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رابطه سالمت روان و رضایت شغلی 

کتابداران دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
نجال حریری |   فهیمه بطالنی 

چڪیده

 هدف: نظر به اهمیت رضایت شغلی در بهره  وری سازمان  ها، هدف 
پژوهش حارض تعیین رابطه سالمت روان با رضایت شغلی کتابداران 

است. 
روش/ رویكرد پژوهش: روش پژوهش پیامیشی تحلیلی، ابزار 
گردآوری داده  ها دو پرسشنامه سالمت روان و شاخص توصیف 
شغلی، و جامعه آماری كتابداران كتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و 

خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان است. 
یافته ها: میانگین سالمت روان کتابداران 45/37 و میانگین رضایت 
بین سالمت  بوده، و  شغلی کتابداران 160/58 و درحد متوسط 
روان و رضایت شغلی کتابداران رابطه معنی  داری وجود ندارد. در 
تحلیل سالمت روان و رضایت شغلی به تفکیک جنسیتی نیز تفاوت 

معنی  داری بین زنان و مردان کتابدار مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نبوِد رابطه معنی  دار بین سالمت روان و رضایت شغلی 
پررنگ تر  نقش  احتامل  که  است  بحث برانگیزی  یافته  کتابداران، 
متغیرهای سازمانی را در رضایت شغلی کتابداران مطرح می کند. انجام 
پژوهش  های بیشرت در این زمینه و نیز بررسی رابطه عوامل مختلف 
سازمانی و روان شناختی با هر دو متغیر سالمت روان و رضایت شغلی 
در جامعه کتابداران می  تواند روشنگر نکات بیشرتی در مورد این دو 

زمینه تحقیقاتی مهم باشد.
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مقدمه 
برخورداری از نعمت سالمت جسم و روان، الزمه  استمرار حیات انسان بوده و شرط الزم 
برای بهره گیری مطلوب از مواهب زندگی اعم از اشتغال حرفه  ای یا زندگی شخصی می باشد. 
مشكالت جهان امروز و پیامدهای آن در زمینه  ایجاد استرس و تنش های روانی، مواجهه با 
بحران های روانی را برای افراد جامعه اجتناب  ناپذیر ساخته و از همین رو مسئله  بهداشت 
روانی در شرایط زندگی امروز، اهمیتی مضاعف یافته است. بهداشت و سالمت روان در 
محیط های کاری نیز از عواملی است که به  نظر می  رسد در کنار سایر عوامل سازمانی بر ارائه 
خدمات کارکنان بی  تأثیر نخواهد بود. کارآیی و اثربخشی فعالیت  های سازمان  های مختلف 

تابع مستقیمی از کارآمدی نیروی انسانی آن سازمان محسوب می  شود.
تأثیر ناخشنودی  های شغلی برسالمت کارکنان، به  ویژه در سال  های اخیر، دغدغه عمومی 
جوامع مختلف بوده است. ادراک اثرات نارضایتی شغلی برسالمت افراد نه  تنها از دیدگاه 
پزشكی وسالمتی، بلكه از منظر اقتصادی نیز مسئله حائز اهمیتی محسوب می  شود. از آنجا 
که رضایت شغلی نقش مهمی در کیفیت زندگی حرفه  ای و شخصی کارکنان دارد، نهایتاً در 
سطح کالن می  تواند با رشد اقتصادی جوامع و بهره  وری بیشتر نیز درارتباط باشد )جاستینا  3و 

دیگران، 2007(.
از سوی دیگر رضایت شغلی و حرفه ای مهم ترین موضوع در بحث حفظ و نگهداری 

1. دانشیار گروه علم اطالعات و دانش  شناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. 

تهران. ایران   )نویسنده مسئول(

nadjlahariri@gmail.com 

2. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش  شناسی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. 

تهران. ایران 

3.  Justina

رابطه سالمت روان و رضایت شغلی 
کتابداران دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

نجال حریری 1|   فهیمه بطالنی2

دریافت:  1389/3/11  پذیرش:  1389/8/2
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منابع انسانی هر سازمان بوده و به  طور مستقیم به مسائلی چون سالمت جسمی و روانی 
نیروی کار، مشكالت مدیریتی و بسیاری از عوامل دیگر نیز مربوط می شود و از این میان، 
سالمت، بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر بسزایی دارد )اشرفی  ریزی، 1382(. تردیدی در 
این واقعیت نیست که نیروی انسانی، سرمایه اصلی توسعه سازمان  هاست و فراهم بودن 
شرایط الزم برای شكوفایی توانمندی  های کارکنان می  تواند تضمین  کننده تحقق اهداف مادی 

و معنوی سازمان های مختلف اعم از تولیدی و خدماتی باشد. 
بحث سالمت روان و رابطه آن با رضایت شغلی موضوع پژوهش  های متعددی در ایران 
و خارج از ایران بوده است. در مورد شاغالن حرفه  ای مختلفی مانند معلمان و کارمندان و 
بسیاری از مشاغل دیگر نیز رابطه سالمت روان و رضایت شغلی بررسی شده است. هرچند 
که از این مطالعات یافته  های متفاوتی حاصل شده، اما در  بسیاری از این پژوهش  ها وجود 
رابطه میان سالمت روان و رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفته است. ازجمله این مطالعات 
در ایران می  توان به پژوهش خلج اسدی )1386( در جامعه کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد گرمسار و پژوهش ویروی )1387( در بین آموزگاران مدارس عادی و استثنایی اشاره 
کرد. یافته  های برخی پژوهش  های دیگر حاکی از این بوده است که بین سالمت روان و برخی 
از ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود دارد، از آن  جمله پژوهش حسینی و شریف  پور )1385( 
است که براساس یافته های آن بین ابعاد رضایت شغلی )سرپرست، همكار و پرداخت( و 
سالمت روان پرسنل رابطه مثبت و معنی  داری مشاهده شد، اما بین ابعاد دیگر رضایت شغلی 
)کار و ارتقاء( و سالمت روان رابطه معنی  داری وجود نداشت. پژوهش شمسی )1382( نیز 
نشان داد بین سن، جنسیت، ساعت تدریس و سابقه تحصیلی با رضایت شغلی، سالمت 
روان و باور منطقی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد. براساس یافته  های پژوهش کاهه و 
هیودی )1391( سالمت روان با مؤلفه  های رضایت کلی از شغل، رضایت از محیط فرهنگی 
و رضایت از رفتار فرهنگی دارای ارتباط معنادار بود و افرادی که رضایت بیشتری را ابراز 

داشتند، از سالمت روان بهتری نیز برخوردار بودند.
نتایج برخی پژوهش های انجام شده در خارج از ایران مانند پژوهش السبری4  و دیگران 
)2004( نیز حاکی از این بود که رابطه معنی داری بین رضایت شغل و سالمت جسمانی و 
روانی وجود دارد. احدی5 )2009، ص366( نیز وجود رابطه مثبت و معنی  دار بین دو متغیر 
یادشده را مورد تأیید قرار داد. همچنین در پژوهش ماهشبابو و جاداو6 )2012( رابطه مثبت 
و معنی  داری میان رضایت شغلی و سالمت روان مشاهده شد. در تحقیق دیگری توسط 
استریواترا7 )2001( نیز رابطه منفی معنی  دار استرس شغلی کارکنان با رضایت شغلی و 
سالمت جسمانی و روانی آنان نشان داده شد. در پژوهش لورتا8 )2009، ص51( نیز یافته  ها 

4. Lounsbury

5. Ahadi

6.  Maheshbabu & Jadhav

7. Strivatra

8.  Loreta

                    

نجال حریری 
فهیمه بطالنی 
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حاکی از این بود که رضایت شغلی پایین با سطوح پایین سالمت روان در رابطه است. در 
پژوهش یادشده، عدم سالمت روان با نارضایتی از موقعیت اجتماعی و عدم استقالل نیز 
رابطه داشت. به  رغم اهمیت این زمینه تحقیقاتی و لزوم مطالعه آن در حوزه کتابخانه  ها و 
حرفه کتابداری، پژوهش در مورد رابطه بین سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران چندان 
مورد توجه نبوده است. در عصر حاضر که فناوری اطالعات و ارتباطات به تمامی حرفه ها 
رنگ تازه ای بخشیده است، علوم کتابداری و اطالع  رسانی نیز تحت تأثیر تحوالت حاصل 
از فناوری، دگرگونی  های عمیقی را در حوزه  های خدماتی کتابخانه  ها تجربه کرده است. این 
دگرگونی  ها، عرصه های خدماتی نوینی را فراروی کتابداران و اطالع رسانان قرار می  دهد. 
امروزه کتابداران به  عنوان نیروی  انسانی دانش  آموخته و متخصص، وظیفه ارائه خدمات نوین 
اطالع رسانی را در کتابخانه به  عهده دارند. هر عاملی که بر کار و فعالیت این نیروی متخصص 
تأثیر بگذارد، مستقیماً روند اطالع  رسانی را دستخوش تغییر خواهد کرد. ارائه خدمات در 
کتابخانه  های علوم پزشكی نیز به دلیل اهمیت موضوع بهداشت و سالمت جامعه، حساسیتی 

ویژه می یابد. 
 کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان نهادهایی 
پویا هستند که با ارائه خدمات اطالعاتی به بخش بزرگی از جامعه پزشكی استان اصفهان نقش 
بنیادینی در پیشبرد آموزش و پژوهش در حوزه سالمت و بهداشت منطقه دارند. از آنجا  که 
رضایت شغلی کتابداران این دانشگاه تضمین  کننده مأموریت خطیر کتابداران در خدمت  رسانی 
به جمع کثیری از دانشجویان، اساتید و جامعه علوم پزشكی و پیراپزشكی استان است؛ و 
باتوجه به اینكه برخی مطالعات وسیع نشان داده اند بین رضایت شغلی و مشكالت سالمت 
روانی و جسمی رابطه وجود دارد )فاراگر9 و دیگران، 2005، ص111(، این پژوهش برآن 
است تا رابطه بین سالمت روان و رضایت شغلی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم 
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان را مورد بررسی قرار دهد. یافته  های این 
پژوهش می  تواند با روشن کردن وضعیت سالمت روان کتابداران و رضایت شغلی آنها و 
همچنین رابطه این دو متغیر با یكدیگر، مسئوالن کتابخانه  های دانشگاه  های مورد بررسی را در 
برنامه  ریزی برای بهبود شرایط کاری کتابداران و ارتقاء رضایت شغلی، و فراهم  آوری محیط 
مناسب کاری برای کاستن عوامل تنش  زای محیطی یاری کند. باتوجه به اینكه ارتقاء سطح 
کیفی ارائه خدمات اطالع  رسانی در کتابخانه  های علوم پزشكی کشور اهمیتی اساسی دارد و 
کیفیت خدمات کتابداران این کتابخانه  ها دارای نقش تعیین  کننده  ای در آموزش و پژوهش 
پزشكی است، بنابراین انجام پژوهش در مورد سالمت روان کتابداران و رابطه این سالمت با 

Faragher . 9 رضایت شغلی آنان در کتابخانه  های علوم پزشكی ضروری به نظر می  رسد.

رابطه سالمت روان و رضایت شغلی 
کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و ...
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پنج فرضیه زیر در این پژوهش به آزمون گذاشته شده است:
1. سالمت روان کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است؛
2. رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است؛
3. بین سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و 

خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، رابطه معنی داری وجود دارد؛
4. بین میانگین سالمت روان در زنان و مردان کتابدار کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی 

و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، تفاوت معنی داری وجود دارد؛ و 
5.  بین میانگین رضایت شغلی در زنان و مردان کتابدار کتابخانه های دانشگاه علوم 

پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، تفاوت معنی داری وجود دارد.

روش پژوهش
روش این پژوهش پیمایشی از نوع تحلیلی است. گردآوری داده ها با دو پرسشنامه سالمت 
روان10 و شاخص توصیف شغلی11 انجام گرفت. پرسشنامه سالمت روان یک »پرسشنامه 
سرندی«12 مبتنی بر روش خودگزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی 
کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد )استورا، 1386(. روایی 
پرسشنامه با محاسبه ضریب همبستگی و پایایی آن با آلفای کرونباخ )0/90( محاسبه شده 
است )تقوی، 2001(. پرسشنامه دارای 28 گویه است و در نمره  گذاری آن از طیف لیكرت 
به  صورت )0-1-2-3( استفاده شده است؛ به این معنی که گزینه »الف« نمره صفر،  گزینه 
»ب« نمره یک، گزینه »ج« نمره دو، و گزینه »د« نمره سه می گیرند. حداکثر نمره آزمودنی 
با این روش نمره  گذاری برابر با 84 خواهد بود. پرسشنامه رضایت شغلی در سال 1947 
در دانشگاه کرنل تدوین شده  است که جنبه هایی چون ماهیت کار، سرپرستی، همكاران، 
فرصت های ارتقاء و ترفیع و حقوق و مزایا را مورد بررسی قرار می دهد )هومن، 1381(. 
روایی آن با استفاده از پرسشنامه  ای که براساس نظریه هرزبرگ تدوین شده، بررسی و تأیید 
شده است. ضریب پایایی پرسشنامه نیز 0/88 است )نوربخش و علی  زاده، 1383(. پرسشنامه 
دارای 48 سؤال در مقیاس لیكرت با نمرات از 1 تا 5 است و باتوجه به این طیف حداقل 

نمره 48 و حداکثر آن 240 است.
جامعه آماری این پژوهش، کلیه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان به تعداد 58 نفر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای 

10. GHQ

11 . JDI

12. Screening questionnaire

نجال حریری 
فهیمه بطالنی 
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آماری SPSS  و Excel  استفاده شده  است. پس از جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل 
اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده  است. در سطح توصیفی با استفاده از 
شاخص های آماری نظیر درصد، میانگین، انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته 
 t و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون

مستقل، آزمون لوین، آزمون باکس و تحلیل  واریانس چندراهه استفاده شده  است.

یافته ها
از کل جامعه 58 نفری، تعداد مردان 18 نفر و تعداد زنان 40 نفر است. به این ترتیب بیشترین 
درصد کتابداران )0/69 درصد( را زنان تشكیل می دهند که این معادل تقریباً دوسوم جامعه 
پژوهش می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سالمت روان کتابداران 45/37 و 

میانگین رضایت شغلی آنان 160/58 است.
سالمت روان و رضایت شغلی زنان کمتر از سالمت روان و رضایت شغلی مردان بود. 
کمترین میزان سالمت روان مربوط به رده  سنی 31- 35، و بیشترین آن مربوط به رده  سنی 
باالی 41 سال بود؛ درحالی  که بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به رده  سنی زیر30 سال 
و کمترین آن مربوط به رده  سنی 31- 35 بود. براساس سایر یافته  ها میزان سالمت روان افراد 

مجرد کمتر از سالمت روان متأهلین، و رضایت شغلی آنان بیشتر از متأهلین بود.
کمترین میزان سالمت روان و بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به کتابداران با 
مدرک دیپلم، و بیشترین میزان سالمت روان و کمترین میزان رضایت شغلی آن مربوط به 
کتابداران با مدرک تحصیلی کاردانی بود. یافته  ها همچنین نشان داد که سالمت روان کتابداران 
با رشته تحصیلی غیرکتابداری کمتر از سالمت روان کتابداران با مدرک کتابداری است؛ 
درحالی  که رضایت شغلی کتابداران با رشته تحصیلی غیرکتابداری بیش از رضایت شغلی 

کتابداران دارای رشته تحصیلی کتابداری می باشد.
کمترین میزان سالمت روان و بیشترین میزان رضایت شغلی برحسب سابقه مربوط به 
افراد با سابقه زیر 5 سال خدمت، بیشترین میزان سالمت روان مربوط به افراد با سابقه بین 
5- 10 سال، و کمترین میزان رضایت شغلی مربوط به افراد دارای سابقه خدمت باالی 21 

سال بود.
بیشترین میزان سالمت روان و رضایت شغلی برحسب وضعیت اشتغال، مربوط به 
کتابداران طرحی و شرکتی بود. کمترین میزان سالمت روان برحسب وضعیت اشتغال، به 
کتابداران پیمانی و کمترین میزان رضایت شغلی، به کتابداران قراردادی مربوط می  شد. سایر 
یافته  ها حاکی از این بود که بیشترین میزان سالمت روان و رضایت شغلی برحسب نوع کار، 

رابطه سالمت روان و رضایت شغلی 
کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و ...
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مربوط به کتابداران بخش سرپرستی است؛ کمترین میزان سالمت روان برحسب نوع کار، 
به کتابداران بخش خدمات ترکیبی و کمترین میزان رضایت شغلی به کتابداران بخش فنی 

مربوط می  شد.
برای آزمون فرضیه1 مبنی براینكه »میزان سالمت روان کتابداران دانشگاه علوم پزشكی 
و خدمات درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است«، از آزمون t استفاده شد که نتایج 

آن در جدول 1 آمده است.

 GHQ همانگونه که در جدول 1 مشاهده می شود میانگین پاسخ دهندگان در پرسشنامه
کمتر از میانگین فرضی است که این نشان  دهنده تفاوت معنی دار است )p >0/05(. باتوجه 
به اینكه نمره پایین در این پرسشنامه نشانگر سالمت بیشتر است، وضعیت سالمت روان 

کارکنان باالتر ازحد متوسط است، درنتیجه فرضیه اول تأیید می شود.
آزمون فرضیه2 مبنی براینكه »رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است«، با استفاده از آزمون t انجام گرفت که نتایج 

آزمون در جدول 2 مشاهده می شود.

 

متغیرها

میانگین فرضی= 2/5

سطح معنی  داریtدرجه آزادیتفاضل میانگین هامیانگین

0/885824/030/001-1/62سالمت روان

متغیرها

میانگین فرضی= 2/5

میانگین
تفاضل 

میانگین ها
سطح  معنی  داریtدرجه آزادی

3/340/34584/480/001رضایتمندی کلی

3/760/76587/680/001کار

3/640/64585/850/001رسپرست

4/731/735812/180/001همکاران

0/590/56-0/1158-2/89فرصت ترفیع

9/250/001-0/8958-2/10پرداخت

نتایج آزمون t  در مورد 

میزان سالمت روان کتابداران

جدول  1

 نتایج آزمون t در مورد میزان 

رضایت شغلی کتابداران

جدول  2

نجال حریری 
فهیمه بطالنی 
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جدول 2 نشان می دهد که رضایت کتابداران از فرصت های ترفیع درحد متوسط است 
و با نمره میانگین فرضی تفاوت معنی  دار ندارد. رضایتمندی شغلی کلی، رضایت از کار، 
رضایت از سرپرست، رضایت از همكاران، و رضایت از پرداخت باالتر از میانگین گزارش 

شده است )p >0/05(. براساس نتایج آزمون، فرضیه  دوم تأیید می شود.
برای آزمون فرضیه3 مبنی براینكه »بین سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه 
علوم پزشكی و خدمات درمانی استان اصفهان رابطه معنی  داری وجود دارد«، از آزمون 

معنی  داری همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج آن در جدول 3 آمده است.

چنانكه در جدول 3 مالحظه می شود، همبستگی بین سالمت روان کتابداران با رضایت 
شغلی آنها و ابعاد آن منفی است، ولی در هیچ کدام از مقادیر، همبستگی معنی  دار نیست. 
ارتباط منفِی مشاهده شده بدان جهت است که نمره باال در پرسشنامه GHQ  نشانگر سالمت 
روانی پایین تر است. درنتیجه ارتباط منفی نشان می دهد با افزایش رضایت شغلی، سالمت 
روانی نیز افزایش می یابد، ولی چون سطح معنی  داری باالی 0/05 است هیچ یک از رابطه  های 

مشاهده شده معنی دار نیست، درنتیجه فرضیه  سوم رد می شود.
فرضیه4 مبنی براینكه »بین میانگین سالمت روان در زنان و مردان کتابدار کتابخانه های 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی استان اصفهان تفاوت معنی داری وجود دارد«، با 
استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل مورد آزمون قرار گرفت )جدول 4(. قبل از اجرای 
آزمون، ابتدا پیش  فرض تساوی واریانس ها بااستفاده از آزمون لوین بررسی شد که براساس 

نتایج آزمون لوین همسان بودن واریانس  ها تأیید گردید. 

تعدادسطح معنی  داریمیزان همبستگیمتغیرها

0/140/2958-سالمت روان و رضایت شغلی

0/120/3758-سالمت روان و رضایت از کار 

0/140/3058-سالمت روان و رضایت از رسپرست 

0/160/2158-سالمت روان و رضایت از همکاران 

0/120/3658-سالمت روان و رضایت از فرصت های ترفیع 

0/110/3958-سالمت روان و رضایت از پرداخت 

همبستگی سالمت روان

 با رضایت شغلی و ابعاد آن

جدول  3

رابطه سالمت روان و رضایت شغلی 
کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و ...



66
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 94 

براساس داده  های جدول 4، و از آنجا که t =0/67 می  باشد و سطح معنی  داری نیز باالی 
0/05 است، تفاوت میانگین ها معنی دار نیست، در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش رد می شود.

برای آزمون فرضیه 5 مبنی براینكه »بین میانگین رضایت شغلی در زنان و مردان کتابدار 
کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی استان اصفهان تفاوت معنی  دار وجود 
دارد«، رضایت شغلی و ابعاد آن در زنان و مردان با استفاده از تحلیل واریانس چندراهه مقایسه 
شد. ابتدا پیش فرض همسانی ماتریس کوواریانس بررسی شد. نتایج آزمون باکس نشان داد 
که سطح معناداری باالتر از 0/05 است و تفاوت ماتریس کواریانس ها معنی  دار نیست و 
درنتیجه پیش  فرض برقرار است. میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی و ابعاد آن در جدول 

5 و نتایج تحلیل واریانس چندراهه در جدول 6 آمده است.

tدرجه آزادیخطای استاندارد تفاضلتفاضل میانگین هامیانگین زنانمیانگین مردان
سطح 

معنی  داری

45/8544/331/512/26560/670/51

انحراف معیارمیانگینتعدادجنسیتمتغیرها

کار
4044/659/56زن

1846/388/75مرد

رسپرست
4045/9011/79زن

1850/388/58مرد

همکاران
4036/378/85زن

1837/3310/51مرد

فرصت ترفیع
4016/279/14زن

1819/727/11مرد

پرداخت
4014/825/27زن

1814/505/38مرد

رضایت شغلی

40156/5028/64زن

18169/6627/54مرد

58160/5828/73کل

 نتایج آزمون t برای مقایسه

 سالمت روان زنان و مردان کتابدار

جدول  4

میانگین و انحراف معیار

 رضایت شغلی کتابداران

جدول  5

نجال حریری 
فهیمه بطالنی 
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چنانكه در جدول 6 مشاهده می شود تمام سطوح معنی  داری باالی 0/05 هستند و 
هیچ کدام از تفاوت ها معنی  دار نیستند. بنابراین باتوجه به نبودِ تفاوت معنی  دار بین میانگین 

متغیر وابسته
ت

منبع تأثیرا
ت

مجموع مجذورا
درجه آزادی

ت
میانگین مجذورا

F
سطح معنی  داری

مجذور اتا
توان آماری

کار
س

ت بین دوجن
تفاو

37/53
1

37/53
0/43

0/514
0/008

0/09
خطا

4872/37
56

87/00

ت
رسپرس

س
ت بین دوجن

تفاو
250/13

1
250/13

2/09
0/153

0/036
0/29

خطا
6677/87

56
119/24

همکاران
س

ت بین دوجن
تفاو

11/40
1

11/40
0/12

0/721
0/002

0/06
خطا

4937/37
56

88/16

ت ترفیع
فرص

س
ت بین دوجن

تفاو
147/51

1
147/51

2/00
0/163

0/035
0/28

خطا
4125/58

56
73/67

ت
پرداخ

س
ت بین دوجن

تفاو
1/31

1
1/31

0/04
0/830

0/001
0/05

خطا
1575/77

56
28/13

ت کلی
رضای

س
ت بین دوجن

تفاو
2152/06

1
2152/06

2/68
0/107

0/046
0/36

خطا
44898/000

56
801/75

 نتایج تحلیل واریانس چندراهه برای

 مقایسه رضایت شغلی زنان و مردان کتابدار

جدول  6

رابطه سالمت روان و رضایت شغلی 
کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و ...
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رضایت شغلی زنان و مردان کتابدار، فرضیه  پنجم پژوهش رد می شود.

 نتیجه  گیری
یافته  های پژوهش نشان داد که میانگین سالمت روان کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم 
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 45/37 است که این میانگین براساس نتایج 
آزمون t باالتر از حد متوسط می  باشد. از آنجا که به لحاظ منطقی، سالمت روان کارکنان 
می تواند با بهداشت روانی محیط کار در ارتباط باشد، برخورداری کتابداران از سالمت روان 
در حد باالتر از متوسط، می  تواند این تفسیر را مطرح کند که کتابخانه های مورد بررسی از 
نظر شرایط بهداشت روانی در وضعیت نسبتاً مناسبی هستند، و شرایط سازمانی و مدیریتی در 
کتابخانه  های مورد مطالعه، فضای نسبتاً آرامی برای اشتغال کتابداران فراهم کرده است. باتوجه 
به یافته  ها به  نظر می  رسد در کتابخانه  های یاد شده، در رابطه با شرایط کاری به این نكته توجه 
شده است که مدیریت اثربخش و بهره  وری کارکنان بدون توجه به سالمت روانی کارکنان 
حاصل نمی شود. نتایج برخی پژوهش  های دیگر نیز سالمت روان گروه  های مختلف شاغالن 
مانند کارکنان دانشگاه  ها و برخی سازمان  های دولتی دیگر را در حد باالتر از متوسط نشان 
داده است که از آن جمله می  توان به پژوهش  های ویسی و دیگران )1379(  و گروسی فرشی 

و مانی )1383( اشاره کرد.
در بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان یافته ها نشان داد که میانگین رضایت شغلی کتابداران باالتر 
از حد متوسط است )160/58(. در مطالعه ابعاد رضایت شغلی نیز مشاهده شد که رضایت 
از فرصت های ترفیع در حد متوسط است و با نمره میانگین فرضی، تفاوت معنی  دار ندارد. 
رضایتمندی شغلی کلی، رضایت از کار، رضایت از سرپرست، رضایت ازهمكاران و رضایت 
از پرداخت باالتر از میانگین گزارش شده است )p >0/05(، درنتیجه رضایت شغلی در این 
ابعاد باالتر از حد متوسط است. این نتایج با یافته  های ویسی و دیگران )1379(، حبیب و 
شیرازی )1382(، حسینی و شریف  پور )1385(، و الیزا13)2008( همخوان است. رضایت 
شغلی نسبتاً باال در کتابداران کتابخانه  های دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان اصفهان می  تواند نشانگر جو سازمانی نسبتاً مطلوب در کتابخانه های مورد بررسی باشد.
تجزیه و تحلیل یافته  های مربوط به فرضیه رابطه معنی  دار بین سالمت روان و رضایت 
 r= -0/14 شغلی کتابداران نشان داد که میزان همبستگی بین سالمت روان و رضایت شغلی
است. ارتباط منفی مشاهده شده بدان جهت است که نمره باال در پرسشنامه GHQ نشانگر 
سالمت روانی پایین  تر است؛ درنتیجه ارتباط منفی نشان می  دهد با افزایش رضایت شغلی،  13. Elisa

نجال حریری 
فهیمه بطالنی 
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 )r=0/29( سالمت روانی نیز افزایش می  یابد، ولی چون سطح معنی  داری باالی 0/05 است
لذا می  توان نتیجه گرفت بین سالمت روان و رضایت شغلی رابطه معنی  دار وجود ندارد. 
این نتایج با یافته های جابری کوشكی )1371( در جامعه معلمان همخوانی دارد. شمسی 
)1382( نیز در پژوهش دیگری در جامعه معلمان به نتیجه مشابهی دست یافته است. برخی 
پژوهش  های دیگر البته وجود رابطه بین رضایت شغلی و سالمت روان را تأیید کرده اند که 
مطالعه خلج اسدی )1386( در بین  کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار و پژوهش 
ویروی )1387( در جامعه آموزگاران مدارس عادی و استثنایی ازجمله این پژوهش  هاست. 
احدی )2009، ص366( نیز رابطه مثبت و معنی  دار بین سالمت روان و رضایت شغلی  را 
مورد تأیید قرار داده است. عدم مشاهده رابطه معنی  دار بین رضایت شغلی و سالمت روان در 
جامعه کتابداران مورد بررسی دراین پژوهش این احتمال را مطرح می کند که برخی عوامل 
سازمانی ممكن است بر هر یک از این متغیرها تأثیرجداگانه ای داشته باشند. برای مثال در 
پژوهش آس و بل14 )2010، ص. 42( رفتار سازنده مدیریت دارای رابطه سیستماتیک با 
سالمت روان نبود، حال آنكه با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی  داری داشت. درواقع 
تعدد عوامل بالقوه  ای که به  گونه  ای درهم تنیده  اند نیز بر رضایت شغلی و سالمت روان 
افراد تأثیرگذار هستند و خود می  تواند توجیهی بر تفاوت  های حاصل در نتایج پژوهش  های 
مختلف در این رابطه تلقی شود. محیط  های کاری کتابداران به  رغم برخی ویژگی  های 
مشترک، طبیعتاً به واسطه عوامل بسیار متعدد سازمانی و محیطی، دارای تفاوت  هایی از نظر 
برخی شرایط و ویژگی  ها هستند. این تنوع عوامل محیطی هم در سطح ُخرد سازمانی در 
درون یک کشور، و هم در سطح کالن در بین جوامع مختلف به نحو اجتناب  ناپذیری وجود 
دارد و درواقع نمی  توان انتظار داشت که تصور منطقی رابطه بین سالمت روان و رضایت 
شغلی در همه جوامعه مورد مطالعه تأیید شود. عدم رابطه معنی دار بین سالمت روان و 
رضایت شغلی کتابداران در این پژوهش، احتمال نقش پررنگ  تر متغیرهای سازمانی را در 
رضایت شغلی کتابداران مطرح می  کند. به  طور قطع انجام پژوهش  های بیشتر در مورد رابطه 
سالمت روان و رضایت شغلی و نیز بررسی رابطه عوامل مختلف سازمانی و روان شناختی 
بر هر دو متغیر )سالمت روان و رضایت شغلی( در جامعه کتابداران می  تواند روشنگر نكات 

بیشتری در مورد این دو زمینه تحقیقاتی مهم باشد. 
در تحلیل سالمت روان بر حسب ویژگی  های جمعیت  شناختی کتابداران مشاهده شد 
که سالمت روان در مردان اندکی بیش از زنان است، اما بین میانگین سالمت روان زنان و 
مردان تفاوت معنی  داری وجود ندارد. در پژوهش لورتا )2009، ص51( نیز تفاوت معنی  داری 
Aase and Bele . 14از نظر سالمت ذهنی بین مردان و زنان مشاهده نشد. همچنین یافته  های حبیب و شیرازی 
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)1382( نشان  دهنده عدم تفاوت معنی  دار در سالمت روان برحسب جنسیت بود. در تفسیر 
این یافته  ها می  توان چنین تصور کرد که عوامل یكسانی بر سالمت روان زنان و مردان اثر 
می  گذارد و از همین رو در محیط کتابخانه  های مورد بررسی سطح سالمت روان مردان و 
زنان با یكدیگر تفاوت معنی  داری ندارد. در مورد عدم تفاوت معنی  دار در سالمت روان زنان 
و مردان کتابدار این تفسیر نیز می  تواند مطرح باشد که امروزه در محیط  های کاری کتابداران 
از نظر شرایط بهداشت روانی، مردان و زنان در شرایط یكسانی قرار دارند و استرس  ها و 

فشارهای محیط کار به  نحو نسبتاً یكسانی بر زنان و مردان تأثیر می  گذارند. 
سایر یافته  ها نشان داد که بیشترین میانگین سالمت روان مربوط به رده  سنی باالی 41 
سال است. به  نظر می  رسد این گروه به دلیل کسب تجربه و آموزش های مهارت زندگی، از 
سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد بیشتری برخوردار باشند. احتماالً در این رده  های سنی، افراد 
مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را پذیرفته و با چالش ها و مشكالت روزانه 
زندگی به شكل مؤثرتری برخورد می کنند. براساس سایر یافته  ها در مقایسه میانگین سالمت 
روان کتابداران برحسب مدرک تحصیلی، بیشترین میانگین سالمت روان مربوط به کتابداران 
با مدرک کاردانی بود. به  نظر می  رسد با افزایش میزان تحصیالت، سطح انتظارات افراد از 
شغل مورد تصدی نیز باالتر می  رود و سالمت روان آنان تحت تأثیر برداشتی قرار می  گیرد که 
از برآورده شدن انتظارات خود دارند. احتماالً کتابداران با کسب مدارک تحصیلی باالتر، در 
سازگاری با وظایف مختلف کاری که در  محیط کتابخانه به آنها محول می  شود، چالش  ها و 

دشواری  هایی را تجربه می  کنند که این نیز می  تواند در سالمت روان آنها اثرگذار باشد. 
یافته  ها همچنین نشان داد که میانگین سالمت روان افراد متأهل بیش از افراد مجرد 
است. به  نظر می رسد ازدواج به  عنوان یک سپر در برابر سختی های زندگی عمل می کند و 
حمایت هیجانی و عاطفی به بهبود شرایط سالمت روانی افراد منجر می  شود. دررابطه با نوع 
کاری که کتابداران در محیط کتابخانه به آن اشتغال دارند، یافته  ها حاکی از این بود که کمترین 
میانگین سالمت روان مربوط به کتابداران بخش خدمات ترکیبی است.احتماالً شاغالن در 
خدمات ترکیبی به دلیل ضرورت تالش و فعالیت بسیار و داشتن حوزه فعالیت وسیع تر، 
متحمل فشارهای روانی و استرس بیشتری می شوند که این نیز می تواند بر سالمت روان آنان 
تأثیرگذار باشد. باتوجه به اهمیت تخصص  گرایی در محیط کتابخانه  ها، الزم است وظایف 

شغلی کتابداران باتوجه به مهارت و تخصص ویژه آنها تعیین و واگذار شود.  
در تحلیل یافته  های مربوط به رضایت شغلی برحسب ویژگی  های جمعیت  شناختی 
کتابداران مشاهده شد که رضایت شغلی زنان کمتر از مردان است، اما یافته  ها نشان داد که بین 
میانگین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنی  داری وجود ندارد. به  رغم اینكه کتابداری 
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از نظر حرفه  ای، قلمروی زنانه محسوب می  شود، در بسیاری از پژوهش  های انجام شده در 
مورد رضایت شغلی کتابداران، زنان کتابدار نسبت به مردان به  نحو معنی  داری از شغل خود 
ناراضی  تر بوده  اند )حریری، 1382، ص53(. در تبیین و تفسیر عدم مشاهده تفاوت معنی  دار 
بین رضایت شغلی مردان و زنان در جامعه پژوهش حاضر می  توان گفت امروزه تبعیض  های 
جنسیتی در جامعه ایران کاهش یافته و فرهنگ نیز که نقش تعیین  کننده  ای در رضایتمندی دارد 
دستخوش تغییر شده است. وقتی در جامعه سقفی به نام تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشد، 
تأثیر فضای سنگین آن نیز ناخودآگاه کمتر می  شود و به  تبع آن، رضایتمندی زنان و مردان 
از شغل و حرفه  ای که به آن اشتغال دارند می  تواند میزان تقریباً همسانی داشته باشد. به  نظر 
می  رسد امروزه زنان همانند مردان، امكان استفاده از مهارت ها و توانایی های خود را در حد 
مطلوب به  دست آورده  اند و با برخورداری از شرایط بهداشت روانی مناسب در محیط  های 

کاری کتابخانه، همانند مردان از رضایت شغلی درحد باالتر از متوسط برخوردارند. 
براساس سایر یافته  ها بیشترین میانگین رضایت شغلی مربوط به رده  سنی زیر30 سال 
است. این یافته  ها برخالف نظر آگو15 و دیگران)1993( است که در مورد رابطه سن و 
رضایت شغلی عقیده دارند افراد هرچه مسن تر می شوند به دلیل کاهش توقعات و کسب 
تجربه، سازگاری بیشتری در کار خود دارند و افراد جوان تر به دلیل توقعات باالتر سازگاری 
و رضایت کمتری دارند. نتایج مربوط به متغیر سن در این پژوهش با یافته های آس و بل 
)2010( نیز مغایرت دارد. در تحقیق یاد شده متغیر سن دارای رابطه مثبت با رضایت شغلی 
بود، یعنی در کارکنان با سنین باال، رضایت شغلی نیز بیشتر می  شد. یافته  های مشابهی در 

پژوهش کولبجورنسن16  و دیگران )2001( نیز مشاهده شده است.
نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میانگین رضایت شغلی مربوط به مجردین است. 
به  نظر می  رسد کتابداران مجرد و خصوصاً مردان احتماالً به علت اینكه وقت آزاد بیشتری 
نسبت به متأهلین دارند، در کار خود امكان پیشرفت و ارتقاء بیشتری دارند و راحت تر 

می توانند به سطوح باالتر کاری دست یابند.
در رابطه با رشته تحصیلی، یافته  ها حاکی از این بود که بیشترین میانگین رضایت شغلی 
مربوط به کتابداران با رشته تحصیلی غیرکتابداری است. احتماالً انتظارات دارندگان مدرک 
کتابداری از شغل و حرفه کتابداری بیشتر از شاغالنی است که دارای مدارک تحصیلی 
غیرکتابداری هستند که این می تواند موجبات نارضایتی آنها را در مقایسه با سایر شاغالن در 

کتابخانه فراهم آورد. 
براساس سایر یافته های پژوهش، بیشترین میانگین رضایت شغلی مربوط به کتابداران 
با مدرک تحصیلی دیپلم بود. باتوجه به این یافته  ها می توان نتیجه گرفت که هرچه سطح 

15 . Agho

16 . Colbjørnsen
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تحصیالت فرد باال می رود، انتظارات فرد از شغلی که در آن خدمت می کند افزایش می یابد 
و چون سازمان نمی تواند نیازهای فرد را در حد مطلوب برآورده کند، رضایت شغلی وی 
کاهش می یابد، و لذا افراد تحصیلكرده رضایت کمتری از شغل خود دارند. بیشترین میانگین 
رضایت شغلی برحسب وضعیت اشتغال مربوط به کتابداران طرحی و شرکتی، و برحسب 

نوع کار مربوط به کتابداران بخش سرپرستی است. 
یافته  های پژوهش حاضر در مورد عدم رابطه معنی  دار بین سالمت روان و رضایت 
شغلی کتابداران ، ضرورت مطالعات بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کتابداران 
را مطرح می  کند. رضایت شغلی درواقع مفهوم بسیار پیچیده  ای است و عوامل مرتبط با 
آن نیز می  تواند از تعدد و پیچیدگی بسیاری برخوردار باشند. اهمیت خشنودی کتابداران 
از حرفه  ای که بدان اشتغال دارند و نقش این رضایت و خشنودی در ارائه بهینه خدمات 
کتابداری، شناخت عوامل مرتبط با رضایت شغلی و اجرای تحقیقات گسترده در این زمینه را 
ضروری می  کند. در خاتمه الزم است به این نكته نیز اشاره شود که باتوجه به محدود بودن 
تعداد جامعه پژوهش حاضر، الزم است در مورد تعمیم یافته  ها جانب احتیاط رعایت شود و 

یافته  های آن برای تعمیم  پذیری، با تحقیقات وسیع تر دیگری پشتیبانی گردد.
پیشنهاد می  شود:

-  باتوجه به اینكه سالمت روان کتابداران در این پژوهش در حد متوسط بود، الزم است 
کتابخانه ها باتوجه به اهمیت سالمت روان و به  منظور افزایش سطح سالمت روانی شاغالن 
کتابخانه ها و مراکز اطالع  رسانی، برنامه های آموزشی مؤثری را برای افزایش مهارت های 

بهداشت روانی کتابداران خود تدارک ببینند.
- عدم رابطه معنی  دار بین سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران در این پژوهش، 
احتمال نقش پررنگ  تر متغیرهای سازمانی را در رضایت شغلی کتابداران مطرح می  کند و 
از همین رو الزم است کتابخانه ها با اقدام در جهت ایجاد رضایت بیشتر در زمینه هایی مانند 
تأمین مادی کارکنان و ارتقاء وضعیت رفاهی آنان، در جهت باال بردن سطح رضایت شغلی 
کتابداران تالش کنند و باتوجه به کمتر بودن رضایت شغلی دارندگان مدرک کتابداری نسبت 
به کارکنان دارای مدارک تحصیلی غیرکتابداری، الزم است به اهمیت تخصص در حوزه 
کتابداری توجه بیشتری شود و با ارج نهادن به تخصص کارکنان دارای مدرک کتابداری، 

موجبات رضایت بیشتر آنها در کتابخانه ها فراهم شود. 
-  ازآنجاکه براساس یافته های پژوهش، رضایت شغلی کتابداران دارای سابقه خدمت 
باالی 20 سال کمتر از کتابداران کم  سابقه تر بود، الزم است موجباتی فراهم شود که کتابداران با 
افزایش سنوات خدمت و کسب تجربه بیشتر، از امكان ارتقاء و رسیدن به مدارج باالتر حرفه ای 
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به  نحو مناسبی برخوردار شوند تا نسبت به حرفه کتابداری دلگرمی بیشتری احساس کنند.
-  با  توجه به یافته های پژوهش حاضر و نارضایتی نسبی کارکنان در گویه های مربوط به 
وضعیت ترفیع، کتابخانه ها باید با شفاف تر کردن شیوه های تشویقی خود و فراهم کردن امكانات 

مساوی برای ترفیع براساس استحقاق، موجبات رضایت بیشتر کتابداران را فراهم آورند.
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