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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to assess the relationship between job burnout and communication 
skills in librarians of institutional and participatory public libraries in Kashan. 

 

Methodology: This study is conducted by analytical survey method. Data gathering tools are two 
questionnaires of Queen Dam communication skills and Maslach job burnout. The statistical population of 

this study have been librarians of institutional and participatory public libraries in Kashan city which have 

been studied by a total of 40 (total librarians). The validity of the questionnaire with kmo is 903 and its 

reliability with Cronbach's alpha is 845. Data analysis has been done by SPSS software at two levels of 
descriptive statistics (calculation of tables and abilities, as well as calculation of validity and reliability of 

the questionnaire) and inferential and explanatory statistics (using Pearson correlation test to determine the 

correlation between Independent and dependent variables). 
 

Findings: Based on the findings of this research, librarians of public libraries of Kashan have a moderate 

communication skills. The results of the analysis of the findings show that, in comparing the demographic 

characteristics of librarians to the subscales of job burnout, there is only a meaningful relationship between 
the elements of personality and gender and the components of the lack of individual success and work 

experience with sig = .005. Also, in comparing the subscales of job burnout to the communication skills, 

there is a confirmed and meaningful relationship between all the components of communication skills with 
the lack of success component, as well as between the component of emotional control and de-personality. 

 

Conclusion: The results indicates that the communication skills of the sample was moderate. The results 
show that among the subscales of job burnout, there is a significant relationship between the components 

of personalization and gender, and the components of lack of individual success and work experience. 

Also, there is a significant relationship between the subscales of burnout with communication skills, 

between the communication skills components with the lack of success component, and between the 
emotional control and personality deprivation components. 
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 چکیده
 .ستهای عمومی نهادی و مشارکتی شهرستان کاشان اهای ارتباطی  کتابخانهپژوهش ارزیابی رابطه فرسودگی شغلی با مهارت نیاز اهدف  هدف:

 

دام های ارتباطی کوئین دو پرسشنامه استاندارد مهارت ها،گردآوری داده وابداراین پژوهش، به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته  شناسی پژوهش:شرو
است که  ی شهرستان کاشان بودهو مشارکتهای عمومی نهادی . جامعه آماری این پژوهش کتابداران کتابخانهستو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ ا

محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه  40800با الفای کرونباخ برابرآن  پایاییو میزان  40940برابر اند. روایی پرسشنامه گرفته قرار مطالعه موردنفر  04 درمجموع
از ازمون همبستگی پیرسون جهت تعیین میزان همبستگی آمار استنباطی )استفاده و  آمار توصیفی در دو سطح  ،اس پی اس اس افزارنرماز طریق  هادادهو تحلیل 

 ( صورت گرفته است.بین متغیرهای مستقل و وابسته
 

های ارتباطی متوسطی برخوردار هستند. نتایج های عمومی شهرستان کاشان از وضعیت مهارتکتابداران کتابخانه های این پژوهشاساس یافته برها: یافته
های مؤلفهشناختی کتابداران، تنها بین های جمعیتهای فرسودگی شغلی با ویژگیهد در مقایسه بین خرده مقیاسدمیها نشان فتهیا لیتحل و هیحاصل از تجز

های فرسودگی با مقایسه خرده مقیاس همچنین در وجود دارد. دارمعنی طهراب افقدان موفقیت فردی و سابقه خدمت بی هامؤلفهو  زدایی و جنسیت شخصیت
 .شودمیرابطه تأیید  تیهای ارتباطی با مؤلفه فقدان موفقیت و همچنین بین مؤلفه کنترل عاطفی و شخصمهارت یهابین همه مؤلفه؛ های ارتباطیمهارت

 

بین  ، ازدهدیمتوسط است. نتایج نشان نمونه مورد بررسی در حد م های ارتباطیمهارتبیانگر این است که وضعیت  آمده دست بهنتایج  ی:ریگجهینتبحث و 
وجود دارد.  داریمعنی طهرابفقدان موفقیت فردی و سابقه خدمت های و مؤلفهزدایی و جنسیت شخصیتی هابین مؤلفه، های فرسودگی شغلیخرده مقیاس

ای ارتباطی با مؤلفه فقدان موفقیت و بین مؤلفه کنترل همهارت یهابین مؤلفه، های ارتباطیهای فرسودگی با مهارتخرده مقیاسهمچنین در مقایسه بین 
 .وجود دارد. داریمعنی طهرابزدایی عاطفی و شخصیت
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 مقدمه
از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و روانی 
کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه مدیریت سازمان قرار گیرد که 

( و 140: 2084عتچی،سددااسددت )وری، مددورد تأکیددد تولیددد و بهددره
 هدر در اهدداف پیشدبرد بدرای عوامل ترینمهم از همچنین یكی

 با که است، کارآمد و انسانی ماهر نیروی ظرفیت از استفاده سازمانی،
 سدازمان اهدداف به رسیدن و موفقیت امكان آن داشتن اریاخت در

 هدر ناپذیرجدایی جزء انسانی نیروی ،گریدعبارتبهشود. میسر می

 منظوربده آندان سازمانی رفتار و مطالعه شودمی محسوب انیسازم

-مدی به نظر الزم سازمانی محیط در انسانی رفتار درك و شناخت

هددای خدددماتی از اهمیددت بیشددتری یددن امددر در سددازمانرسددد. ا
هدا پیوندد سدازمان گوندهنیاو اثربخشدی  یو کارآمدبرخورداراست 

های . در سالکنان داردنزدیكی با چگونگی ارائه خدمات از سوی کار
توجدده بسددیاری از پژوهشددگران و  یشددغل یفرسددودگاخیددر پدیددده 

وری نیروی انسانی را به خود جلب کرده اسدت. بهره اندرکاراندست
 از زیادی افراد زمان که آیدمی پدید هاییشغل در شغلی فرسودگی

 گذرانند و اینمی مردم سایر نزدیک با ارتباط در را کاری هایساعت
شرایط محیط کار، تجربه کاری، باال  ازجملهبا عوامل متعددی  مسئله

ر نیز سدختی شدرایط کدا مرتبط با کار و یفشار روانبودن حجم کار، 
تددرین تددأثیر مهددم (.28: 2094صددابری جهرمددی، دارد )بسددتگی 

فرسودگی شغلی، افت عملكرد و کیفیت ارائده خددمات  مشاهدهقابل
در حرفه کتابداری در مورد فرسودگی . تعریف ویژه و کاربردی است

فرسودگی را به عنوان  کهمطرح شد  2شغلی توسط کریستینا ماسالچ
، 1تیم و بردداند )حاالت متعدد خستگی جسمی، روحی و عاطفی می

اصدلی  مؤلفده(. به نظر ماسالچ، فرسودگی شغلی شامل سده 1440
اسدت.  0و فقدان کفایدت فدردی 0مسخ شخصیت 0خستگی عاطفی

است که یک واکدنش  عاطفیت محوری فرسودگی، خستگی عالم
عمومی به استرس و به صورت احساس تحدت فشدار قرارگدرفتن و 

، شخصدیت زدایدی. اسدت فدرد در هیجانی و احساسی  تخلیه منابع
تفاوتی به اشخاصی است که معموالً پاسخی منفی و سنگدالنه و بی

منفدی فدرد خدمات و مراقبت هستند و به نگدرش  کنندگانافتیدر
نسبت به مددجویان اشاره دارد. این بعد از فرسودگی، برای مشدالل 

، فقدان کفایت فردی. استمرتبط با خدمات انسانی بسیار اختصاصی 
کم شدن احساس لیاقت و ایفای موفق وظیفه است و یک ارزیدابی 

  (.1440، 6توگیا) استمنفی از خود در رابطه با انجام کار 

                                                
1. Christina Maslash 
2. Tim & Baird 
3. Emotional Exhaustion 
4. Depersonalization 

5. Personal Performance 
6 . Togia 

 انسانی بین نیروی در شغلی فرسودگی که هاییسازمان در

 کاری،کم مانند های متفاوتیواکنش کارمندان دارد وجود هاآن

 7فاربر ازجمله بسیاری بطالت، بیماری و لیره روبرو هستند. محققان
 که اندبرشمرده مهارت تطابقی نوعی را ارتباطی های( مهارت1444)

 یمؤثرتر ارتباطات ازهاند هر کند. تعدیل را شغلی افسردگی تواندمی
افسردگی شغلی  دستخوش کمتری احتمالبه کارکنان شود، برقرار

ارتباطی،  رفتارهای برای هاییمهارت پرورش درواقع شوند.می
 ای برایبالقوه منبع افراد بین روابط و ایراهبرد مداخله عنوانبه

 چنین توانمی پس .شودیممحسوب  شغلی افسردگی با مقابله

 در مداخله برای آید،می وجود به میان کارکنان که را روابطی

 حمایت فردی در میان روابط نقش گرفت. کار به افسردگی شغلی

و  ردیگیم شكل گوناگون های ارتباطیراه و از است آشكار اجتماعی
 ،رونیازاکنند.  کمک یكدیگر به کارها در افراد تا شودیم موجب

در نظر  هامهارت این آموزش رایب هاییکوشند برنامهمدیران می
افسردگی شغلی  همكاران، میان مثبت روابط ایجاد با گیرند و
پور، خواجه ترجمه (،2987آلتمایر ) و راسدهند ) کاهش را کارکنان

2080.) 
ترین نهادهای مهم عنوانبهرسانی ها و مراکز اطالعکتابخانه

به  با توجهرند. اطالعاتی مورد توجه و مراجعه عموم مردم قرار دا
 را شاملهای عمومی که قشرهای مختلف وسعت مخاطبان کتابخانه

اجتماعی، فرهنگی و  در توسعهشوند، این مراکز نقش زیربنایی می
ترین ارکان اقتصادی جوامع بر عهده دارند. بنابراین، یكی از مهم

ریزی وکاظم پور، اشرفیروند )تحوالت بنیادی جوامع به شمار می
مدار خود، جهت ماهیت خدمت به زین هادر کتابخانه . فعالیت(2094

 از باشند که اللبروحی و روانی می محیطی سرشار از فشار کاری

است. کتابداران شالل در این نهادها با  خارج کتابدار مستقیم کنترل
شناسایی و رفع نیازهای  درصددابزارها و فنون مختلف  یریکارگبه

باید عالوه برداشتن دانش تخصصی  و تنداطالعاتی مراجعان هس
هایی چون برقراری ارتباط مناسب، کتابداری، نیازمند کسب مهارت
صحیح نیاز  صیتشخ، کنندهمراجعهخوب ودرست گوش دادن به 

نیاز و پرسش اطالعاتی، توان  لیتحل و هیتجزاطالعاتی وی، قدرت 
ع اطالعاتی و و مناب کنندهمراجعهبرقراری ارتباط مناسب بین نیاز 

، دادن پاسخ صحیح به وی هستند. موارد کلی فوق و سایر تیدرنها
های ارتباطی بین در قالب مهارت توانیمهای مرتبط را مهارت

ضعف  درواقع(. 2090رهنما و دیگران، داد )فردی مورد توجه قرار 
های ارتباطی کارکنان منجر به افزایش استرس شغلی و مهارت

به اهمیت دستیابی به  با توجهگردد. می هاآن کاهش رضایت شغلی
ها اطالعات در عصر کنونی و از آنجا که نیروی انسانی کتابخانه

ای و ارائه خدمات کتابخانه یرساناطالعایفاکننده نقش اصلی در مرز 

                                                
7. farber 
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بر نحوه ارائه خدمات آنان  ینوعبههستند، بررسی کلیه مسائلی که 
 سعی بایستی ،لذا است. نظرصرفبل گذارد، ضرورتی لیرقاتأثیر می

 مختلف هایمحرك و عوامل و آنان انگیزش مبانی و کتابداران شود

 هیتجز مورد و شود شناخته دهد،می شكل رفتار آنان به که متغیری
 .گیرد قرار لیتحل و

های ارتباطی با ارتباط مهارت ةدر ایران مطالعه مشابه درزمین
بر رو، این پژوهش نشده است. ازاین فرسودگی شغلی کتابداران یافت

ی ارتباط یهامهارت با یشغل یفرسودگ رابطه یابیارزاست تا به  آن
بپردازد. مدیران  کاشان شهرستان های عمومیکتابخانه تابدارانک

توانند با شناسایی فرسودگی شغلی موجود در بین ها میکتابخانه
آنان، موجب افزایش نیازهای مربوط به  تأمینکتابداران، با کشف و 

انگیزه و کارایی کتابداران کتابخانه های عمومی در ارائه خدمات 
 اطالعاتی به مراجعان گردند.

 

 پیشینه پژوهش
زا مورد توجه مدار و تنشخدمت یهاحرفهعنوان یكی از به کتابداری

چند دهه اخیر توجه محققان به  در طولمحققان قرار گرفته است. 
رسودگی شغلی میان کارمندان کتابخانه افزایش ف ةمطالعه درزمین

مطالعات تجربی بسیاری جهت  2984ویژه از آلاز دهه ه یافته است. ب
آمریكا  متحدهاالتیاهای شناسایی سندرم فرسودگی در کتابخانه

ها در سایر که بیانگر آن است که کارمندان کتابخانه اندصورت گرفته
هستند. در ایران نیز  ریپذبیآسکشورها نیز در مقابل فرسودگی 

که ضرورت توجه به عامل  هایی در این حیطه انجام شدهپژوهش
ها در کشورمان آشكار فرسودگی را در میان کارمندان کتابخانه

 سازد.می
 استرس (1446) یچرات و رادعباسی واحدی، شهرابی، صیامیان،

 هایدر کتابخانه شالل میان کتابداران را شغلی فرسودگی و

قرار دادند.  بررسی مورد بابل و مازندران پزشكی علوم هایدانشگاه
 دچار هاکتابخانه از کتابداران این ٪0/00یافته ها نشان داد که 

 با خود مقاله در (2086همكاران ) و اصنافی هستند. شغلی استرس

 بررسی به «جامعه پزشكی کتابداران در شغلی فرسودگی»عنوان

 هایکتابخانه کتابداران در شغلی فرسودگی دامنه و سطح

 فرسودگی دالیل اهواز، و تهران هایشهرستان هایبیمارستان

در  یشغل یفرسودگ در پیشگیری مؤثر عوامل شناخت و شغلی آنان
، درمجموع شد که مشخص تحقیق در این پرداختند. کتابداران
 برای و سازمان کتابخانه در مختلف امكانات کمبود همانند عواملی

 شغلی امنیت مدیریتی، عوامل ،و سازمان کتابخانه محیط تابداران،ک

کتابداران  در شغلی فرسودگی پیدایش بر فراوانی تأثیر همكاران، و

در  اند،پرداخته شغلی فرسودگی موضوع به که کسانی دیگر از .دارند
(، بیگلو، 2090) یشكار نژاد وهای مصطفوی، قاسمیایران پژوهش

 یعابدآدریانی، شعبانی و(، رضایی2090) دهزامصیب و لفاری
 نژاد(،مصطفوی، قاسمی2092) دیگران (، پارسائی محمدی و2091))
پاشازاده  الحوائجی و(، باب2094) پورکاظم ریزی و(، اشرفی2092)
(، 2088فر )(، وزیرپور و رضوان2089(، حریری و حسن زاده)2089)

های ن به پژوهشتوا، میاز کشوردر خارج  ( و2081خسروی)
 0(، تیم و برد1440) 0(، توگیا1447) 1(، هوپریچ1449)2دوشی

(، 2996) 7(، اسمیت و نلسون2996) 6(، ادلیا1442) 0(، شسلی1440)
و   رچی(، ب2987(، بانژ  )2994(، پترسن و هاول  )2990) 8کاپوتونو

 ( قابل ذکر است.2980) گرانی(، هاك  و د2986) گرانید
پدیده استرس و  که دهندمی نشان مذکور هایژوهشدر کل، نتایج پ

فرسودگی شغلی در بین کتابداران تا حدودی وجود دارد. بعضی 
زا در استرس ها میزان فرسودگی شغلی و همچنین عواملپژوهش

اند. اما همگی بر این بین کتابداران را زیاد و برخی کم، گزارش کرده
-های روانچون سایر پدیدهنظر دارند که این مسئله همنكته اتفاق

های جمعیت . ارتباط بین ویژگیاستشناختی متأثر از عوامل زیادی 
های متعدد متفاوت بوده شناختی با فرسودگی شغلی در پژوهش

های ارتباطی در توجه به متغیرهای دیگری از قبیل مهارت ،لذا .است
 ارتباط با فرسودگی شغلی جای تأمل و بررسی بیشتری دارد. 

 

 پژوهش یشناسوشر
پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه 

های عمومی آماری این پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه
نهادی و مشارکتی شهرستان کاشان است که درزمان گردآوری 

مورد  هاآن و همهنفر بوده  04ها ( تعداد آن2096ها، )تابستان داده
این پژوهش، دو پرسشنامه ر گیری داند. ابزار اندازهفتهمطالعه قرار گر

( و 2981) 9جكسون استاندارد پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ و
. پرسشنامه است 24دام های ارتباطی کوئینپرسشنامه مهارت

شغلی ترین ابزار سنجش فرسودگیماسالچ رایج شغلی فرسودگی
 عاطفی، مسخ خستگیمقیاس  و سه خرده سؤال 11است و دارای 

کا  زمونآبا فردی است. روایی پرسشنامه  کفایت شخصیت و فقدان

لفای کرونباخ برابر آبا آن  پایاییو میزان  ./940برابر اِم اُ بارتلت 
-قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد مهارت تأیید و مورد/. محاسبه 800

اختی و شناطالعات جمعیت دو بخشدام در  های ارتباطی کوئین

                                                
1 . Doshi 
2 . Huprich 
3 . Togia 
4 . Tim &Baird 
5 . Sheesley 
6 . Odelia 
7 . Smith &Nelson 
8 . Caputo 

9.  Maslach &Jackson burnout inventory 
10. Queendom communication skills inventory 
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و  افتیدر ییتوانا مؤلفه 0شامل  یارتباط یهامهارت یهامؤلفه
پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به  ارسال

 با قاطعیت تنظیم شده است. تجزیه و ارتباط توأمفرایند ارتباط و 
آمار در دو سطح  ،اس اسپیاس افزارنرمها از طریق تحلیل داده

ها و همچنین محاسبه میزان داول و فراوانیتوصیفی )محاسبه ج
زمون آآمار استنباطی )استفاده از ( و روایی و پایایی پرسشنامه

همبستگی پیرسون جهت تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای 
 ( صورت گرفته است.مستقل و وابسته

 

 های پژوهشیافته

 شناختیالف: اطالعات جمعیت

رد مطالعه در این نمونه آماری ، مشخصات جمعیتی افراد مو2جدول 

 .دهدکار را نمایش می و سابقه شامل مشخصات سن، تحصیالت
 مشخصات جمعیتی پاسخگویان. 1جدول   

 جمع زن مرد شاخص معیار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

سال 10تا  14 گروه سنی  2 0/1 4 4 2 0/1 

سال 19تا  10  1 0 0 24 6 20 

لسا 00تا  04  8 14 20 0/01 12 0/01 

سال 09تا  00  0 0/7 6 20 9 0/11 

سال به باال 04  2 0/1 1 0 0 0/7 

پلمیدفوق تحصیالت  4 4 2 0/1 2 0/1 

 04 14 0/17 22 0/11 9 کارشناسی

 0/07 29 0/01 20 20 6 کارشناسی ارشد

سال 0تا  2 سابقه کار  0 0/21 27 0/01 11 00 

سال 24تا  6  8 14 0 0/21 20 0/01 

سال 20تا  22  1 0 1 0 0 24 

سال 04تا  10  4 4 2 0/1 2 0/1 

 

 ب، پاسخ به پرسش و فرضیه پژوهش

 های ارتباطیمهارت یهامؤلفه. 1

 اول: توانایی دریافت و ارسال پیام مؤلفه

های عمومی ، توانایی کتابداران کتابخانه2جدول 

« ارسال پیام توانایی دریافت و»کاشان را در مؤلفه 

درصد  04دهد. بر اساس اطالعات جدول، نمایش می

از افراد مورد مطالعه اکثر اوقات توانایی برقراری 

اند و ارتباط و دریافت و یا ارسال پیام را داشته

درصد  84این است که  توجهقابلهمچنین نکته 

که همیشه  اندکردهگونه عنوان باقیمانده افراد نیز این

 اند.)توانایی ارسال و دریافت پیام( را داشته این قابلیت
  

 توانایی دریافت و ارسال پیام. 2جدول 

دریافت و 

 ارسال پیام

 درصد فراوانی

 04 26 اکثر اوقات

 64 10 همیشه

 244 04 جمع

 

 

 مؤلفه دوم: کنترل عاطفی

درصد از افراد مورد مطالعه  700، 0بر اساس اطالعات جدول 
درصد افراد اکثر  60اند و رل عاطفی را داشتهتوانایی کنت گهگاه

 1700اند و همچنین اوقات توانایی کنترل عاطفی را داشته
 اند.درصد افراد نیز همیشه توانایی کنترل عاطفی را داشته

 کنترل عاطفی. 3جدول 

 درصد فراوانی کنترل عاطفی
 700 0 گه گاه

 60 16 اکثر اوقات

 1700 22 همیشه

 244 04 جمع

 

 مؤلفه سوم: مهارت گوش دادن

های عمومی کاشان را در توانایی کتابداران کتابخانه .0جدول 
درصد از افراد  0/1دهد. مؤلفه مهارت گوش دادن نمایش می

درصد  0/07اوقات و  درصد اکثر 04، گهگاه مطالعه مورد
 باشند.همیشه این توانایی را دارا می
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 دادن مهارت گوش . 4جدول 

 درصد فراوانی دادن مهارت گوش
 100 2 گهگاه

 04 14 اکثر اوقات

 0700 29 همیشه

شماره جمع  04 244 

 

 مؤلفه چهارم: بینش نسبت به فرایند ارتباط

، توانایی کتابداران را در مؤلفه بینش نسبت به فرایند ارتباط 0جدول 
درصد  04،گهگاهدرصد از افراد مورد مطالعه  0/1دهد.نمایش می

درصد از افراد همیشه این توانایی را دارا  0/07ت و اکثر اوقا
 باشند.می

 بینش نسبت به ارتباط. 8جدول 

 درصد  فراوانی بینش نسبت به ارتباط
 100 2 گه گاه

 04 14 اکثر اوقات

 0700 29 همیشه

 244 04 جمع

 

 با قاطعیت توأمپنجم: ارتباط  مؤلفه

مومی کاشان را در های ع، توانایی کتابداران کتابخانه6جدول 
، گهگاهدرصد افراد  14دهد.مؤلفه ارتباط توأم با قاطعیت نمایش می

درصد افراد نیز همیشه این توانایی را  24درصد اکثر مواقع و  74
 دارند.

 

 

 

 

 با قاطعیت توأمارتباط . 0جدول 

 درصد فراوانی با قاطعیت توأمارتباط 
 14 8 گه گاه

 74 18 اکثر اوقات

 24 0 همیشه

معج  04 244 

 

 فرسودگی شغلی یهامؤلفه. 2
درصد افراد هرگز دچار خستگی  8/0، 7بر اساس اطالعات جدول 

 9/0درصد کم و  0/29و  کم یلیخدرصد  7/74اند، عاطفی نشده
 اند.درصد نیز به صورت متوسط این حالت را تجربه کرده

 خستگی عاطفی. 7جدول 

 درصد فراوانی خستگی عاطفی
 008 1 هرگز

 7407 19 خیلی کم

 2900 8 کم

 009 1 متوسط

 244 02 جمع

برای آزمون روایی و پایایی از آزمون آلفدا کرونبداخ بدرای پایدایی و 

Kmo  برای روایی استفاده شده است. نتیجه به دست آمدده بدرای
هدا از پایدایی دهدد گویده/. است که نشان مدی792آزمون کرونباخ 

/. است و بده 794نیز  Kmoآزمون هستند. نتیجه  برخوردارمناسب 
ایدن متغیدر  لیدر تشدكهدا را گیری گویدهحد کفایت رسیدن نمونه

 ریدز یداریمعنددهد. نتیجه آزمون بارتلت نیدز در سدطح نشان می
ها از ماتریس همبستگی گویده دهندهنشانبوده که  تأیید/. مورد 42

در کندار . بار عاملی هرگویه نیز به تفكیک ستیننوع همانی و واحد 
 .است مشاهدهقابل 8جدول هر متغیر محاسبه شده که در 

 ها به تفكیک بار عاملیگویه. 5جدول  
 بارعاملی هاگویه

 .808 .کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است کنمیماحساس 

 .804 .اممورد سوءاستفاده قرارگرفته کنمیماحساس  یروز کاریک  انیدر پا

 .747 .کنمبه سرکار احساس خستگی می تصور رفتن زی که باید سرکار بروم ازصبح رو

 .701 .فرساستو طاقتبرایم سخت  واقعاًهمكارانم برای تمام روز  کار با

 .674 .مرا گرفته است یرویدنکارم به لحاظ روانی توان  کنمیماحساس 

 .860 .شغلم باعث شده که احساس بیهودگی کنم

 .877 .دهمیمانجام  یسختبه را کار مکنیماحساس 

 .674 .دهدمی قرار یفشار روان تحت و مراسخت است  با همكارانم سروکار داشتن

 .680 ام.رسیده آخر خطبه  کنمیماحساس 

Kmo :794.  

Bartletts test:2700004  

 Sig: 444.                               :792آلفای کرونباخ .   
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 زداییدوم: شخصیت مؤلفه

درصد افراد هرگز دچار  8/0، 9بر اساس اطالعات جدول 
درصد  8/16، کم یلیخدرصد  9/60اند، زدایی نشدهشخصیت

درصد نیز به صورت متوسط این حالت را تجربه  0/1کم و 
 اند.کرده

 شخصیت زدایی .5جدول 

 درصد فراوانی زداییشخصیت

 008 1 هرگز

 6009 17 خیلی کم

 1608 22 کم

 100 2 متوسط

 244 02 جمع

دهدد /. اسدت کده نشدان مدی802پایایی، طبق آزمون کرونباخ 
روایی طبق آزمدون  ؛ وهستند برخوردارها از پایایی مناسب گویه

Kmo  گیدری /. است و به حد کفایدت رسدیدن نمونده706نیز
دهدد. نتیجده آزمدون این متغیر نشان مدی لیدر تشكها را گویه

بدوده کده  تأییدد/. مدورد 42 ریز یداریمعنرتلت نیز در سطح با
همدانی و واحدد  از ندوعها ماتریس همبستگی گویه دهندهنشان

 متغیدر هدر تفكیدک درکندار بده زیدن. بارعاملی هر گویه ستین
 .است مشاهدهقابل 24در جدول محاسبه شده که 

 

 

 ها به تفكیک بار عاملیگویه. 16جدول 

 یبارعامل هاگویه

 .706 .کنماشیاء بدون شخصیت انسانی برخورد می صورت به از همكارانم یبا برخ کنمیماحساس 

 .696 .امتفاوت شدهام نسبت به دیگران بیکه این شغل را انتخاب کرده زمانی از

 .699 نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند. نیاز ا

 .728 آید.چه می انماز همكار برایم مهم نیست واقعاً

 .822 دانند.می مرا مقصر از مشكالتهمكارانم برای برخی  کنمیماحساس 

Kmo :706.  

Bartletts test:060091  

Sig: 444.  

 .802آلفای کرونباخ:

 

 سوم: فقدان موفقیت فردی مؤلفه

 1/70درصد افراد کم،  2/27، 22بر اساس اطالعات جدول 
درصد نیز به صورت متوسط رو  0/9و  درصد به صورت متوسط

 اند.به باال این حالت را تجربه کرده
 فقدان موفقیت فردی. 11جدول 

 درصد فراوانی فقدان موفقیت فردی
 2702 7 کم

 7001 04 متوسط

 900 0 متوسط رو به باال

 244 02 جمع

/. است که نشدان 890آمده برای آزمون کرونباخ دستپایایی به
ها از پایایی مناسب بر خوردار هستند. روایی طبق یهدهد گومی

-/. است و به حد کفایت رسیدن نمونده802نیز  Kmoآزمون 

دهدد. نتیجده تشكیل این متغیر نشدان مدی ها را درگیری گویه
بوده  تأیید/. مورد 42زیر  یداریمعنآزمون بارتلت نیز در سطح 

همدانی و ها از ندوع که نشان دهنده ماتریس همبستگی گویده
. بار عاملی هرگویه نیز به تفكیک در کنار هر متغیر ستینواحد 

 .است مشاهدهقابل 21محاسبه شده که در جدول 
 

 

 ها به تفكیک بار عاملیگویه. 12جدول 

 بارعاملی هاگویه

 .860 احساسات همكارانم را درك کنم توانمیم یآسانبه

همكارانم  با مشكالت توانمیم یراحتبه کنمیماحساس 
 کنار بیایم. یراحتبه

606. 

 .700مثبت  ریتأثاز طریق شغلم بر زندگی همكارانم  کنمیماحساس 
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 بارعاملی هاگویه

 گذارم.می

 .600 سرشار از نیرو و انرژی هستم. کنمیماحساس 

 .727 کنم.پس از کار با همكارانم احساس نشاط و شادمانی می

 .601 .ستداشته اآوردهای مهم و باارزشی برایم شغلم دست

مشكالت عاطفی، بسیار بامتانت برخورد  با شغلی خود طهیدر ح
 .کنممی

804. 

Kmo: 802. 767. 

Bartletts test:2860746  

Sig: 444.  

 .890آلفای کرونباخ:

 

های فرسودگی شغلی با فرضیه: بین خرده مقیاس

 های ارتباطی رابطه وجود دارد.مهارت
پیرسون در رابطه با ارتباط بین  rنتایج آزمون  20در جدول 

فرسودگی نشان داده  یهامؤلفهمهارت ارتباطی و  یهامؤلفه
آمده نتایج  به دست یآزادشده است. با نگاهی به میزان درجه 

حاکی از این است که بین مهارت ارتباطی دریافت و ارسال پیام 
و فقدان موفقیت فردی همبستگی مثبت و قوی وجود دارد به 

مورد  %99ه میزان آزمون پیرسون در سطح اطمینان صورتی ک
. است/. مثبت 600قرار گرفته و میزان همبستگی نیز  تأیید

مثبت بودن رابطه به این معنی است که با افزایش نمره یک 
فرد در  کیقدر برعكس یعنی هرچه  یابد ومی متغیر، نمره

ست تر باشد فقدان موفقیتش کمتر اپیام موفق و ارسالدریافت 
برعكس. در رابطه با کنترل عاطفی نتایج آزمون همبستگی  و

و  سوکیمیان کنترل عاطفی و شخصیت زدایی از  پیرسون

کنترل عاطفی و فقدان موفقیت فردی از سوی دیگر با سطح 
 گرفته قرار تأییدمورد  درصد و در جهت مثبت 90اطمینان 

ردی است. بین مهارت ارتباطی گوش دادن و فقدان موفقیت ف
میزان همبستگی در جهت مثبت  تأییدنیز نتیجه آزمون نشان از 

. در رابطه با متغیر بینش ارتباطی و استدرصد  90و با اطمینان 
 تأییدفقدان موفقیت فردی نیز نتایج آزمون پیرسون نشان از 

 استمثبت  در جهتدرصد اطمینان و  90رابطه با سطح خطای 
اطی قطعیت و فقدان موفقیت در رابطه با مهارت ارتب نیچنهم

 درصد اطمینان و در 90فردی نیز نتیجه آزمون در سطح خطای 
ذکر است که  شایانقرار گرفته است.  تأییدجهت مثبت مورد 

 یهامهارتفرسودگی شغلی با  یهااسیمقبین سایر زیر 
مورد  هامؤلفهوجود نداشته و نتیجه آزمون برای این  یارتباط
 است.قرار نگرفته  تأیید

 

 رهایمتغماتریس همبستگی . 13جدول 

 فردی تیفقدان موفق عاطفیخستگی زداییشخصیت متغیر
 600/4 - - دریافت و ارسال پیام

Sig: 0.00 

 40080 کنترل عاطفی
Sig:.014 

- 606/4** 
Sig:0.00 

 *070/4 - - گوش دادن
Sig:.018 

 *002/4 - - بینش ارتباطی
Sig:.037 

 **011/4 - - قطعیت
Sig: 0.01 

 

های فرسودگی شغلی با فرضیه: بین خرده مقیاس

 های جمعیت شناختی رابطه وجود دارد.ویژگی

و شغلی  یفرسودگهای بین مقیاس رابطه 20 در جدول
شناختی نشان داده شده است. با توجه به جمعیت یهایژگیو

پیرسون، نتایج نشان از وجود رابطه بین  rنتایج آزمون 
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و میزان  40/4زدایی و جنسیت با سطح خطای شخصیت
را نشان  یو مثبتکه همبستگی متوسط  است 024/4 یهمبستگ

زدایی رابطه وجود دهد. بنابراین، بین جنسیت و شخصیتمی
این آزمون بین فقدان موفقیت فردی و دارد. از طرفی نتیجه 

و در جهت منفی با  40/4سابقه خدمتی افراد در سطح خطای 
وجود دارد. منفی بودن رابطه به این  -024/4همبستگی  میزان

معنا است که با افزاش نمره یک متغیر نمره متغیر دیگر کاهش 
 یابد و برعكس.می

  

 رهایمتغماتریس همبستگی  .14جدول 

 سابقه خدمت تحصیالت سن جنسیت متغیر
 *024/4 زداییشخصیت

Sig: 0.05 
- - - 

 - - - - خستگی عاطفی

 *-024/4 - - - یفرد تیموفقفقدان 
Sig: 0.05 

 

 یریگجهینت وبحث 
های ارتباطی کتابداران با توجه به آنچه گفته شد میانگین مهارت

قرار عمومی شهرستان کاشان در وضعیت متوسطی  یهاکتابخانه
بینش نسبت به فرایند ارتباط، در  مخلفه. مهارت کتابداران در دارد

ارتباط توأم با قاطعیت،  مؤلفهبا سه حد مطلوب بود و در رابطه 
مهارت کتابداران در  کنترل عاطفی و توانایی دریافت و ارسال پیام،

گوش دادن،  مؤلفهدر رابطه با  تیدرنهاحد متوسط می باشد. 
های این . یافتهقرار داردمهارت افراد مورد مطالعه در حد ضعیفی 

( 2089) ییهماپژوهش با پژوهش کریمی، بنی اقبال، تفرشی و 
، خسروی و ینیحس دیسنتایج حاصل از پژوهش  و باهماهنگ 
 ( ناهماهنگ است.2090) یجهرمبصیریان 

 با استفادهپژوهش، پایایی فرسودگی شغلی  نیا گرید در بخش
های خستگی از خرده مقیاس هرکداماز آلفای کرونباخ برای 

/. و فقدان موفقیت فردی 802/.، شخصیت زدایی 792عاطفی 
های عمومی کاشان کتابخانه /. محاسبه گردید. کتابداران802

 و فقدان موفقیت فردی دربند را فرسودگی از متوسطی میزان
 و عاطفی خستگی ابعاد در را فرسودگی از سطوح خیلی کمی

فقدان  بعد در اول فرضیه اند. بنابراین،کرده تجربه شخصیت زدایی
 یعنی شغلی دگیفرسو دیگر در ابعادو  تأیید موفقیت فردی

ها با این یافتهشود. نمی تأیید شخصیت زدایی و عاطفی خستگی
 (،2987) نلسون (،2996افلكت )(، 1440) ایتوگهای پژوهش

( 2094) یاحمدو آدریانی، شعبانی و  (2980نلسون )اسمیت و 
 همخوانی دارد.

زدایی و شخصیت عاطفی، شغلی)خستگی فرسودگی ابعاد بین
 رابطه کتابداران تحصیالت و سن میزان با دی(فقدان موفقیت فر

وجود ندارد، عدم ارتباط فرسودگی شغلی و سن در مطالعات 
( 2081) یخسرو(، 2986) چیبر و (1440) ایتوگ(، 1446) انیامیص

بین  که کرد مشاهده توانمی ولی نیز گزارش شده است.
ه رابطه وجود دارد، وجود رابط زدایی و جنسیت کتابدارانشخصیت

 ایتوگفرسودگی شغلی با جنسیت کتابداران در این تحقیق با نتایج 
همچنین ( همخوانی ندارد. 2089زاده )حسن(، حریری و 1440)

و  دارد وجود رابطه فقدان موفقیت فردی با سابقه خدمت کتابداران
 انیامیص(، 2094پور )ریزی و کاظماین با یافته پژوهش اشرفی

 ( هماهنگ است.1446)
 

 نهادهاپیش

های به لزوم ارتقای مهارت توانیحاضر مبا توجه به نتایج پژوهش 
کاهش  منظوربهها پی برد و از این روش ارتباطی در کتابخانه

رضایت شغلی  تأمینمیزان افسردگی شغلی کتابداران بهره برد. 
های یادگیری موجب افزایش کتابداران، فراهم نمودن فرصت

، ارتقای کیفیت ارائه خدمات یجسم وکیفیت کار، سالمت فكری 
اطالعاتی به مراجعان خواهد شد. ایجاد محیط کاری سالم، ایمن و 

های خالقانه و نوین در انجام وظایف و ارائه پویا و استفاده از روش
و پیشگیری از افسردگی  خدمات، موجب افزایش انگیزه کتابداران

 ها خواهد شد.کتابداران شالل در آن

 

 منابع
های دانشگاه علدوم پزشدكی زای شغلی کتابداران شالل در کتابخانه( بررسی عوامل استرس2094پور، زهرا )ریزی، حسن و کاظمرفیاش

 .02-09 ،(2)8 ،مدیریت اطالعات سالمت .اصفهان
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: مطالعه موردی کتابداران ( فرسودگی شغلی در کتابداران جامعه پزشكی2086صالحی، افسانه ) اصنافی، امیررضا؛ پاکدامن نائینی، مریم و
، تهران: دانشگاه علوم پزشكی شدهید 86، آذر رسانیاطالعدومین همایش کتابداری و های بیمارستانی پزشكی شهر تهران: کتابخانه
 بهشتی.

بده نهداد  ( بررسی میزان استرس شغلی کتابدداران و مددیران کتابخانده عمدومی وابسدته2089الحوائجی، فهیمه و پاشازاده، فاطمه )باب
 .211-240 (،0)26، های عمومیو کتابخانه رسانیاطالعتحقیقات های عمومی کشور. کتابخانه

میدان کتابدداران  در  و عوامدل(. بررسدی میدزان فرسدودگی شدغلی 2090زاده، شدهناز )بیگلو، محمدحسدین؛ لفداری، سدعید و مصدیب
 ،های عمدومیو کتابخانده رسدانیاطالعتحقیقدات ستان اردبیدل(. های عمومی شهرهای عمومی )مطالعه موردی: کتابخانهکتابخانه

14(2،) 00-67. 

(. بررسی فرسودگی شغلی و رابطه 2092امرایی، مرتضی ) احمد وپارسائی محمدی، پرستو؛ زارع فراشبندی، فیروزه؛ علوی، سلمان؛ پاپی، 
 .80-67 ،9 ،تابداری و علم اطالعاتمطالعات کدر کتابداران دانشگاه اصفهان.  یشناختتیجمعآن با متغیرهای 

عمدومی اسدتان مازنددران.  یهاکتابخاندهمیدان کتابدداران  ( سدنجش فرسدودگی شدغلی در2089زاده، پریسدا. )حریری، نجال و حسدن
 .88-72 ،(2)6 ،های تازه در علوم تربیتیاندیشه

 فنآوری و علوم تحقیقات وزارت دانشگاهی یهاخانهدر کتاب شالل زای شغلی کتابداراناسترس عوامل بررسی(. 2081خسروی، مریم )

 .  تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران.تهران از دیدگاه آنان شهر

 .بازتاب انتشارات :( تهران2080) لالمرضا پور، علیرضا خواجه استرس شغلی. ترجمه(. 2987الیزابت ) آلتمایر، رندال و راس،

آن  و رابطده(. بررسی میزان فرسودگی شغلی کتابداران دانشگاه اصفهان 2091عابدی، محمدرضا ) ی، احمد وآدریانی، رقیه؛ شعبانرضایی
 .22-14،(0) 1 ،خدمات اطالعاتی ها ونظامبا عوامل دموگرافیک. 

هدای از مهارت بدر برخدورداری کتابدداران مدؤثر عامدل( بررسی میدزان و 2090و دیانی، محمدحسین. ) اهللرحمترهنما، ساناز، فتاحی، 
 .877-876 (،0)04، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتارتباطی. 

 نشر ویرایش. :، ویرایش دوم، تهرانیوربهرهروانشناسی (، 2084ساعتچی، محمود )

های هدای ارتبداطی کتابدداران کتابخانده( بررسدی مهدارت2090، رضدا )یجهرمد انیریبص، شهره؛ خسروی، عبدالرسول و ینیحس دیس
-02 (،00)9، فصلنامه دانش شناسیای. به کتابخانه: رویكردی مقایسه کنندگانمراجعهدانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و 

62. 

( و فرسودگی شغلی در کارکندان دانشدگاه علدوم mpsمدل مشالل )بررسی ارتباط توان بالقوه انگیزشی (. 2094صابری جهرمی، زهره )
ادبیدات و علدوم  ، دانشكده.مدیریت دولتیرشته  ارشد یکارشناسنامه پایان. 2089 ی درمانی شیراز در سالپزشكی و خدمات بهداشت

 .274پیام نور، ، دانشگاهانسانی

هدای ارتبداطی توسدط کتابدداران مهارت یریکارگبه و نحوه(. میزان 2089، ناهید؛ تفرشی، شكوه و همایی، رضا )اقبال یبنکریمی، لعیا؛ 
 .00-01 (،2)9 ،مدیریت اطالعات سالمتهای دولتی شهر اصفهان. ای دانشگاههکتابخانه

 یهادانشدگاهکدار کتابدداران  سدابقهآن با سن و  و رابطه(. میزان فرسودگی شغلی 2092نژاد، محمدعلی )مصطفوی، اسماعیل و قاسمی
 .909-902(، 6)9، مدیریت اطالعاتشهر تهران. دولتی 

مقایسه خشنودی شغلی، فرسودگی شغلی و تعهدد سدازمانی  (.2090شكاری، محمدرضا ) ژاد، محمدعلی ومصطفوی، اسماعیل؛ قاسمی ن
 .70-62(، 18)8. فصلنامه دانش شناسیهای دولتی شهر تهران. کتابداران زن و مرد دانشگاه
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