کارهای مهمتر
تماس با واحدهای دیگر برای انجام کارهای واحد خود
افزایش تعداد کارکنان حرفهای به دلیل ورود تجهیزات الکترونیکی به آن

32/3

22/2

22/4

2/2

16

کمبود وقت به دلیل کار با منابع الکترونیکی و نیاز به مهارت

33/6

34/5

21/0

6/2

4/2

17

تقاضاهای ضدونقیض سرپرستان در حین کار

32/5

36/1

10/1

10/1

4/2

18

اختالف با سرپرست

54/1

18/2

13/2

6/6

6/6

19

وجود اختالف با واحدهای دیگر ازلحاظ رابطه کاری

62/2

8/4

12/6

10/2

5/2

21

احساس نداشتن مهارتهای الزم برای شغل خویش

46/2

32/8

8/4

2/5

5/0

1/82

21

متفاوت بودن دورههای آموزشی با نیازهای شغلی

46/2

34/4

13/2

0

4/2

1/82

22

تناقض تخصص حرفهای باکار سازمانی

55/8

23/3

10/8

2/5

2/5

1/28

کتابخانه

3/4

2/14
2/13
2/03
1/23
1/20
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باسابقه بین  1-5سال به میزان  38نفر ( 31/1درصد) تشكیل دادند و در

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

فهیمه باب الحوائجی و همکاران

عوامل استرسزا در کتابداران در رابطه با منابع الکترونیک

جدول شماره  -2مقایسه مقادیر میانگین استرس شغلی برحسب سن ،میزان تحصیالت و سابقه کاری
سن

0/222

0/102

میزان

2/428

0/000

سابقه کاری

0/185
* P<0/05
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ضریب

سطح معنیداری

0/801
** P<0/01

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

انحراف معیار

مدرک تحصیلی
دیپلم

1/4444

0/32126

فوقدیپلم

2/5556

0/23551

لیسانس

1/2646

0/63522

فوقلیسانس و باالتر

2/3000

0/53021

کل کتابداران

2/0224

0/66411

میانگین

انحراف معیار

بین  21تا  31سال

2/2022

0/52334

بین  31تا  41سال

2/0222

0/58428

بین  41تا  51سال

2/1286

0/88424

باالی  51سال

1/6662

0/42232

کل کتابداران

2/1018

0/62122

میانگین

انحراف معیار

بین  1تا  5سال

2/1120

0/58336

بین  6تا  10سال

2/1323

0/42222

بین  11تا  15سال

2/2143

0/28122

بین  16تا  20سال

1/2660

0/50601

باالی  20سال

2/324

0/20533

کل کتابداران

2/0224

0/66411

سن

سابقه کاری

جدول شماره  -4بررسی وجود اختالف معنادار بین میزان استرس شغلی کتابداران برحسب جنسیت
آزمون برابری واریانس
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مرد

13

2/5222

0/84325

زن

102

2/0452

0/62434

Sig

F

3/026

نتیجهگیری:

0/085

آزمون برابری میانگین
T

df

2/532

120

Sig (2)tailed
0/012

اختالف با سرپرست کمترین مقادیر میانگین را به خود اختصاص دادند.

نتایج حاصل از رتبهبندی عوامل استرسزای پیش روی کتابداران

همچنین در یافتهها نشان داده شد عدم آشنایی به زبان انگلیسی در رابطه

بیانگر آن است که ورود منابع الكترونیكی به کتابخانه باعث افزایش

با منابع الكترونیكی میتواند تاکمی بیشازحد متوسط باعث استرس شود.

انگیزه ،صرفهجویی در وقت و افزایش مسئولیت و وظایف کتابداران

در پژوهش حاضر متغیرهای تنشزا از قبیل (عدم اطالع مسئوالن از

شده است .ضمن بررسی پرسشها مشاهده شد تناقض تخصص

ماهیت کاری و ابهام در نقش کارکنان) و همچنین عوامل استرسزای

حرفهای باکار سازمانی ،احساس عدم مهارتهای الزم برای شغل

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

خویش ،وجود اختالف با واحدهای دیگر ازلحاظ رابطه کاری و

باعث افزایش استرس شغلی هستند .یافتههای پژوهشهای اشرفیریزی
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فهیمه باب الحوائجی و همکاران

عوامل استرسزاد در کتابداران در رابطه با منابع الکترونیک

در پژوهش صیامیان و همكاران مؤثرترین عوامل استرسزا فقدان

استرسزای شغلی کتابداران ،نشان داد که بین عوامل استرسزا و سابقهی

تجهیزات و زمان ناکافی برای انجام وظایف ،عدم مشارکت در

کار رابطهی معنیداری وجود ندارد که با یافتههای پژوهش شعاری هم-

تصمیمگیریها و فقدان انگیزهی کافی گزارششده بود [.]21

خوانی دارد [ .]12اما با یافتههای خسروی و اشرفیریزی و کاظمی هم-

در پژوهش حاضر ،متغیرهای مربوط به استرس شغلی و ورود منابع
الكترونیكی وجود رابطه معنادار مستقیم را نشان داد .در یافتههای تحقیق

سو نیست [ .]12-20این اختالف نشان میدهد احتماالً عوامل استرسزا
برای جامعه موردپژوهش با هر سابقه کاری به یک اندازه بوده است.

وزیرپور و رضوانفر و  Kupersmithنیز ورود فنآوری جدید به

بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که ازنظر کتابداران شاغل

کتابخانه از عوامل مهم استرسزا در میان کتابداران شاغل معرفیشده

در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی شهر تهران ،عدم اطالع مسئوالن

است [ .]18-23اشرفیریزی و کاظمپور هم در پژوهش خود دریافتند

از ماهیت کاری ،ابهام در نقش کارکنان ،عدم توانایی و نیاز به حمایت،

ورود فنآوریهای جدید به کتابخانه جزء پایینترین عوامل استرسزا

عدم آشنایی با زبان انگلیسی هنگام استفاده از منابع الكترونیكی و

بوده است [.]20

تغییرات محیطی از دالیل استرس شغلی معرفی شدند بهطوریکه این

از دالیل این اختالف ،میتوان به آموزش کتابداران در خصوص

استرس ارتباطی با سن ،جنس و سابقه کار نداشت .از راهكارهای مؤثر

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

در از بین بردن استرس شغلی ،شناخت عوامل استرسزاست که

آنها این آموزشها تا حدودی مفید و مؤثر بودند.

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

نتایج حاصل از بررسی رابطهی بین سن و عوامل استرسزای شغلی

داد .از دیگر اقدامات مؤثر میتوان به برگزاری کالسهای آموزشی و

کتابداران ،حاکی از آن است که بین عوامل استرسزا و سن ،رابطهی

توانمندسازی کتابداران با فنآوریهای نوین برای افزایش انگیزه و

معنیداری وجود ندارد .این نتایج با یافتههای خسروی و صیامیان و

عالقه ،مشخص کردن حدود وظایف هر کارمند بهطور دقیق و ارزیابی

همكاران همسو بود [ .]12-21در پژوهش اشرفیریزی و کاظمی نشان

عملكرد صحیح کتابداران اشاره کرد.

دادهشده بود با افزایش سن ،تأثیر عوامل استرسزا بیشتر میشود که با
نتایج پژوهش حاضر همخوانی نداشت [ .]20از دالیل این اختالف با
توجه به یكسان بودن جامعه آماری میتوان گفت احتماالً عوامل
استرسزا در پژوهش حاضر برای تمامی گروههای سنی جامعه
موردپژوهش یكسان بوده است و همهی ردههای سنی به یکمیزان
تحت تأثیر عوامل استرسزا قرارگرفتهاند.

از تمامی مسئوالن ،کتابداران محترم دانشگاه علوم پزشكی شهر
تهران و کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری فرمودند ،صمیمانه
تشكر و قدردانی میشود.
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Original Article
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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