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چڪیده
هدف :نظر به اهمیت رضایت شغلی در بهرهوری سازمانها ،هدف
پژوهش حارض تعیین رابطه سالمت روان با رضایت شغلی کتابداران
است.
روش /رویكرد پژوهش :روش پژوهش پیامیشی تحلیلی ،ابزار
گردآوری دادهها دو پرسشنامه سالمت روان و شاخص توصیف
شغلی،وجامعهآماریكتابدارانكتابخانههایدانشگاهعلومپزشكیو
خدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهاناست.
یافت هها :میانگین سالمت روان کتابداران  45/37و میانگین رضایت
شغلی کتابداران  160/58و درحد متوسط بوده ،و بین سالمت
روان و رضایت شغلی کتابداران رابطه معنیداری وجود ندارد .در
تحلیل سالمت روان و رضایت شغلی به تفکیک جنسیتی نیز تفاوت
معنیداریبینزنانومردانکتابدارمشاهدهنشد.
نتیجهگیری :نبو ِد رابطه معنیدار بین سالمت روان و رضایت شغلی
کتابداران ،یافته بحثبرانگیزی است که احتامل نقش پررنگتر
متغیرهایسازمانیرادررضایتشغلیکتابدارانمطرحمیکند.انجام
پژوهشهای بیشرت در این زمینه و نیز بررسی رابطه عوامل مختلف
سازمانیوروانشناختیباهردومتغیرسالمتروانورضایتشغلی
در جامعه کتابداران میتواند روشنگر نکات بیشرتی در مورد این دو
زمینهتحقیقاتیمهمباشد.
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دریافت 1389/3/11 :پذیرش1389/8/2 :

مقدمه

برخورداری از نعمت سالمت جسم و روان ،الزم ه استمرار حیات انسان بوده و شرط الزم
برای بهرهگیری مطلوب از مواهب زندگی اعم از اشتغال حرفهای یا زندگی شخصی میباشد.
مشكالت جهان امروز و پیامدهای آن در زمین ه ایجاد استرس و تنشهای روانی ،مواجهه با
بحرانهای روانی را برای افراد جامعه اجتنابناپذیر ساخته و از همین رو مسئل ه بهداشت
روانی در شرایط زندگی امروز ،اهمیتی مضاعفیافته است .بهداشت و سالمت روان در
محیطهای کاری نیز از عواملی است که بهنظر میرسد در کنار سایر عوامل سازمانی بر ارائه
خدمات کارکنان بیتأثیر نخواهد بود .كارآیی و اثربخشی فعالیتهای سازمانهای مختلف
تابع مستقیمی از کارآمدی نیروی انسانی آن سازمان محسوب میشود.
تأثیر ناخشنودیهای شغلی برسالمت کارکنان ،بهویژه در سالهای اخیر ،دغدغه عمومی
جوامع مختلف بوده است .ادراک اثرات نارضایتی شغلی برسالمت افراد نهتنها از دیدگاه
پزشکی وسالمتی ،بلکه از منظر اقتصادی نیز مسئله حائز اهمیتی محسوب میشود .از آنجا
که رضایت شغلی نقش مهمی در کیفیت زندگی حرفهای و شخصی کارکنان دارد ،نهایت ًا در
سطح کالن میتواند با رشد اقتصادی جوامع و بهرهوری بیشتر نیز درارتباط باشد (جاستینا 3و
دیگران.)2007 ،
از سوی دیگر رضایت شغلی و حرفهای مهمترین موضوع در بحث حفظ و نگهداری

.1دانشیارگروهعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات.
تهران.ایران (نویسندهمسئول)
nadjlahariri@gmail.com
.2کارشناسارشدعلماطالعاتودانششناسی
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منابع انسانی هر سازمان بوده و بهطور مستقیم به مسائلی چون سالمت جسمی و روانی
نیروی کار ،مشكالت مدیریتی و بسیاری از عوامل دیگر نیز مربوط میشود و از این میان،
سالمت ،بر رضایت شغلی كاركنان تأثیر بسزایی دارد (اشرفیریزی .)1382 ،تردیدی در
این واقعیت نیست که نیروی انسانی ،سرمایه اصلی توسعه سازمانهاست و فراهم بودن
شرایط الزم برای شکوفایی توانمندیهای کارکنان میتواند تضمینکننده تحقق اهداف مادی
و معنوی سازمانهای مختلف اعم از تولیدی و خدماتی باشد.
بحث سالمت روان و رابطه آن با رضایت شغلی موضوع پژوهشهای متعددی در ایران
و خارج از ایران بوده است .در مورد شاغالن حرفهای 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 یافتههای متفاوتی حاصل شده ،اما در بسیاری از این پژوهشها وجود
رابطه میان سالمت روان و رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفته است .ازجمله این مطالعات
در ایران میتوان به پژوهش خلجاسدی ( )1386در جامعه کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار و پژوهش ویروی ( )1387در بین آموزگاران مدارس عادی و استثنایی اشاره
کرد .یافتههای برخی پژوهشهای دیگر حاکی از این بوده است که بین سالمت روان و برخی
از ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود دارد ،از آنجمله پژوهش حسینی و شریفپور ()1385
است که براساس یافتههای آن بین ابعاد رضایت شغلی (سرپرست ،همکار و پرداخت) و
سالمت روان پرسنل رابطه مثبت و معنیداری مشاهده شد ،اما بین ابعاد دیگر رضایت شغلی
(کار و ارتقاء) و سالمت روان رابطه معنیداری وجود نداشت .پژوهش شمسی ( )1382نیز
نشان داد بین سن ،جنسیت ،ساعت تدریس و سابقه تحصیلی با رضایت شغلی ،سالمت
روان و باور منطقی معلمان رابطه معنیداری وجود ندارد .براساس یافتههای پژوهش کاهه و
هیودی ( )1391سالمت روان با مؤلفههای 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.
4
نتایج برخی پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران مانند پژوهش السبری و دیگران
( )2004نیز حاکی از این بود که رابطه معنیداری بین رضایت شغل و سالمت جسمانی و
روانی وجود دارد .احدی ،2009( 5ص )366نیز وجود رابطه مثبت و معنیدار بین دو متغیر
یادشده را مورد تأیید قرار داد .همچنین در پژوهش ماهشبابو و جاداو )2012( 6رابطه مثبت
و معنیداری میان رضایت شغلی و سالمت روان مشاهده شد .در تحقیق دیگری توسط
استریواترا )2001( 7نیز رابطه منفی معنیدار استرس شغلی كاركنان با رضایت شغلی و
سالمت جسمانی و روانی آنان نشان داده شد .در پژوهش لورتا ،2009( 8ص )51نیز یافتهها
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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 .بهرغم اهمیت این زمینه تحقیقاتی و لزوم مطالعه آن در حوزه کتابخانهها 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 حرفهها
رنگ تازهای بخشیده است ،علوم كتابداری و اطالعرسانی نیز تحت تأثیر تحوالت حاصل
از فناوری ،دگرگونیهای عمیقی را در حوزههای خدماتی کتابخانهها تجربه کرده است .این
دگرگونیها ،عرصههای خدماتی نوینی را فراروی كتابداران و اطالعرسانان قرار میدهد.
امروزه كتابداران بهعنوان نیرویانسانی دانشآموخته و متخصص ،وظیفه ارائه خدمات نوین
اطالعرسانی را در كتابخانه بهعهده دارند .هر عاملی كه بر كار و فعالیت این نیروی متخصص
تأثیر بگذارد ،مستقیم ًا روند اطالعرسانی را دستخوش تغییر خواهد كرد .ارائه خدمات در
کتابخانههای علوم پزشکی نیز به دلیل اهمیت موضوع بهداشت و سالمت جامعه ،حساسیتی
ویژه می یابد.
كتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان نهادهایی
پویا هستند که با ارائه خدمات اطالعاتی به بخش بزرگی از جامعه پزشکی استان اصفهان نقش
بنیادینی در پیشبرد آموزش و پژوهش در حوزه سالمت و بهداشت منطقه دارند .از آنجاكه
رضایت شغلی كتابداران این دانشگاه تضمینكننده مأموریت خطیر كتابداران در خدمترسانی
به جمع کثیری از دانشجویان ،اساتید و جامعه علوم پزشکی و پیراپزشکی استان است؛ و
باتوجه به اینکه برخی مطالعات وسیع نشان دادهاند بین رضایت شغلی و مشكالت سالمت
روانی و جسمی رابطه وجود دارد (فاراگر 9و دیگران ،2005 ،ص ،)111این پژوهش برآن
است تا رابطه بین سالمت روان و رضایت شغلی در كتابداران كتابخانههای دانشگاه علوم
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان را مورد بررسی قرار دهد .یافتههای این
پژوهش میتواند با روشن کردن وضعیت سالمت روان کتابداران و رضایت شغلی آنها و
همچنین رابطه این دو متغیر با یکدیگر ،مسئوالن کتابخانههای دانشگاههای مورد بررسی را در
برنامهریزی برای بهبود شرایط کاری کتابداران و ارتقاء رضایت شغلی ،و فراهمآوری محیط
مناسب کاری برای کاستن عوامل تنشزای محیطی یاری كند .باتوجه به اینکه ارتقاء سطح
کیفی ارائه خدمات اطالعرسانی در کتابخانههای علوم پزشکی کشور اهمیتی اساسی دارد و
کیفیت خدمات کتابداران این کتابخانهها دارای نقش تعیینکنندهای در آموزش و پژوهش
پزشکی است ،بنابراین انجام پژوهش در مورد سالمت روان کتابداران و رابطه این سالمت با
رضایت شغلی آنان در کتابخانههای علوم پزشکی ضروری به نظر میرسد.

9 . Faragher
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پنج فرضیه زیر در این پژوهش به آزمون گذاشته شده است:
 .1سالمت روان كتابداران كتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است؛
 .2رضایت شغلی كتابداران كتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است؛
 .3بین سالمت روان و رضایت شغلی كتابداران كتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ،رابطه معنیداری وجود دارد؛
 .4بین میانگین سالمت روان در زنان و مردان كتابدار كتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ،تفاوت معنیداری وجود دارد؛ و
 .5بین میانگین رضایت شغلی در زنان و مردان كتابدار كتابخانههای دانشگاه علوم
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ،تفاوت معنیداری وجود دارد.

روش پژوهش

10. GHQ
11 . JDI
12. Screening questionnaire

62

روش این پژوهش پیمایشی از نوع تحلیلی است .گردآوری دادهها با دو پرسشنامه سالمت
روان 10و شاخص توصیف شغلی 11انجام گرفت .پرسشنامه سالمت روان یک «پرسشنامه
سرندی» 12مبتنی بر روش خودگزارشدهی است كه در مجموعههای بالینی با هدف ردیابی
كسانی كه دارای یك اختالل روانی هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد (استورا .)1386 ،روایی
پرسشنامه با محاسبه ضریب همبستگی و پایایی آن با آلفای کرونباخ ( )0/90محاسبه شده
است (تقوی .)2001 ،پرسشنامه دارای  28گویه است و در نمرهگذاری آن از طیف لیكرت
بهصورت ( )3-2-1-0استفاده شده است؛ به این معنی که گزینه «الف» نمره صفر ،گزینه
«ب» نمره یك ،گزینه «ج» نمره دو ،و گزینه «د» نمره سه میگیرند .حداكثر نمره آزمودنی
با این روش نمرهگذاری برابر با  84خواهد بود .پرسشنامه رضایت شغلی در سال 1947
در دانشگاه كرنل تدوین شده است كه جنبههایی چون ماهیت كار ،سرپرستی ،همكاران،
فرصتهای ارتقاء و ترفیع و حقوق و مزایا را مورد بررسی قرار میدهد (هومن.)1381 ،
روایی آن با استفاده از پرسشنامهای که براساس نظریه هرزبرگ تدوین شده ،بررسی و تأیید
شده است .ضریب پایایی پرسشنامه نیز  0/88است (نوربخش و علیزاده .)1383 ،پرسشنامه
دارای  48سؤال در مقیاس لیكرت با نمرات از  1تا  5است و باتوجه به این طیف حداقل
نمره  48و حداكثر آن  240است.
جامعه آماری این پژوهش ،كلیه كتابداران كتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان به تعداد  58نفر بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای
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آماری  SPSSو  Excelاستفاده شدهاست .پس از جمعآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل
اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شدهاست .در سطح توصیفی با استفاده از
شاخصهای آماری نظیر درصد ،میانگین ،انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته
و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهها ،از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون t
مستقل ،آزمون لوین ،آزمون باکس و تحلیلواریانس چندراهه استفاده شدهاست.

یافتهها

از کل جامعه  58نفری ،تعداد مردان  18نفر و تعداد زنان  40نفر است .به این ترتیب بیشترین
درصد کتابداران ( 0/69درصد) را زنان تشکیل میدهند که این معادل تقریب ًا دوسوم جامعه
پژوهش میباشد .یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین سالمت روان کتابداران  45/37و
میانگین رضایت شغلی آنان  160/58است.
سالمت روان و رضایت شغلی زنان کمتر از سالمت روان و رضایت شغلی مردان بود.
کمترین میزان سالمت روان مربوط به رده سنی  ،35 -31و بیشترین آن مربوط به رده سنی
باالی  41سال بود؛ درحالیکه بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به رده سنی زیر 30سال
و کمترین آن مربوط به رده سنی  35 -31بود .براساس سایر یافتهها میزان سالمت روان افراد
مجرد كمتر از سالمت روان متأهلین ،و رضایت شغلی آنان بیشتر از متأهلین بود.
کمترین میزان سالمت روان و بیشترین میزان رضایت شغلی مربوط به كتابداران با
مدرك دیپلم ،و بیشترین میزان سالمت روان و کمترین میزان رضایت شغلی آن مربوط به
كتابداران با مدرك تحصیلی كاردانی بود .یافتهها همچنین نشان داد که سالمت روان كتابداران
با رشته تحصیلی غیركتابداری کمتر از سالمت روان کتابداران با مدرک کتابداری است؛
درحالیکه رضایت شغلی کتابداران با رشته تحصیلی غیركتابداری بیش از رضایت شغلی
كتابداران دارای رشته تحصیلی كتابداری میباشد.
کمترین میزان سالمت روان و بیشترین میزان رضایت شغلی برحسب سابقه مربوط به
افراد با سابقه زیر  5سال خدمت ،بیشترین میزان سالمت روان مربوط به افراد با سابقه بین
 10 -5سال ،و كمترین 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
كتابداران طرحی و شركتی بود .کمترین میزان سالمت روان برحسب وضعیت اشتغال ،به
كتابداران پیمانی و کمترین میزان رضایت شغلی ،به كتابداران قراردادی مربوط میشد .سایر
یافتهها حاکی از این بود که بیشترین میزان سالمت روان و رضایت شغلی برحسب نوع كار،
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مربوط به كتابداران بخش سرپرستی است؛ کمترین میزان سالمت روان برحسب نوع كار،
به كتابداران بخش خدمات تركیبی و كمترین میزان رضایت شغلی به كتابداران بخش فنی
مربوط میشد.
برای آزمون فرضیه 1مبنی براینکه «میزان سالمت روان كتابداران دانشگاه علوم پزشكی
و خدمات درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است» ،از آزمون  tاستفاده شد که نتایج
آن در جدول  1آمده است.
متغیرها

جدول 1
نتایج آزمون  tدر مورد
میزان سالمت روان کتابداران

سالمت روان

میانگینفرضی=2/5
میانگین

تفاضل میانگینها

درجه آزادی

t

سطح معنیداری

1/62

-0/88

58

24/03

0/001

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود میانگین پاسخدهندگان در پرسشنامه GHQ
کمتر از میانگین فرضی است که این نشاندهنده تفاوت معنیدار است ( .)p >0/05باتوجه
به اینکه نمره پایین در این پرسشنامه نشانگر سالمت بیشتر است ،وضعیت سالمت روان
کارکنان باالتر ازحد متوسط است ،درنتیجه فرضیه اول تأیید میشود.
آزمون فرضیه 2مبنی براینکه «رضایت شغلی كتابداران دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
درمانی استان اصفهان باالتر از حد متوسط است» ،با استفاده از آزمون  tانجام گرفت که نتایج
آزمون در جدول  2مشاهده می شود.
میانگین فرضی= 2/5

متغیرها

جدول 2
نتایج آزمون  tدر مورد میزان
رضایتشغلیکتابداران
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میانگین

تفاضل
میانگینها

درجه آزادی

t

سطح معنیداری

رضایتمندیکلی

3/34

0/34

58

4/48

0/001

کار

3/76

0/76

58

7/68

0/001

رسپرست

3/64

0/64

58

5/85

0/001

همکاران

4/73

1/73

58

12/18

0/001

فرصتترفیع

2/89

-0/11

58

-0/59

0/56

پرداخت

2/10

-0/89

58

-9/25

0/001
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جدول  2نشان میدهد که رضایت کتابداران از فرصتهای ترفیع درحد متوسط است
و با نمره میانگین فرضی تفاوت معنیدار ندارد .رضایتمندی شغلی کلی ،رضایت از کار،
رضایت از سرپرست ،رضایت از همکاران ،و رضایت از پرداخت باالتر از میانگین گزارش
شده است ( .)p >0/05براساس نتایج آزمون ،فرضی ه دوم تأیید میشود.
برای آزمون فرضیه 3مبنی براینکه «بین سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان رابطه معنیداری وجود دارد» ،از آزمون
معنیداری همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج آن در جدول  3آمده است.
میزان همبستگی

سطحمعنیداری

تعداد

متغیرها
سالمت روان و رضایت شغلی

-0/14

0/29

58

سالمت روان و رضایت از کار

-0/12

0/37

58

سالمت روان و رضایت از رسپرست

-0/14

0/30

58

سالمت روان و رضایت از همکاران

-0/16

0/21

58

سالمت روان و رضایت از فرصتهای ترفیع

-0/12

0/36

58

سالمت روان و رضایت از پرداخت

-0/11

0/39

58

جدول 3
همبستگیسالمتروان
با رضایت شغلی و ابعاد آن

چنانکه در جدول  3مالحظه میشود ،همبستگی بین سالمت روان کتابداران با رضایت
شغلی آنها و ابعاد آن منفی است ،ولی در هیچکدام از مقادیر ،همبستگی معنیدار نیست.
ارتباط منفیِ مشاهده شده بدان جهت است که نمره باال در پرسشنامه  GHQنشانگر سالمت
روانی پایینتر است .درنتیجه ارتباط منفی نشان میدهد با افزایش رضایت شغلی ،سالمت
روانی نیز افزایش مییابد ،ولی چون سطح معنیداری باالی  0/05است هیچیک از رابطههای
مشاهده شده معنیدار نیست ،درنتیجه فرضی ه سوم رد میشود.
فرضیه 4مبنی براینکه «بین میانگین سالمت روان در زنان و مردان کتابدار کتابخانههای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان تفاوت معنیداری وجود دارد» ،با
استفاده از آزمون  tبرای دو نمونه مستقل مورد آزمون قرار گرفت (جدول  .)4قبل از اجرای
آزمون ،ابتدا پیشفرض تساوی واریانسها بااستفاده از آزمون لوین بررسی شد که براساس
نتایج آزمون لوین همسان بودن واریانسها تأیید گردید.
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جدول 4
نتایج آزمون  tبرای مقایسه
سالمت روان زنان و مردان کتابدار

میانگینمردان
45/85

میانگینزنان تفاضلمیانگینها خطایاستانداردتفاضل درجه آزادی
44/33

1/51

56

2/26

t

سطح
معنیداری

0/67

0/51

براساس دادههای جدول  ،4و از آنجا که  t =0/67میباشد و سطح معنیداری نیز باالی
 0/05است ،تفاوت میانگینها معنیدار نیست ،در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش رد میشود.
برای آزمون فرضیه  5مبنی براینکه «بین میانگین رضایت شغلی در زنان و مردان کتابدار
کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان تفاوت معنیدار وجود
دارد» ،رضایت شغلی و ابعاد آن در زنان و مردان با استفاده از تحلیل واریانس چندراهه مقایسه
شد .ابتدا پیشفرض همسانی ماتریس کوواریانس بررسی شد .نتایج آزمون باکس نشان داد
که سطح معناداری باالتر از  0/05است و تفاوت ماتریس کواریانسها معنیدار نیست و
درنتیجه پیشفرض برقرار است .میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی و ابعاد آن در جدول
 5و نتایج تحلیل واریانس چندراهه در جدول  6آمده است.
متغیرها
کار
رسپرست
همکاران
فرصتترفیع
پرداخت

جدول 5
میانگین و انحراف معیار
رضایت شغلی کتابداران

66

رضایتشغلی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

زن

40

44/65

9/56

مرد

18

46/38

8/75

زن

40

45/90

11/79

مرد

18

50/38

8/58

زن

40

36/37

8/85

مرد

18

37/33

10/51

زن

40

16/27

9/14

مرد

18

19/72

7/11

زن

40

14/82

5/27

مرد

18

14/50

5/38

زن

40

156/50

28/64

مرد

18

کل
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169/66
160/58

27/54
28/73

متغیروابسته

کار

رسپرست

همکاران

فرصتترفیع

پرداخت

رضایتکلی

میانگینمجذورات
37/53
87/00
250/13
119/24
11/40
88/16
147/51
73/67
1/31
28/13
2152/06
801/75

درجه آزادی
1
56
1
56
1
56
1
56
1
56
1
56

مجموعمجذورات
37/53
4872/37
250/13
6677/87
11/40
4937/37
147/51
4125/58
1/31
1575/77
2152/06
44898/000

منبعتأثیرات
تفاوت بین دوجنس
خطا
تفاوت بین دوجنس
خطا
تفاوت بین دوجنس
خطا
تفاوت بین دوجنس
خطا
تفاوت بین دوجنس
خطا
تفاوت بین دوجنس
خطا

توان آماری
0/09

0/29

0/06

0/28

0/05

0/36

مجذور اتا
0/008

0/036

0/002

0/035

0/001

0/046

سطحمعنیداری
0/514

0/153

0/721

0/163

0/830

0/107

F
0/43

2/09

0/12

2/00

0/04

2/68
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جدول 6

نتایج تحلیل واریانس چندراهه برای
مقایسه رضایت شغلی زنان و مردان کتابدار

چنانکه در جدول  6مشاهده میشود تمام سطوح معنیداری باالی  0/05هستند و
هیچکدام از تفاوتها معنیدار نیستند .بنابراین باتوجه به نبودِ تفاوت معنیدار بین میانگین

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره94

67

نجالحریری
فهیمه بطالنی

رضایت شغلی زنان و مردان کتابدار ،فرضی ه پنجم پژوهش رد میشود.

نتیجهگیری

13. Elisa

68

یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین سالمت روان کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم
پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان  45/37است که این میانگین براساس نتایج
آزمون  tباالتر از حد متوسط میباشد .از آنجا که به لحاظ منطقی ،سالمت روان کارکنان
میتواند با بهداشت روانی محیط کار در ارتباط باشد ،برخورداری کتابداران از سالمت روان
در حد باالتر از متوسط ،میتواند این تفسیر را مطرح كند که کتابخانههای مورد بررسی از
نظر شرایط بهداشت روانی در وضعیت نسبت ًا مناسبی هستند ،و شرایط سازمانی و مدیریتی در
کتابخانههای مورد مطالعه ،فضای نسبت ًا آرامی برای اشتغال کتابداران فراهم کرده است .باتوجه
به یافتهها بهنظر میرسد در کتابخانههای یاد شده ،در رابطه با شرایط کاری به این نكته توجه
شده است که مدیریت اثربخش و بهرهوری کارکنان بدون توجه به سالمت روانی كاركنان
حاصل نمیشود .نتایج برخی پژوهشهای دیگر نیز سالمت روان گروههای مختلف شاغالن
مانند کارکنان دانشگاهها و برخی سازمانهای دولتی دیگر را در حد باالتر از متوسط نشان
داده است که از آنجمله میتوان به پژوهشهای ویسی و دیگران ( )1379و گروسی فرشی
و مانی ( )1383اشاره کرد.
در بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان یافتهها نشان داد که میانگین رضایت شغلی کتابداران باالتر
از حد متوسط است ( .)160/58در مطالعه ابعاد رضایت شغلی نیز مشاهده شد که رضایت
از فرصتهای ترفیع در حد متوسط است و با نمره میانگین فرضی ،تفاوت معنیدار ندارد.
رضایتمندی شغلی کلی ،رضایت از کار ،رضایت از سرپرست ،رضایت ازهمکاران و رضایت
از پرداخت باالتر از میانگین گزارش شده است ( ،)p >0/05درنتیجه رضایت شغلی در این
ابعاد باالتر از حد متوسط است .این نتایج با یافتههای ویسی و دیگران ( ،)1379حبیب و
شیرازی ( ،)1382حسینی و شریفپور ( ،)1385و الیزا )2008(13همخوان است .رضایت
شغلی نسبت ًا باال در کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
استان اصفهان میتواند نشانگر جو سازمانی نسبت ًا مطلوب در کتابخانههای مورد بررسی باشد.
تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به فرضیه رابطه معنیدار بین سالمت روان و رضایت
شغلی کتابداران نشان داد كه میزان همبستگی بین سالمت روان و رضایت شغلی r= -0/14
است .ارتباط منفی مشاهده شده بدان جهت است كه نمره باال در پرسشنامه  GHQنشانگر
سالمت روانی پایینتر است؛ درنتیجه ارتباط منفی نشان میدهد با افزایش رضایت شغلی،
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سالمت روانی نیز افزایش مییابد ،ولی چون سطح معنیداری باالی  0/05است ()r=0/29
لذا میتوان نتیجه گرفت بین سالمت روان و رضایت شغلی رابطه معنیدار وجود ندارد.
این نتایج با یافتههای جابری كوشكی ( )1371در جامعه معلمان همخوانی دارد .شمسی
( )1382نیز در پژوهش دیگری در جامعه معلمان به نتیجه مشابهی دست یافته است .برخی
پژوهشهای دیگر البته وجود رابطه بین رضایت شغلی و سالمت روان را تأیید کردهاند که
مطالعه خلجاسدی ( )1386در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار و پژوهش
ویروی ( )1387در جامعه آموزگاران مدارس عادی و استثنایی ازجمله این پژوهشهاست.
احدی ( ،2009ص )366نیز رابطه مثبت و معنیدار بین سالمت روان و رضایت شغلی را
مورد تأیید قرار داده است .عدم مشاهده رابطه معنیدار بین رضایت شغلی و سالمت روان در
جامعه کتابداران مورد بررسی دراین پژوهش این احتمال را مطرح میکند که برخی عوامل
سازمانی ممکن است بر هر یک از این متغیرها تأثیرجداگانهای داشته باشند .برای مثال در
پژوهش آس و بل ،2010( 14ص )42 .رفتار سازنده مدیریت دارای رابطه سیستماتیک با
سالمت روان نبود ،حال آنکه با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنیداری داشت .درواقع
تعدد عوامل بالقوهای که بهگونهای درهم تنیدهاند نیز بر رضایت شغلی و سالمت روان
افراد تأثیرگذار هستند و خود میتواند توجیهی بر تفاوتهای حاصل در نتایج پژوهشهای
مختلف در این رابطه تلقی شود .محیطهای کاری کتابداران بهرغم برخی ویژگیهای
مشترک ،طبیعت ًا به واسطه عوامل بسیار متعدد سازمانی و محیطی ،دارای تفاوتهایی از نظر
برخی شرایط و ویژگیها هستند .این تنوع عوامل محیطی هم در سطح خُ رد سازمانی در
درون یک کشور ،و هم در سطح کالن در بین جوامع مختلف به نحو اجتنابناپذیری وجود
دارد و درواقع نمیتوان انتظار داشت که تصور منطقی رابطه بین سالمت روان و رضایت
شغلی در همه جوامعه مورد مطالعه تأیید شود .عدم رابطه معنیدار بین سالمت روان و
رضایت شغلی کتابداران در این پژوهش ،احتمال نقش پررنگتر متغیرهای سازمانی را در
رضایت شغلی کتابداران مطرح میکند .بهطور قطع انجام پژوهشهای بیشتر در مورد رابطه
سالمت روان و رضایت شغلی و نیز بررسی رابطه عوامل مختلف سازمانی و روانشناختی
بر هر دو متغیر (سالمت روان و رضایت شغلی) در جامعه کتابداران میتواند روشنگر نکات
بیشتری در مورد این دو زمینه تحقیقاتی مهم باشد.
در تحلیل سالمت روان برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی کتابداران مشاهده شد
که سالمت روان در مردان اندکی بیش از زنان است ،اما بین میانگین سالمت روان زنان و
مردان تفاوت معنیداری وجود ندارد .در پژوهش لورتا ( ،2009ص )51نیز تفاوت معنیداری
از نظر سالمت ذهنی بین مردان و زنان مشاهده نشد .همچنین یافتههای حبیب و شیرازی

14 . Aase and Bele
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( )1382نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار در سالمت روان برحسب جنسیت بود .در تفسیر
این یافتهها میتوان چنین تصور کرد که عوامل یكسانی بر سالمت روان زنان و مردان اثر
میگذارد و از همین رو در محیط کتابخانههای مورد بررسی سطح سالمت روان مردان و
زنان با یكدیگر تفاوت معنیداری ندارد .در مورد عدم تفاوت معنیدار در سالمت روان زنان
و مردان کتابدار این تفسیر نیز میتواند مطرح باشد که امروزه در محیطهای کاری کتابداران
از نظر شرایط بهداشت روانی ،مردان و زنان در شرایط یکسانی قرار دارند و استرسها و
فشارهای محیط کار بهنحو نسبت ًا یکسانی بر زنان و مردان تأثیر میگذارند.
سایر یافتهها نشان داد که بیشترین میانگین سالمت روان مربوط به رده سنی باالی 41
سال است .بهنظر میرسد این گروه به دلیل کسب تجربه و آموزشهای مهارت زندگی ،از
سازگاری و رفتار مثبت و كارآمد بیشتری برخوردار باشند .احتماالً در این ردههای سنی ،افراد
مسئولیتهای مربوط به نقش اجتماعی خود را پذیرفته و با چالشها و مشكالت روزانه
زندگی به شكل مؤثرتری برخورد میکنند .براساس سایر یافتهها در مقایسه میانگین سالمت
روان کتابداران برحسب مدرک تحصیلی ،بیشترین میانگین سالمت روان مربوط به كتابداران
با مدرك کاردانی بود .بهنظر میرسد با افزایش میزان تحصیالت ،سطح انتظارات افراد از
شغل مورد تصدی نیز باالتر میرود و سالمت روان آنان تحت تأثیر برداشتی قرار میگیرد 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 میشود ،چالشها و
دشواریهایی را تجربه میکنند که این نیز میتواند در سالمت روان آنها اثرگذار باشد.
یافتهها همچنین نشان داد که میانگین سالمت روان افراد متأهل بیش از افراد مجرد
است .بهنظر میرسد ازدواج بهعنوان یک سپر در برابر سختیهای زندگی عمل میکند و
حمایت هیجانی و عاطفی به بهبود شرایط سالمت روانی افراد منجر میشود .دررابطه با نوع
کاری که کتابداران در محیط کتابخانه به آن اشتغال دارند ،یافتهها حاکی از این بود که کمترین
میانگین سالمت روان مربوط به كتابداران بخش خدمات تركیبی است.احتماالً شاغالن در
خدمات ترکیبی به دلیل ضرورت تالش و فعالیت بسیار و داشتن حوزه فعالیت وسیعتر،
متحمل فشارهای روانی و استرس بیشتری میشوند که این نیز میتواند بر سالمت روان آنان
تأثیرگذار باشد .باتوجه به اهمیت تخصصگرایی در محیط کتابخانهها ،الزم است وظایف
شغلی کتابداران باتوجه به مهارت و تخصص ویژه آنها تعیین و واگذار شود.
در تحلیل یافتههای مربوط به رضایت شغلی برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی
کتابداران مشاهده شد که رضایت شغلی زنان کمتر از مردان است ،اما یافتهها نشان داد که بین
میانگین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنیداری وجود ندارد .بهرغم اینکه کتابداری
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از نظر حرفهای ،قلمروی زنانه محسوب میشود ،در بسیاری از پژوهشهای انجام شده در
مورد رضایت شغلی کتابداران ،زنان کتابدار نسبت به مردان بهنحو معنیداری از شغل خود
ناراضیتر بودهاند (حریری ،1382 ،ص .)53در تبیین و تفسیر عدم مشاهده تفاوت معنیدار
بین رضایت شغلی مردان و زنان در جامعه پژوهش حاضر میتوان گفت امروزه تبعیضهای
جنسیتی در جامعه ایران كاهش یافته و فرهنگ نیز كه نقش تعیینکنندهای در رضایتمندی دارد
دستخوش تغییر شده است .وقتی در جامعه سقفی به نام تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشد،
تأثیر فضای سنگین آن نیز ناخودآگاه كمتر میشود و بهتبع آن ،رضایتمندی زنان و مردان
از شغل و حرفهای که به آن اشتغال دارند میتواند میزان تقریب ًا همسانی داشته باشد .بهنظر
میرسد امروزه زنان همانند مردان ،امکان استفاده از مهارتها و تواناییهای خود را در حد
مطلوب بهدست آوردهاند و با برخورداری از شرایط بهداشت روانی مناسب در محیطهای
کاری کتابخانه ،همانند مردان از رضایت شغلی درحد باالتر از متوسط برخوردارند.
براساس سایر یافتهها بیشترین میانگین رضایت شغلی مربوط به رده سنی زیر 30سال
است .این یافتهها برخالف نظر آگو 15و دیگران( )1993است که در مورد رابطه سن و
رضایت شغلی عقیده دارند افراد هرچه مسنتر میشوند به دلیل كاهش توقعات و كسب
تجربه ،سازگاری بیشتری در كار خود دارند و افراد جوانتر به دلیل توقعات باالتر سازگاری
و رضایت كمتری دارند .نتایج مربوط به متغیر سن در این پژوهش با یافتههای آس و بل
( )2010نیز 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 میشد .یافتههای مشابهی در
پژوهش کولبجورنسن 16و دیگران ( )2001نیز مشاهده شده است.
نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میانگین رضایت شغلی مربوط به مجردین است.
بهنظر میرسد کتابداران مجرد و خصوص ًا مردان احتماالً به علت اینکه وقت آزاد بیشتری
نسبت به متأهلین دارند ،در کار خود امکان پیشرفت و ارتقاء بیشتری دارند و راحتتر
میتوانند به سطوح باالتر کاری دست یابند.
در رابطه با رشته تحصیلی ،یافتهها حاکی از این بود که بیشترین میانگین رضایت شغلی
مربوط به کتابداران با رشته تحصیلی غیركتابداری است .احتماالً انتظارات دارندگان مدرک
کتابداری از شغل و حرفه کتابداری بیشتر از شاغالنی است که دارای مدارک تحصیلی
غیرکتابداری هستند که این میتواند موجبات نارضایتی آنها را در مقایسه با سایر شاغالن در
کتابخانه فراهم آورد.
براساس سایر یافتههای پژوهش ،بیشترین میانگین رضایت شغلی مربوط به كتابداران
با مدرك تحصیلی دیپلم بود .باتوجه به این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که هرچه سطح

15 . Agho
16 . Colbjørnsen
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تحصیالت فرد باال میرود ،انتظارات فرد از شغلی كه در آن خدمت میکند افزایش مییابد
و چون سازمان نمیتواند نیازهای فرد را در حد مطلوب برآورده کند ،رضایت شغلی وی
كاهش مییابد ،و لذا افراد تحصیلكرده رضایت كمتری از شغل خود دارند .بیشترین میانگین
رضایت شغلی برحسب وضعیت اشتغال مربوط به كتابداران طرحی و شركتی ،و برحسب
نوع كار مربوط به كتابداران بخش سرپرستی است.
یافتههای پژوهش حاضر در مورد عدم رابطه معنیدار بین سالمت روان و رضایت
شغلی کتابداران  ،ضرورت مطالعات بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کتابداران
را مطرح میکند .رضایت شغلی درواقع مفهوم بسیار پیچیدهای است و عوامل مرتبط با
آن نیز میتواند از تعدد و پیچیدگی بسیاری برخوردار باشند .اهمیت خشنودی کتابداران
از حرفهای 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 میكند .در خاتمه الزم است به این نکته نیز اشاره شود که باتوجه به محدود بودن
تعداد جامعه پژوهش حاضر ،الزم است در مورد تعمیم یافتهها جانب احتیاط رعایت شود و
یافتههای آن برای تعمیمپذیری ،با تحقیقات وسیعتر دیگری پشتیبانی گردد.
پیشنهادمیشود:
 باتوجه به اینکه سالمت روان کتابداران در این پژوهش در حد متوسط بود ،الزم استکتابخانهها باتوجه به اهمیت سالمت روان و بهمنظور افزایش سطح سالمت روانی شاغالن
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،برنامههای آموزشی مؤثری را برای افزایش مهارتهای
بهداشت روانی کتابداران خود تدارک ببینند.
 عدم رابطه معنیدار بین سالمت روان و رضایت شغلی کتابداران در این پژوهش،احتمال نقش پررنگتر متغیرهای سازمانی را در رضایت شغلی کتابداران مطرح میکند و
از همین رو الزم است کتابخانهها با اقدام در جهت ایجاد رضایت بیشتر در زمینههایی مانند
تأمین مادی کارکنان و ارتقاء وضعیت رفاهی آنان ،در جهت باال بردن سطح رضایت شغلی
کتابداران تالش كنند 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 کتابخانهها فراهم شود.
 ازآنجاکه براساس یافتههای پژوهش ،رضایت شغلی کتابداران دارای سابقه خدمتباالی  20سال کمتر از کتابداران کمسابقهتر بود ،الزم است موجباتی فراهم شود که کتابداران با
افزایش سنوات خدمت و کسب تجربه بیشتر ،از امکان ارتقاء و رسیدن به مدارج باالتر حرفهای
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بهنحو مناسبی برخوردار شوند تا نسبت به حرفه کتابداری دلگرمی بیشتری احساس كنند.
 باتوجه به یافتههای پژوهش حاضر و نارضایتی نسبی کارکنان در گویههای مربوط بهوضعیت ترفیع ،کتابخانهها باید با شفافتر کردن شیوههای تشویقی خود و فراهم کردن امکانات
مساوی برای ترفیع براساس استحقاق ،موجبات رضایت بیشتر کتابداران را فراهم آورند.
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