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چکیده
مقدمه :مصرف استرس از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت زندگی است .حرفه کتابداری با توجه به ماهیتی که دارد
ممکن است باعدم توانایی پاسخگویی به درخواستها و نیازها باعث ایجاد استرس شغلی شود .لذا مطالعه حاضر به بررسی
ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی درکتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخته
است.
روش ها :این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی است که بروی  92نفر از کتابداران صورت پذیرفت .شاغلین بهصورت
سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهی استاندارد کیفیت زندگی  SF_36و پرسشنامه اندازهگیری
استرس شغلی  HSEبود.
نویسنده مسئول:

نتایج :از مجموع  92نمونه که وارد مطالعه شدند 91 ،نفر ( )11/2%زن و  59نفر ( )93/9%مرد بودند .در این مطالعه دیده شد

دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی

که میانگین نمره کیفیت زندگی  13/31 ± 51/13و میانگین نمره استرس شغلی در کارکنان  9/31 ± 0/35میباشد میان استرس

زهره فضلی،
بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم

شغلی و کیفیت زندگی کارکنان همبستگی معکوس ( )-0/913و رابطه معنادار آماری وجود داشت ( .)P=0.011

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم،

نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که میان رشتهی تحصیلی و همچنین سطح تحصیالت با استرس

کرمان ،ایران
تلفن+32 35293919100 :
پست الکترونیکی:
zohreh.fazli@outlook.com

شغلی رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد .بنابراین یک برنامه پیشگیری از استرس در افزایش کیفیت زندگی و افزایش
رضایت کارکنان نقش بسزایی دارد.
کلیدواژهها :استرس شغلی ،کیفیت زندگی ،کتابدار

دریافت مقاله99/11/15 :

پذیرش مقاله99/11/5 :

مقدمه:

پدیدههای مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سالمتی

سازمان بینالمللی کار ،استرس شغلی را شناختهشدهترین

نیروی کار محسوب میشود (.)9 ,5

پدیدهی تهدیدکنندهی سالمتی کارگران معرفی نموده است.

استرس یک فاکتور مؤثر در ناکارآمدی سازمانی ،جابجایی

استرس زمانی به وجود میآید که میان نیازمندیهای شغلی و

نیروی انسانی ،غیبتهای ناشی از کار ،کاهش کیفیت و کمیت

تواناییهای آن تعادل وجود نداشته باشد ،بنابراین یکی از

زندگی کاری ،افزایش هزینههای مراقبت از سالمت و کاهش
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سازمانهای گوناگون با این پدیده روبرو هستند و رنج میبرند.

کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت ،خودگردانی ،مسئولیت و

به این دلیل در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان

عزتنفس کرده و اثربخشی و کارایی سازمان از طریق باال بردن

به یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی تبدیلشده است .با توجه

مقام و منزلت و فراهم نمودن امکان ترقی افراد افزایش مییابد(.)2

به اجتنابناپذیر بودن برخی از عوامل استرسزا و لزوم

 McKennaدر پژوهشی با بررسی همهجانبه منابع انسانی در

پیشگیری از آثار روانی و رفتاری استرس ،بهکارگیری تمهیدات

کتابخانههای کشور کانادا بیان داشت که تنها  93درصد از

و اقداماتی در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری و آموزش

کتابداران معتقدند که استرس شغلی کمی دارند .در این میان افراد

روشهای مقابلهای ازجمله وظایف مدیران سازمانها است(.)3

نیمهحرفهای نگرش مثبت کمتری دارند و  93درصد معتقدند که

فعالیت و حرفهی کتابداری با مراجعات و اطالعات در ارتباط

حجم کاری آنها قابلکنترل است .همچنین در این پژوهش 11

بوده و نقش حرفهای هر کتابدار در هر نوع کتابخانه و هر

درصد کتابداران حجم زیاد کار11 ،درصد انجام کارهای سخت،

سطحی ،تأمین نیازهای اطالعاتی مراجعات میباشد .فعالیت در

 13درصد تنوع وظایف و  11درصد انجام فعالیت مدیریتی را

کتابخانهها و بهویژه کتابخانههای دانشگاهی نیز مانند سایر

مهمترین عوامل استرسزا میدانند(.)3

مشاغل خدماتی مملو از استرس مربوط به کار است که اغلب از

طبق بررسی متون صورت گرفته ،در ایران مطالعات مربوط به

کنترل مستقیم کتابدار خارج است.کتابداران با توجه به ماهیت

استرس شغلی بیشتر در بین گروههای پرستاران انجامشده

شغلی که دارند از طرفی با مسائل اداری و مالی در سازمان و

است و تعداد معدودی از مطالعات نیز به بررسی استرس شغلی

خارج از سازمان درگیر هستند و از طرف دیگر ،ارتباط مستقیم

در بین شاغلین در صنایع پرداختهاند ،که ضرورت پرداختن به

با مراجعات مختلف دارند که عدم توانایی پاسخگویی به

این موضوع احساس میگردد .طبق بررسیهای بهعملآمده

درخواستها و نیازهایشان باعث ایجاد استرس شغلی

تاکنون مطالعهای در کشور به بررسی استرس در بین کارکنان

میشود(.)1

شاغل در کتابخانهها و ارتباط آن باکیفیت زندگی کاری نپرداخته

در تعریفی که  Viverدر سال  9005ارائه داده و موردقبول

است و لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین استرس شغلی

بسیاری از صاحبنظران است ،کیفیت زندگی عبارت است از

و کیفیت زندگی درکتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاه

برداشتی که هر شخص از وضعیت سالمت خود و میزان

علوم پزشکی شهید صدوقی یزد میباشد.

رضایت از این وضع دارد ( .)1کیفیت زندگی کاری یک ساختار

روش ها:

چندبعدی است که شامل مفاهیمی نظیر اقدامات رفاهی و خدمات

این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی بوده که در پاییز

درمانی ،طرحهای تشویقی ،تناسب شغل ،امنیت شغل ،طراحی

سال  5939بر روی  92نفر از کتابداران کتابخانهها و مراکز

شغل ،اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان ،فراهم نمودن

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زمینه رشد و پیشرفت ،مشارکت در تصمیمگیریها ،کاهش

انجام گرفت .تمامی کتابداران شاغل در  3مرکز بهصورت

تعارضات و ابهامات شغلی،آموزش و سیستمهای پادش

سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری دادهها

است(.)1

پرسشنامههایی

یک برنامه کیفیت زندگی به معنی فرایندی است که بهوسیله

جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی ،سابقه

آنهمه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که

کار ،عادت کاری ،نوع برنامه کاری ،و ساعات کار در روز بود.

برای این مقصود ایجادشده است ،در تصمیمهایی که بر

همچنین پرسشنامههای استاندارد کیفیت زندگی ( SF_36جهت

شغلشان و بر محیط کارشان بهطورکلی اثر میگذارد بهنوعی

اندازهگیری کیفیت زندگی کتابداران) ،که شامل  91سؤال در دو

سهیم بوده و درنتیجه مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر

بعد کلی سالمت جسمی و روانی شامل هشت حیطه ( 50سؤال

و بهتبع آن استرس ناشی از کار کاهش مییابد .درواقع کیفیت

مربوط به حیطه عملکرد فیزیکی 3 ،سؤال مربوط به حیطه

2
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رضایت از شغل است( .)9کارکنان ازجمله افرادی هستند که در

زندگی نمایانگر نوعی فرهنگسازمانی یا شیوه مدیریت است که
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مربوط به حیطه درد بدنی 1 ،سؤال مربوط به حیطه سالمت

همچنین اعتبار پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ و

عمومی 3 ،سؤال مربوط به حیطه سرزندگی 9 ،سؤال مربوط به

روش دونیمه کردن به ترتیب  0/12و  0/11به دست آمد  .این

حیطه عملکرد اجتماعی 9 ،سؤال مربوط به حیطه محدودیت در

پرسشنامه شامل طیف لیکرت  1گزینهای (هرگز ،بهندرت،

ایفای نقش به دلیل مشکالت عاطفی 1 ،سؤال مربوط به حیطه

بعضیاوقات ،اغلب و همیشه) میباشد( .)59برای نمرهگذاری

بهزیستی روانی و یک سؤال مربوط به تغییرات سالمت طی یک

پرسشنامه ،به عبارت هر زیر مقیاس به ترتیب ،برای هرگز نمره

سال گذشته) که هرکدام از حیطهها دارای نمره حداقل  0و

 ،1بهندرت نمره  ،3بعضیاوقات نمره  ،9اغلب نمره  ،9همیشه

حداکثر  500میباشند .این پرسشنامه در ایران توسط منتظری و

نمره  5امتیاز تعلق میگیرد و نمرهگذاری زیر مقیاس تقاضا و

همکاران هنجاریابی شده است( .)50پایایی این پرسشنامه در

ارتباط بهصورت معکوس است .میانگین نمرههای عبارات هر

مطالعه دهداری ( )55بافاصله زمانی  9هفته با روش آزمون

زیر مقیاس ،بیانگر مقدار اندازهگیری شدهی هر زیر مقیاس است

مجدد ( )Test- re testسنجیده شد و ضریب همبستگی پیرسون

که دارای دامنه تغییرات  5تا  1بوده و در آن  5حالت مطلوب و 1

 0/11به دست آمد.

حالت پراسترس و نامطلوب است(.)51

سازمان ) HSE(Health and Safety Executiveانگلستان در

پرسشنامهها توسط کتابداران به روش خود گزارش دهی در

اواخر دهه  5330میالدی بهمنظور اندازهگیری استرس شغلی

محل کار تکمیل گردید و سپس دادههای جمعآوریشده وارد

کارگران و کارمندان پرسشنامه  91سؤالی را بهمنظور تعیین

کامپیوتر شده و بهوسیله نرمافزار آماری  SPSSویرایش  51و

استر سورهای تعریفشده در استاندارهای مدیریتی برای

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا نتایج میانگین و انحراف معیار

استرس شغلی در  1حیطه طراحی کرده است( ،)59 ,59این

دادهها با استفاده از آمار توصیفی به دست آمد و بهمنظور

حیطهها به ترتیب بر اساس موارد زیر میباشند)5 :تقاضای

تجزیهوتحلیل نتایج بهدستآمده آزمونهای آماری همبستگی

شغلی که شامل موضوعاتی مانند بارکاری ،خصوصیات و

پیرسون ،آنالیز واریانس و  T-testمستقل و رگرسیون لجستیک

محیط کاری میباشد )9 .کنترل شغل که بیانگر این می باشد که

خطی مورداستفاده قرار گرفت .در این مطالعه سطح P-value

تا چه اندازه فرد کارهای خود را در مسیر صحیح انجام می دهد.

برابر یا کمتر از  0/01معنادار در نظر گرفته شد.

 )9حمایت مسئولین که حمایت دریافت شده توسط فرد از طرف
مدیریت و نهاد خدمتی خود را بیان میکند )3 .حمایت همکاران

یافته ها:

که فرد از سوی همکاران خود دریافت میکند )1 .ارتباط که

از مجموع  92نمونه که وارد این مطالعه شدند 91 ،نفر ()11/2%

بیانگر ارتباطات جمعی و جلوگیری از کشمکش و مجادله در
محیط کار است )1 .نقش یا مسئولیت که درک درست نقش کاری
کارکنان در سازمان مورد خدمت خود را بیان میکند)1 .
تغییرات نحوه سازماندهی و نیروی انسانی یک سازمان
میباشد .الزم به ذکر است که در بعضی مطالعات و همچنین در
اسناد منتشره توسط سازمان  ،HSEدر این مقیاس دو حیطه
حمایت مسئولین و حمایت همکاران باهم ادغامشده و به  1حیطه
تقسیمبندی شده است ( .)53روایی پرسشنامه استرس شغلی
 HSEدر ایران توسط آزاد مرزآبادی و همکاران ()9055
تعیینشده است .در این مطالعه نتایج برای حیطههای  1گانه
پرسشنامه به دست آمد که نشاندهنده همبستگی قوی بین
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زن و  59نفر ( )93/9%مرد بودند .میانگین و انحراف معیار
استاندارد سنی کارکنان در این پژوهش  91/23 ± 2/31سال
بود .که  1نفر از آنها ( )51/2%مجرد و  99نفر ( )23/9%متأهل
بودند .تحصیالت افراد موردمطالعه شامل دیپلم  1نفر (،)59/9%
فوقدیپلم  1نفر ( ،)51/2%لیسانس  52نفر ( )31/3%و فوقلیسانس
و دکتری  3نفر ( )99/1%بود .سابقهی کار افراد شامل زیر  1سال
 2نفر ( 1 ،)95/5%تا  50سال  50نفر ( 50 ،)91/9%تا  90سال 59
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محدودیت در ایفای نقش به دلیل مشکالت جسمی 9 ،سؤال

عاملهای استخراجشده از تحلیل عاملی و حیطههای آن بود.

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در کتابداران

نفر ( )93/9%و بیشتر از  90سال  1نفر ( )52/3%بود 1 ،نفر
( )51/2%دارای شغل دوم بودند و 99نفر ( )21/2%بهصورت

تحصیلی افراد  52نفر( )31/3%کتابداری و بقیه افراد رشتهای غیر
از کتابداری داشتند.
یافتههای این مطالعه نشان داده است که میانگین نمره کیفیت
زندگی  13/31 ± 51/13می باشد .در پاسخ به سؤال شماره 9
پرسشنامه کیفیت زندگی در خصوص تغییر وضعیت کلی
سالمت خود در مقایسه با سال قبل ،که مستقل از سایر

معناداری  0/05در حیطه اختالل نقش به دلیل سالمت عاطفی و
در سطح معناداری  0/01برای حیطههای عملکرد فیزیکی ،
بهزیستی روانی ،بعد سالمت روانی و کیفیت زندگی کل میباشد.
آزمون رگرسیون خطی نشان داد رابطه معنادار و معکوسی
میان استرس شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان با توجه به
کنترل سایر عوامل وجود دارد ،بدینصورت که با افزایش یک
واحد میزان استرس 0/091 ،واحد از نمره کیفیت زندگی کارکنان
کاهش پیدا میکند (جدول شماره .)9
جدول  :2میانگین و انحراف معیار استرس شغلی ،کیفیت زندگی
و همبستگی بین استرس شغلی و حیطههای مختلف کیفیت زندگی
میانگین

متغیرها

حیطههای آن میباشد 50( 91/9%.نفر) تقریباً مشابه سال گذشته،
 1( 52/3%نفر) کمی بدتر از سال گذشته 1( 51/2% ،نفر) کمی بهتر
از سال گذشته و  51( 93/1%نفر) بسیار بهتر از سال گذشته
ارزیابی کردهاند.
در این پژوهش میانگین نمره استرس شغلی در کارکنان ± 0/35

انحراف

همبستگی

p-value

معیار
استرس شغلی

2/44

4/44

1

عملکرد فیزیکی

41/44

24/33

-4/333

4/413

اختالل نقش به دلیل

46/43

31/62

-4/144

4/233

سالمت جسمی
33/64

-4/644


44/63

14/43

-4/144

4/343

نیز به ترتیب مربوط به حیطه حمایت مدیران و سرپرستان

بهزیستی روانی

42/34

14/24

-4/323

4/444

( )9/01و حیطه نقش ( )5/13بود.

عملکرد اجتماعی

41/33

13/43

-4/243

4/143

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان استرس شغلی و

درد بدنی

44/21

23/63

-4/144

4/324

سالمت عمومی

41/34

13/33

4/444

4/344

کیفیت زندگی کارکنان همبستگی معکوس ( )-0/913و رابطه

سالمت جسمی( ابعاد

44/36

14/34

-4/244

4/133

معنادار آماری وجود داشت (  .)P=0.011بطوریکه با کاهش

اصلی)
سالمت روانی (ابعاد

43/41

13/42

-4/414

4/414

 9/31برآورد گردید .بیشترین و کمترین میزان استرس شغلی

استرس ،کیفیت زندگی افزایش پیدا میکرد.

اختالل نقش به دلیل
سالمت عاطفی
سرزندگی

اصلی)

همچنین همبستگی و ارتباط میان حیطههای مختلف زندگی و

نمره کلی کیفیت

استرس شغلی در کارکنان در جدول  9نشان دادهشده است که

زندگی

نشاندهنده همبستگی معکوس و ارتباط معنیدار در سطح

4

44/41

>4/441

43/36

 سطح معنیداری 4/46

14/63

-4/344

4/423

 سطح معنیداری 4/41
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تماموقت مابقی بهصورت پارهوقت فعالیت داشتند .رشته
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بهرام کوهنورد و همکاران

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در کتابداران

جدول  :3بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در کتابداران بر اساس مدل رگرسیون خطی با متد stepwis

گستره تصمیمگیری

144/336

4/422

>4/441

سن

4/441

4/233

4/313

جنسیت

4/164

4/344

4/334

تا هل

4/443

4/234

4/443

برنامه کاری

4/134

1/213

4/233

ساعت کار در روز

4/413

4/124

4/346

عادت کاری

-4/426

-4/164

4/344

رشته تحصیلی

-4/433

-4/446

4/433

شغل دوم

-4/414

-4/436

4/333

استرس شغلی HSE

-16/426

-2/314

4/424

در ادامه آنالیز واریانس یکطرفه ،رابطه آماری معناداری میان

داشتن شغل دوم و تأهل با تقاضا ،تأهل با کنترل ،رشته

سن و تحصیالت با حیطه عملکرد فیزیکی کیفیت زندگی و رابطه

تحصیلی با استرس شغلی ،اختالل نقش به دلیل سالمت روانی،

معناداری میان ساعات کار در روز با تقاضا ،تحصیالت با حیطه

کارکرد اجتماعی و بعد سالمت روانی و همچنین رابطه معنادار

ارتباط و نقش از استرس شغلی ( )p-value˂ 0/05را نشان داد

تأهل را با کارکرد اجتماعی ( )p-value˂ 0/05نشان داد

(جدول .)3همچنین آزمون  t-testمستقل رابطه معناداری میان

(جدول)3

جدول  :4ارتباط بین متغیرهای فردی با حیطههای استرس شغلی و کیفیت زندگی
متغیر فردی

سن

جنس

عادت کاری

سابقه کار

ساعات کار در روز

شغل دوم

تحصیالت

رشته تحصیلی

تا هل

برنامه کاری

تقاضا

4/342

4/643

4/433

4/623

4/433

4/462

4/433

4/113

4/444

4/134

کنترل

4/463

4/432

4/633

4/664

4/442

4/441

4/331

4/634

4/464

4/623

حمایت همکار

4/434

4/343

4/244

4/341

4/464

4/143

4/441

4/143

4/432

4/344

حمایت مدیران و سرپرستان

4/431

4/332

4/336

4/426

4/342

4/443

4/343

4/134

4/334

4/434

ارتباط

4/124

4/314

4/244

4/426

4/233

4/244

4/446

4/113

4/344

4/331

نقش

4/343

4/134

4/334

4/444

4/124

4/442

4/411

4/432

4/414

4/441

تغییر

4/614

4/424

4/423

4/343

4/264

4/134

4/633

4/334

4/134

4/443

استرس شغلی HSE

4/431

4/344

4/444

4/333

4/344

4/241

4/242

4/414

4/436

4/332

عملکرد فیزیکی

4/443

4/413

4/622

4/123

4/236

4/314

4/443

4/364

4/633

4/244

اختالل نقش به خاطر سالمت جسمی

4/311

4/366

4/431

4/164

4/344

4/446

4/443

4/646

4/443

4/144

اختالل نقش به خاطر سالمت عاطفی

4/246

4/664

4/443

4/463

4/316

4/261

4/644

4/444

4/124

4/224

سرزندگی

4/323

4/333

4/641

4/243

4/331

4/641

4/332

4/123

4/243

4/364

بهزیستی روانی

4/346

4/313

4/631

4/661

4/334

4/444

4/314

4/231

4/123

4/311

کارکرد اجتماعی

4/463

4/434

4/343

4/443

4/444

4/344

4/344

4/413

4/433

4/334

درد بدنی

4/316

4/344

4/434

4/133

4/442

4/431

4/246

4/634

4/444

4/324

سالمت عمومی

4/342

4/636

4/413

4/233

4/414

4/346

4/641

4/333

4/114

4/343

سالمت جسمی

4/443

4/443

4/644

4/123

4/422

4/633

4/133

4/444

4/444

4/123

سالمت روانی

4/444

4/434

4/634

4/433

4/343

4/433

4/331

4/443

4/124

4/623

کیفیت زندگی

4/432

4/663

4/344

4/223

4/332

4/344

4/444

4/126

4/213

4/261

اعداد این جدول سطح معنیداری ( )P-Valueبین متغیرهای فردی و نمرههای استرس شغلی و کیفیت زندگی را نشان میدهد.
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متغیرها

β

T

p-value

بهرام کوهنورد و همکاران

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در کتابداران

در این مطالعه به تعیین ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت

افزایش یابد ،عوامل استرس زا بر آن ها تأثیر کمتری دارد .

زندگی درکتابداران پرداخته شد .در حیطه کیفیت زندگی نتایج

یافته های این پژوهش با پژوهش صیامیان و همکاران -که بیان

این تحقیق نشان داد که نمرهی کیفیت زندگی کتابداران در بعد

کردند بین تحصیالت و عوامل استرس زای شغلی رابطه ی

روانی و بعد جسمی تقریباً برابر است .در ادامه آنالیز واریانس

معنی داری وجود دارد -همسو است .باید گفت که در پژوهش

یکطرفه ،رابطه آماری معناداری میان سن و تحصیالت با

صیامیان و همکاران این رابطه از نوع مثبت است.

حیطه عملکرد فیزیکی کیفیت زندگی را نشان داد .همچنین نتایج

نتایج حاصل از رتبهبندی عوامل استرسزای شغلی کتابداران

رابطه معناداری میان ساعات کار در روز با تقاضا ،تحصیالت

بیانگر آن است که باالترین میانگین به عدمحمایت سرپرستان

با حیطه ارتباط و نقش از استرس شغلی را نشان داد و بیشتر

و کمترین میانگین به مشخص نبودن گروه مخاطبین

کتابداران ،استرس خفیف را در مورد خود ابراز داشتهاند .هیچ

اختصاص دارد .ضمن بررسی کلی پرسشها مشاهده گردید

موردی از استرس شدید یافت نشد .با عنایت به این نکته که

که از تعداد  91عامل 99 ،مورد از عواملی بودند که در کتابخانه

محیط کار در کتابخانه عموماً محیط آرام و بیخطر محسوب

ایجاد استرس میکردند .در مقابل تنها  3مورد از دید کتابداران

میشود و کتابداران عموماً در محیطی خالی از خطرات فیزیکی

استرسزا نبودند .پنج عامل با باالترین میزان استرسزایی از

و محیطی اوقات خود را سپری میکنند لذا میتوان گفت

دید کتابداران ،به ترتیب عبارت از عدمحمایت سرپرستان ،عدم

نویدبخش کم بودن اینگونه استرسها باشد .عموماً با افزایش

توجه به ارتقای شغلی ،عدم امنیت شغلی ،انجام کار فقط

تجربه کاری و سابقه کار و سن و سال افراد در محیط کار و با

بهمنظور رفع تکلیف و عدم همکاری مدیر کتابخانه هستند .

توجه به پختگی افراد در طول سالیان متمادی کار ،استرس

یافتهها نشان داد که عوامل استرسزا بهطور کامل با یافتههای

کاهش میابد ولی در این پژوهش ارتباطی دیده نشد.

این پژوهش متفاوت است.یافتهها در پژوهش خسروی تا

همچنین رابطه معناداری میان داشتن شغل دوم و تأهل با

حدودی با پژوهش حاضر منطبق است()51

تقاضا ،تأهل با کنترل ،رشته تحصیلی با استرس شغلی ،اختالل

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان استرس شغلی و

نقش به دلیل سالمت روانی ،کارکرد اجتماعی و بعد سالمت

کیفیت زندگی کارکنان همبستگی معکوس و رابطه معنادار

روانی و همچنین رابطه معنادار تأهل را با کارکرد اجتماعی

آماری وجود داشت  .بطوریکه با کاهش استرس ،کیفیت زندگی

نشان داد ،تعداد زنان در این پژوهش حدوداً  9برابر تعداد

افزایش پیدا میکرد.

مردان بود .پرسشنامه کیفیت زندگی در خصوص تغییر

 Doshiدر مقالهای تجربیات خود درزمینهی مدیریت استرس

وضعیت کلی سالمت خود در مقایسه با سال قبل ،که مستقل از

در بخش مرجع کتابخانه در دانشگاه کاریلونای شمالی را ارائه

سایر حیطههای آن میباشد 91/9% .تقریباً مشابه سال گذشته،

کرده است .وی بیان میدارد که سؤاالت مرجع دشوار،مالقات

 52/3%کمی بدتر از سال گذشته 51/2% ،کمی بهتر از سال

بیشازحد در بخش مرجع و تغییرات سریع فنّاوری از عوامل

گذشته و  93/1%بسیار بهتر از سال گذشته ارزیابی کردهاند.

استرسزا در بخش مرجع هستند .پژوهش وی نشان میدهد

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین رشتهی

که کتابدارانی که زمان کمتری را صرف مصاحبهی مرجع

تحصیلی و استرس شغلی دارای ارتباط معنیداری است و

میکنند،استرس کمتری دارند درحالیکه نشستن پشت میز

کتابداران دارای تحصیالت کتابداری بهطور معنیداری کمتر از

مرجع در ساعتهای متوالی،سطح استرس را افزایش

کتابداران فارغالتحصیل سایر رشتهها دارای استرس میباشد.

میدهد(.)51

نتایج حاصل از بررسی رابطه ی بین تحصیالت و عوامل
استرس زای شغلی کتابداران ،نشانگر آن است که بین عوامل
استرس زا و میزان تحصیالت رابطه ی معنی داری از نوع

6
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بحث و نتیجهگیری:

منفی وجود دارد .بدین ترتیب هر چه میزان تحصیالت افراد

بهرام کوهنورد و همکاران

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در کتابداران

:پیشنهاد ها
 پیشنهادهایی برای مدیران و،بر اساس یافتههای پژوهش
:مسئوالن مربوط ارائه میگردد
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) منابع ایجادکنندهی استرس شغلی شناسایی و در جهت رفع5
) به دلیل آنکه کارکنان در مسیر زندگی9.آن تالش گردد
،شغلی و شخصی خود با مشکالت متعدد برخورد میکنند
الزم است مدیران در این مواقع حساس به یاری کارکنان خود
) نیازهای مالی کارکنان بر اساس یک نظام حقوق و9.بشتابند
) حدود وظایف هر یک3.دستمزد عادالنه موردتوجه قرار گیرد
) انگیز ه های بیشتر1.از کارکنان بهطور دقیق مشخص شود
)1.در کارکنان جهت رسیدن به اهداف سازمان ایجاد شود
عوامل ایجاد احساس عدم امنیت شغلی در کارکنان بهطور
) معیارهای صحیح و علمی در1.خاص موردتوجه قرار گیرد
)در تصمیمگیریها به2.ارزیابی کارکنان به کار گرفته شود
.نظرات کارکنان توجه شود
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Introduction: Stress is a factor which can reduce the quality and quantity of life. Librarians,
Due to the nature of their job, may be unable to respond to the needs of the causes of
occupational stress. The aim of this study was to examine the relationship between job stress
and quality of life of Librarians in Shahid Sadoughi University of medical sciences in Yazd.
Methods: This descriptive analytic study carried on 38 librarians. All Librarians enrolled in
the study. The data collection tools to measure the quality of life and job stress were SF_36
and HSE questionnaires, respectively.
Results: Out of total of 38 subjects who entered the study, 25 (8/65%) were female and 13
(2/34%) were male. The findings showed that the mean quality of life is 54/17 ± 95/69 and the
mean job stress is 2.74±0.41. Pearson correlation test showed a significant and inverse
relationship between job stress and quality of life in employees (r= -0.374, P = 0.011).
Conclusion: Our results showed that stress and quality of life are negatively correlated.
Therefore a plan to decrease the stress level will increase the quality of life and satisfaction in
employees.
Keywords: Occupational stress, Quality of life, Librarians
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